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KÖVET 2005. évi közhasznúsági jelentés

ÖSSZEFOGLA LÓ ELFOGLA LTAKNAK
2005 legfontosabb eredménye számunkra az volt, hogy a KÖVET október 19-én
aktívan és jó erőben ünnepelhette meg alapításának 10. évfordulóját. A
születésnapra kirándulást, az előnapra pedig éves konferenciánkat szerveztük.
Persze azért más is történt.
Tagjaink száma lassan eléri a 80-at, munkatársaink fluktuációja csökkent,
pénzügyeink alakulása is kielégítő. Konferenciánk sikeres volt, népszerűek újonnan
beindított klubtalálkozóink, 2005-ben először filmvetítést szerveztünk. Nekünk
számtalannak tűnő előadást és képzést tartottunk, díjakat osztottunk ki,
kiadványaink listáját immár egy újrakiadott Zöld iroda kézikönyv, az Ablakon
bedobott pénz esettanulmányok IV. kötete és a fiatalokat fenntarthatóbb életre
buzdító YouthXchange c. kiadvány gazdagítja. Ez évtől Lépéseknek keresztelt
szaklapunk egyre gazdagodik tartalomban és formában, sajtómegjelenésünk
számos és célzott. Több pályázati programot sikeresen lezártunk, új külföldi
partnerkapcsolatokat alakítottunk ki, honlapunk közel áll a teljes megújuláshoz.
A negatív oldalon az első negyedév nagy elvándorlása, néhány kilépő tagvállalat,
futó pályázataink állományának – jelek szerint csak átmeneti – megcsappanása és
az optimista tervektől elmaradó bevételeink állnak.
2006-ban két különálló konferenciát tervezünk társadalmi felelősség és vállalati
környezettudatosság témában, ami jelzi, hogy az önkéntes környezetvédelmi
eszközök mellett új témákkal is foglalkozunk. Meg szeretnénk alakítani a másért
vállalkozók klubját, fél tucat szakmailag érdekes és anyagilag vonzó pályázatot
adtunk be, tervezzük az EMAS egyszerűen és az
energiabajnokság programok II. szakaszát. Lesz újra Ablakon
bedobott pénz, dolgozunk egy félórás oktatófilmen és számos
tananyagon a vállalati fenntarthatóság témakörében. Ha bírjuk
energiával, szép évünk lesz, kérjük, vegyenek részt benne!
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MŰKÖDÉSI FELTÉTELE INK
TAGSÁG
A KÖVET tag1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
vállalatainak
Tagok
(db)
21
35
37
48
57
53
48
56
63
73
79
száma
évről
Tagdíj (M Ft)
1,6
5,1
6,2
7,4
8,5
9,0
8,5
9,0 10,7 12,9 13,5
évre növekszik.
2003-ban 63 cég tartozott az egyesülethez, a
Egyesületi tagok száma (1995-2005)
2004-es évben 73 tagvállalatunk volt az év
90
79
végére, majd 2005-ben további 16 vállalat
80
73
csatlakozott hozzánk. 10 vállalat jelezte az év
70
63
57
56
60
53
során kilépési szándékát: a Siemens Investor
48
48
50
Kft., Eurocabinet Kft., Qualiprod Minőségi és
37
35
40
Műszaki
Tanácsadói
Kft.
Kft.,
Okker
30
21
20
Kereskedőház Kft., Profikomp Kft., Tetra Pak
10
Hungária
Rt.,
Framaco
Magyar-Francia
0
Üzletfejelsztési
Tanácsadó
Kft.,
Cequa
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Vezetési Tanácsadó Kft., Innotransz 2000
Kft., Budavat Értékelemzési Kft.

Tagdíjak alakulása (1995-2005) (Millió Ft)
16

Az új tagok különböző területeken tevékenykedő vállalatok. Több kis- és középvállalkozás is az EMAS Egyszerűen program
keretében lépett be egyesületünkbe: Crew
Kft., Enterol Kft., GRP Plasticorr Kft., HidorMobil Kft., Premed Pharma Kft., Sokoró
Ökológiai Park Alapítvány.
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Kiadások
Vagyon

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

0,0
1997

mFt

1996

Belépő
tagcégek
a
fent
kisvállalatokon kívül:
1. AES-Tisza Erőmű Kft.
2. Budapest Airport Rt.
3. Cont-Corax Bt.
4. Dr. E. Weßling Kémiai
Laboratórium Kft.
5. Durgá-Vishnu Dévá Kft.
6. Hewlett-Packard
Magyarország Kft.
7. Isoterv Kft.
8. Pécsi Városüzemelési és
Vagyonkezelő Rt.
9. Phoenix-Rubber Gumiipari Kft.
10. RQC Regionális Minőségbiztosítási Központ Kft.

12,9 13,5
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Az Egyesület tagságával kapcsolatban a következő két szempontot igyekeztünk szem előtt
tartani mindennapi munkánk során: 1) tagmegtartás érdekében aktívabb kapcsolat
kialakítása a vállalatokkal, külön tekintettel a kis- és közepes vállalkozásokra (pl.
rendezvények és szolgáltatások ármeghatározásánál); 2) projektekben részt vevő
vállalatok számára kedvezményes belépés biztosítása. A 2006-os évtől szisztematikusabb
tagbővítést is tervezünk.
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TITKÁRSÁG
A 2003-ban kialakított szervezeti struktúra átalakult; az egyesület munkáját a 2005-ös évben már
csak két csoport látta el: a pályázatokkal kapcsolatos feladatok az egyesületi ügyekhez kerültek,
vállalati szolgáltatásokért felelős csoport változatlan felelősségekkel működött. Az egyes
csapatokon belül ráadásul több személyi változás is történt 2005-ben. A szolgáltatási csoport
vezetője ettől az évtől kezdve már az ügyvezető igazgató helyettesi pozíciót is betölti, könyvelőnk
pedig gazdasági vezetővé lépett elő.
Pap Imre másféléves irodavezetői tapasztalat után programvezetővé lépett elő a szolgáltatási
csoportban, helyébe Tóth-Baltási Péter lépett asszisztensként. A pályázati csoport beolvadt az
egyesületi csoportba. Az egyesületi csoportból Kapusy Pál többéves elkötelezett KÖVET munka
után elhagyta az egyesületet, helyébe csoportvezetőként Fertetics Mandy lépett elő. Hamarosan
Besenyei Mónika is távozott (aki azóta boldog édesanya). Az egyesületi munkákat erősítve néhány
hónapig Duna Erika erősítette a csapatot pályázatíró tevékenységével, majd ősszel ő is elment a
mezőgazdaság területére dolgozni. (Az egyesületi csoporthoz 2006. elején új pályázatíró
munkatárs csatlakozott.)
A vállalati szolgáltatások csoport oszlopos tagja, Juranics Judit egyik tagvállalatunkhoz
csatlakozott tanácsadóként. A csoportot sikerült fiatalos és lendületes emberekkel
megerősítenünk. Pap Imre már a KÖVET munkáját jól ismerve lépett elő a csoportba
programvezetőként, Petrik Ida korábbi gyakornokunk, valamint Havasi Péter, korábban
felügyelőségen dolgozó szakember és Ortner Renáta gyakornokként társult a vállalati
szolgáltatásokat nyújtó csoporthoz.

N ÉV

M UNKAKÖR

V ÉGZETTSÉG ,

NYELVTUDÁS

A LKALMAZÁSBAN

Tóth Gergely

ügyvezető igazgató

közgazdász Ph.D., angol nyelvi
szakfordító, angol, német

Herner
Katalin
Sztanojevné
Kovács Éva

üi-helyettes,
szolgáltatási csoport
vezető

jogi szakokleveles környezetmérnök,
angol, spanyol

2001. június 20. óta

gazdasági vezető

mérlegképes könyvelő

2000. január 1. óta

1995. május 1. óta

1. csoport: Egyesületi ügyek
Fertetics
Mandy
Tóth-Baltási
Péter

csoportvezető

okl. közgazdász, környezetmenedzser
angol, német

2004. október 10. óta

irodavezető

jogász
angol

2005. február 28. óta

2. csoport: Vállalati szolgáltatások
Pap Imre

programvezető

Petrik Ida

programvezető

Havasi Péter

programvezető

Ortner
Renáta

gyakornok

gazdaságismeret szakos tanár,
környezetirányítási szakértő, angol
műszaki menedzser, közgazdász,
angol
környezetvédelmi szakigazgatás
szervező, olasz, német, angol
környezetgazdálkodási agrármérnök
tanuló, német, angol

2003. szeptember 1. óta
2004. szeptember 1. óta
2005. március 1. óta
2005. szeptember 5. óta

2005-ben részben dolgozó volt munkatársaink
Besenyei
Mónika

programvezető

Duna Erika

programasszisztens

Halmay
Richard

programvezető

Juranics Judit

programvezető

Kapusy Pál

csoportvezető

Vadovics Edina
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csoportvezető

matematika-fizika szakos tanár
angol
környezetmérnök
angol, szlovák
okl. kertészmérnök, EU-s program
menedzser és pályázatíró, angol
okl. környezetvédelmi menedzser,
geológus, angol
okl. műszaki menedzser
angol, olasz, francia, spanyol, német
környezeti rendszermenedzser, angol
tanár, fordító, angol, orosz

2004. november 1-től
március 31-ig
2005. július 4-től november
21-ig
2004. augusztus 23-tól
2005. március 31-ig
2003. március 1-tól 2005.
március 31-ig
2002. október 28-tól 2005.
május 31-ig
2002. január 28-tól 2005.
január 15-ig
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P ÉNZÜGYEK
A KÖVET pénzügyi szempontból jó évet tudhat maga mögött. Bár számaink jelentősen
elmaradtak mind a 2004-es évi eredményektől, mind a tervezettől, a korábbi évek
mérsékelt növekedési tendenciáját megtartottuk. A közel 71 millió forintos bevétel a
2004-es évet kivéve a legmagasabb az egyesület történetében, a költségeket pedig
sikerült megfelelő szinten (88%) tartanunk. A KÖVET 7,3 millió forintos pénzügyi
eredménye így megfelel a várakozásoknak. Ennyivel növekedett az egyesület vagyona, ez
egyrészt biztonsági tartalékként szolgál, másrészt biztosítja a pénzügyi súlyt nagyobb
pályázatokhoz, harmadrészt irodavásárlásra fordítható, ha megszűnik az IFKA által megalakulásunk óta nyújtott támogatás.
A bevételek
A 2005-ös terv és tény három legnagyobb eltérése
az Energiabajnokság (év elején téves adattal
számoltunk), az Ecoland (csúszik a kifizetés) és
egyik innovációs járulék megbízásunk (személyi
változások miatt visszavonták).

megoszlása

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

A bevételek összetételében a legnagyobb változás
a szolgáltatások arányának növekedése (50% fölé),
ami egyfelől köszönhető az innovációs járulék
terhére végrehajtott munkáinknak, másfelől a
megnyert
pályázati
állományunk
sajnálatos
csökkenésének. Pénzügyi szempontból idén is
hasonló esztendővel számolunk.

Szolgáltatás
Tagdíj
Egyéb
Pályázat

2001 2002
2003 2004
2005

TERV 2005 TÉNY 2005 TERV 2006

Magyarázat

Nyitó vagyon
Vagyon

62 375 62 375 71 135

Bevételek
Általános bevételek
Adott évi tagdíjak
Oktatás
Rendezvények bevételei
Egyéb támogatások
Kiadványok

Általános bevételek összesen
Programok támogatása
KAP: Youth exchange
Phare EU Aid: TNS
Leonardo: Jövőképzés
Energia Bajnokság
Ecoland
Erdély-Twining

12 824
2 500
1 500

14 920
2 600
1 800

500

13 491
2 605
1 954
200
1 033

17 324

19 283

20 270

360
366
168
193
009
215

0
8 900
1 220
2 274

2
8
5
6

360
864
308
649
362

1
9
1
2
1

Beadott pályázatok

Programok támogatása összesen

Éves konferencia, klub
IFKA konferencia+ természetben

950

8 000

23 543

15 311

20 394

Programok bevételei
INEM/BALTEMA programvezetés
BALTEMA KTÉ tréning, könyv
KvVM: Önkéntes megállapodások
EC Environment DG: EMAS 4 ország
EMAS egyszerűen
Zöld iroda

2 500
1 200
0
1 850
2 500

2 000
1 148
594
3 857
1 244

0
0
0
0
1 500
2 000

Programok bevételei összesen

8 050

8 843

3 500

6

Jelenlegi tagságot alapul véve
Vállalati kihelyezett oktatások is

Ökolábnyom, Interreg,
EnergyTrophyII, NCA

Lezárult program

EMAS 4 visegrádi része
3000 €-t még le kell számlázni
Két esélyes árajánlat
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TERV 2005 TÉNY 2005 TERV 2006
Vállalati bevételek
Esettanulmány kötet (ABP)
Fenntart. jelentések minősítése
Zöld iroda kézikönyv újrakiadás
Innovációs járulék bevételek
Egyéb

2
2
1
25
3

Vállalati bevételek összesen
Kamatbevételek és árfolyamnyereség

700
500
000
000
200

3 925
966
179
17 640
2 481

3 900
1 950
0
15 400
3 200

34 400

25 191

24 450

2 000

2 206

1 700

85 317

70 834

70 314

Általános költségek
Személyi kifizetések és járulékaik
Nyomda
Telefon+Internet
Posta
Iroda fenntartási díja
Kiküldetés
Banki kezelési költség
Számviteli szolgáltatás, könyvvizsg.
Oktatás
Irodaszer
Éves konferencia és reprezentáció
Tagdíj
Szgk. költségei
Bérleti díj
Igénybe vett szolgáltatás
Értékcsökkenés
Egyéb
Vissza nem igényelhető ÁFA
Hirdetés, reklám
Egyéb ráfordítások
Eladott kiadványok beszerzési ért.

12 000
850
920
700
1 300
500
450
400
800
400
2 500
30
1 700
340
1 900
3 800
700
2 600
200
950

15 124
850
820
600
1 300
500
403
380
850
400
2 338
271
1 335
449
1 910
2 158
720
2 818
200
400
727

11 000
830
850
650
1 500
500
420
400
950
420
3 200
250
1 500
480
1 970
2 300
800
2 970
200
550
750

Általános költségek összesen

33 040

34 553

32 490

1 900
1 100

1 900
1 250

9 000
0
3 500
50
4 200
0
300
5 600
2 500
4 100

9 210
713
500
3 150
850
6 600
150
350
1 234
1 350

32 250

27 257
216
48

30 070

500

65 790

62 074

62 760

19 527

8 760

7 554

Bevételek összesen

Magyarázat
ABP IV-V.
Két céggel számolva

Részben aláírt szerződések
egyéb bevétel, kártítés, KJK

Kiadások

Programokhoz kapcsolódó költségek
INEM/BALTEMA programvezetés
BALTEMA KTÉ tréning, könyv
Tervezett pály. programok költségei
Vállalati programok költségei
Erdély-Twining
KvVM (Zöld Iroda, Önkéntes)
EMAS 4 ország
Energia Bajnokság
Leonardo: Fenntarthatósági képzés
KAP: Youth exchange
Phare EU Aid: Natural step
EMAS egyszerűen
Ecoland

Programok költségei összesen
Árfolyamveszteség
Rendkívüli ráfordítás /pénztár/

Kiadások összesen
Pénzügyi eredmény

Vagyon:
7

Részben programokra terhelve
2003: 30 M Ft, 2004: 33 M Ft, 2005:
26,5M

További IFKA támogatás esetén

Részben személyi juttatás

Anyag, szakkönyv, folyóirat támogatás

Általános költségek között is szerepel

81 902

7 200
12 000
0
0
0
7 800
0
0
1 100
1 970
200
fényképező gép

71 135 78 689
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KÖZHASZ NÚ TEVÉKENYSÉGEINK
K ONFERENCIA
Vállalati környezetvédelemtől a
fenntarthatóságig címmel került
megrendezésre a KÖVET tizedik,
jubileumi konferenciája október
18-án. Az eseménynek – immár
hagyományszerűen – a Hotel
Gellért adott otthont, ahol több
mint 150 érdeklődő jelent meg.
A konferencia első felének témáját
a KÖVET negyedik éve tartó,
Ablakon bedobott pénz (ABP)
elnevezésű programja adta. Ennek
A Környezeti Megtakarítás Díjak büszke nyertesei
lényege olyan pozitív vállalati
példák összegyűjtése és publikálása, melyekkel egyszerre sikerült környezeti és gazdasági
hasznot elérni. Az elmúlt évekhez hasonlóan a legjobb esettanulmányokat egyesületünk
idén is Környezeti Megtakarítás Díjjal ismerte el három kategóriában, ezeket Dr. Persányi
Miklós környezetvédelmi miniszter adta át a helyszínen a vállalatok képviselőinek.
A délelőtti előadások sorát „zöld” miniszterünk kezdte meg. Beszédében többek között azt
hangsúlyozta, hogy a környezetvédelemnek a modern és hatékony vállalati gazdálkodás
szerves részévé kell válnia. A miniszter beszéde, majd a díjak átadása után a győztes
vállalatok egy-egy képviselője kapott lehetőséget, hogy röviden bemutassa cégét és az
ott végrehajtott környezetvédelmi intézkedéseket. Ezután Pap Imre foglalta össze az ABPprogram eredményeit és tanulságait, majd Galli Miklós, a Consact Kft. környezetvédelmi
üzletágának igazgatója tartott előadást Környezetközpontú irányítási rendszerek múltja és
jelene címmel. A délelőtti programot Herner Katalin előadása zárta, melyben rövid
áttekintést adott a környezettudatos vállalatirányítás legelterjedtebb eszközeiről.
A jubileumi konferencia második részének témaköre a fenntartható fejlődés, a vállalatok
és vállalatvezetők társadalmi felelősségvállalása volt. Elsőként Tóth Gergely előadása
hangzott el a fenntarthatóság általános kérdéseiről. A továbbiakban Ostorházi László az
Ostorházi Kft. ügyvezető igazgatója osztotta meg tapasztalatait arról, hogy Másért
vállalkozóként hogyan lehet összeegyeztetni a cég profittörekvéseit a felelős vállalat
egyéb céljaival. A délutáni harmadik előadásban Dr. Dabóczi Kálmán a Budapesti Corvinus
Egyetemen működő Altern-csoport képviselőjeként egy szemléletes hasonlaton, az erdész
és a favágó példáján keresztül mutatta be a felelős vállalatvezetés ismérveit. A nap utolsó
előadójaként Dr. Radácsi László a Magyar
Tudományos Akadémia munkatársa a vállalatok
társadalmi felelősségéről, mint többszereplős
tanulási folyamatról beszélt a hallgatóságnak.
A szakmai program után a rendezvény zárásaként
a KÖVET tizedik születésnapjának ünnepségére
került sor egy tekintélyes méretű torta és egy
humoros vetélkedő segítségével.
A konferenciát támogatta a Magyar Posta Zrt., a
Hewlett Packard Magyarország Kft., az
Iparfejlesztési Közalapítvány, a Gallicoop Pulykafeldolgozó Rt., az SGS Hungária Kft., az AIBVinçotte Hungary Kft. és a Richter Gedeon Rt.
A KÖVET születésnapi tortája mindenkinek ízlett
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KÖVET- KLUB

TAPASZTALATCSERÉK

Egyesületünk 2005-ben elindította a KÖVET-klubnak keresztelt tapasztalatcseréket. Ezen
összejövetelek célja, hogy a tagvállalatok dolgozóinak, munkatársainknak és bármely
érdeklődőnek lehetősége legyen egy-egy témában az együttgondolkodásra, a mindennapi
munka során felmerülő problémák közös megoldására, a tapasztalatcserére, mások
sikeres gyakorlatának megismerésére. A KÖVET-klubok kb. 15-20 fő, köztük az adott
téma szakértőinek részvételével, interaktív formában zajlottak. A 2006-os évben tovább
kívánjuk folytatni a tapasztalatcseréket, immár szakmai képzésekkel is kiegészítve azokat.
KÖVET-klubok 2005-ben:
január 26.
április 19.
május 24.
június 21.
október 5.
december 6.

E GYÉB








Környezeti teljesítményértékelés
Környezetbarát iroda
Külső kommunikáció
Hazai és nemzetközi környezeti díjak
Belső kommunikáció: "főnökpuhítás" és alkalmazottak motiválása
Vállalatok társadalmi felelőssége (filmvetítés és panelbeszélgetés)

ESEMÉNYEK

Egyesületünk immár sokadik éve kiállítóként vett részt októberben a Hungexpon
megrendezett
Ökotech
környezetvédelmi
szakkiállításon.
A
négynapos
rendezvényen igen sokan keresték fel a KÖVET-standot, akiknek információval
szolgálhattunk tevékenységünkről, programjainkról, kiadványainkról és általában a
vállalati környezetvédelem lehetőségeiről, eszközeiről. A helyszínen jó alkalom nyílt mind
a látogatókkal, mind más kiállítókkal való kapcsolatszerzésre is.
December elején hazánkban járt Tim Kasser, Az anyagiasság súlyos ára c. könyv
amerikai szerzője. Látogatása alatt több helyszínen is tartott előadást, ezek között – a
KÖVET szervezésében – a Keszthelyi Egyetemre is ellátogatott, ahol az érdeklődőknek
beszélt a könyvről, annak témájáról.
December 6-án panelbeszélgetést és filmvetítést szervezett a KÖVET a vállalatok
társadalmi felelősségéről az URÁNIA Nemzeti Filmszínház kávézójában. A The
Corporation című film vetítése előtt Braun Róbert, Radácsi László, Tóth Gergely és Vahl
Tamás mintegy másfél órában vitatták meg a cégek fenntarthatóságának fontosságát és
mibenlétét; a részvényesek, az érdekeltek és a közjó közötti ellentmondásokat.
Igyekeztek kitérni a nemzetközi és hazai tapasztalatokra, szó esett a hivatás, munka,
karrier értelmezéséről is. A beszélgetésen és a filmvetítésen mintegy 160-an vettek részt.

K ÉPZÉSEK ,

ELŐADÁSOK

A KÖVET szakértőit gyakran felkérik környezetvédelmi témájú rendezvényeken meghívott
előadónak. 2005-ben 20 alkalommal szerepeltünk konferenciákon, egyetemeken és mások
által tartott képzéseken. Ezen kívül több képzést is tartottunk környezetvédelmi eszközök
gyakorlati alkalmazásáról cégek környezetvédelmi munkatársai részére, saját programok
részeként vagy felsőoktatási intézményekben.
Az általunk tartott előadások és képzések listája a következő:

KÉPZÉSEK
Helyszín
1. Pécs, Dél Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség
2. Budapest, Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium (3X)
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Téma
Ecoland képzés - Ökotérképezés,
ökocsillag
Fenntarthatósági képzés, pályázatértékelés környezeti szempontjai

Tartotta
Herner Katalin, Pap Imre
Havasi Péter, Herner
Katalin, Pap Imre
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3. Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar (3X)

Ökomarketing, megtakarítások, másért
vállalkozók

4. Budapest, KÖVET (4X)

EMAS Egyszerűen 1-4. Képzés: Tervezés
| Bevezetés | Ellenőrzés | Javítás

5. Budapest, KÖVET (4X)
6. Győr, AUDI Hungaria Motor
Kft.
7. Robert Bosch Elektronikai Kft.
(2X)
8. MSZT, Környezeti
rendszermenedzser képzés
(2X)
9. MLBKT, Felsőfokú Logisztikai
Képzés (2X)

K ONFERENCIÁK

KÖVET Klub: Kommunikáció, díjak,
pályázatok, teljesítményértékelés
ISO 14001/EMAS belső auditorok
képzése
Környezettudatos vállalatirányítás,
Ablakon bedobott pénz program

Tóth Gergely
Fertetics Mandy, Havasi
Péter, Herner Katalin,
Pap Imre, Petrik Ida
Fertetics Mandy, Herner
Katalin, Tóth Gergely
Herner Katalin, Pap Imre
Fertetics Mandy

A környezettudatos vállalatirányítás
gyakorlati eszközei

Herner Katalin

A környezettudatos vállalatirányítás
gyakorlati eszközei

Tóth Gergely

STB .

Helyszín

Téma

Tartotta

10. Innovációs központ, Pécs

Ökotérképezés

Herner Katalin

11. Spanyolország, Granada

Ecoland project - Ecomapping in Hungary

Herner Katalin

12. Erdély, Sepsiszentgyörgy

Környezetvédelmi eszközök, Ablakon bedobott
pénz program

Herner Katalin,
Pap Imre

13. Tudatos Vásárlók Egyesülete,
Budapest

A vállalatok beszámoltatása és
elszámoltathatósága

Fertetics Mandy

14. Szent István Egyetem

Környezettudatos vállalatirányítás és vállalatok
társadalmi felelőssége

Tóth Gergely

15. ESCA

Sustainable Development, Corporate Social
Responsibility + Business

Tóth Gergely

16. Budapest, Menedzsment SzakMerre fejlődünk? - A fenntartható vállalat
kiállítás és Konferencia (MABEC)

Tóth Gergely

17. Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara (2X)

Környezettudatos vállalatirányítás, EU
környezetvédelmi szabályozása, EMAS

Herner Katalin

18. Nemzeti Szakképzési Intézet,
Budapest

Fenntartható fogyasztás, Életciklus-elemzés
(LCA)

Herner Katalin

19. MTESZ konferencia és
szakkiállítás

Környezetközpontú irányítási rendszerek – és
azon túl

Herner Katalin

20. MLBKT XIII. kongresszus

Környezettudatos vállalatirányítás

Pap Imre

21. Euro Info Központ, Budapest

Környezettudatos vállalatirányítási rendszerek
kis- és középvállalkozások részére

Herner Katalin

22. Tisztább Termelés Szegedi
Regionális Központ

LCA esettanulmány egy autóipari beszállítónál

Herner Katalin

23. Budapesti Corvinus Egyetem

A profiton túl - CSR és másért vállalkozók

Tóth Gergely

24. REC, nemzetközi diákcsere
program

Environmentally friendly office

Petrik Ida

25. REC, nemzetközi diákcsere
program

Savings through environmental measures

Pap Imre

26. Tisztább Termelés Magyarországi
Kell egy bajnok!
Központja
10
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S ZAKIRODALOM
A 2005-ös évben 3900 KÖVET kiadvány talált gazdára. Ebből 600 darabot megrendelés
útján értékesítettünk, a kiadványok nagyobb részét valamilyen program, illetve oktatás
keretében osztottuk ki a résztvevőknek. Ebben az évben két új saját kiadványunk is
napvilágot látott, továbbá a Tudatos Vásárlók Egyesületével közösen is megjelentettünk
egy útmutatót. Szaklapunkat továbbfejlesztettük, megváltunk a Zölden és nyereségesen
elnevezéstől; a „Lépések… a fenntartható fejlődés felé” nevet adtuk neki.

Új kiadvány: Ablakon bedobott pénz IV.
Immár negyedszer adtuk közre esettanulmány-kötetünket Ablakon
bedobott pénz címmel. Az esetek sora újabb tucattal gazdagodott,
így a négy kötetben összesen 39 vállalat számol be 160 olyan
intézkedésről (beruházásról vagy költséggel nem járó változtatásról), amely egyszerre csökkentette a cég költségeit, és hozott
környezeti javulást. A sorozattal bizonyítani szeretnénk, hogy a
„több környezetvédelem” nem feltétlenül kerül több pénzbe, sőt…
Az előző két évhez hasonlóan az új kötet az azonos témájú éves
konferenciánkon mutattuk be és osztottuk ki a résztvevőknek. A
konferencia megnyitójaként ismét köszönthettük Dr. Persányi Miklós
környezetvédelmi és vízügyi minisztert, aki méltatóan beszélt
kiadványunkról és az Ablakon bedobott pénz című programunkról.

Új kiadvány: Zöld iroda kézikönyv
Az 1999-ben megjelent Környezetbarát iroda kézikönyv alapján,
annak jelentős átdolgozásával és kibővítésével adtuk ki Zöld iroda
kézikönyvünket. A több mint 200 oldalas kötetből megtudhatjuk,
hogy miképpen alakítsunk ki teljes mértékben környezet- és
emberbarát munkahelyet és irodai környezetet. A kiadvány többek
között
kitér
a
papírfelhasználásra,
az
irodai
bútorokra,
irodaszerekre, energiatakarékosságra, utazásra és még sok minden
másra is. A mellékletek között segítséget kaphatunk beszállítóink
értékelésére, irodánk környezeti szempontú értékelésére. Az
ellenőrző listák és a környezetbarát beszállítók listájának
segítségével önállóan is fejleszthetjük irodahelyiségünket.

Új kiadvány: youthXchange
A „youthXchange” kiadvány és kampány a UNEP, a UNESCO, a
MÉTA és a Consumers International programja, amely a 15-25 éves
fiatalok felé népszerűsíti a fenntartható fogyasztás lehetőségeit. A
KÖVET (partnerek bevonásával) a youthXchange kiadvány és
kampány magyarországi adaptációját tűzte ki célul. A programot a
Holland
Nagykövetség
(KAP)
támogatja.
2005.
elején
megjelentettük a kiadvány magyar változatát. Az útmutatót
elsősorban
gimnazista
és
egyetemista
fiatalok
tudatának
formálására szeretnénk felhasználni, karöltve a honosítást magas
szakmai színvonalon megvalósító Tudatos Vásárlók Egyesületével.

„Lépések… a fenntartható fejlődés felé” szaklap
Egyesületünk negyedévente megjelenő szaklapja 2005-ben is kisebb változáson ment át.
2004 elején hírlevélből szaklappá nőtte ki magát, de a névváltozás idén sem kerülte el
rendszeres kiadványunkat. Ahogy a világ haladó gondolkodói a környezettudatosságon túl
11
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a fenntarthatóság eszméje felé igyekszenek, úgy terjesztjük ki
mi is látókörünket a környezetvédelem mellett a társadalmi
felelősségre is. Ezt a változást hivatott jelezni szaklapunk új
elnevezése is: a „Zöldség” mellett más irányokba is haladunk, a
filozofikusabb, távolabbra mutató cikkek mind apró „Lépések a
fenntartható fejlődés felé”. Ez lett hát szaklapunk új elnevezése
is, amivel a környezettudatos és társadalmilag felelős
vállalatvezetőket igyekszünk elérni.
A Lépések immár tervszerűen, évente négy alkalommal jelenik
meg. A növekvő oldalszám jelzi, hogy a jobbnál jobb cikkekből
válogatunk, amikből nem szívesen hagyunk ki bármit is.
Szaklapunk az eddigi 20-24 oldal helyett 2005-ben 28-30 oldalas
terjedelmű lett. A négy szám együtt 3900 példányban került ki a
nyomdából. Az egyes számok 235 emberhez jutnak el rendszeresen, közülük 40-en
előfizetők, a többiek tagvállalataink alkalmazottai, társszervezetek, partnereink.
A jobb áttekinthetőség kedvéért cikkeinket rovatokba gyűjtjük. Ilyen állandó rovataink pl.
a KIR, Emberi tényező, Tisztább termelés, Másért vállalkozók, Társadalmi felelősség, Zöld
iroda stb. A fenti rovatok mellett folyamatosan beszámolunk a KÖVET programok
helyzetéről, tagvállalataink eseményeiről, a fontosabb jogszabályi változásokról és
szakmai álláshirdetéseknek is adunk helyet.
A lapot továbbra is a Tisztább Termelés Magyarországi Központjával (TTMK) közösen
szerkesztjük és adjuk ki. A folyóirata az egyesület tagvállalatai számára ingyenes
szolgáltatatás, ám a nem tagokra vonatkozó előfizetői díjak differenciáltak, így lehetőség
van kedvezményesen hozzájutni az olvasnivalóhoz.

S AJTÓ ,

KÖVET a sajtóban 2001-2005

MÉDIA

A KÖVET és a vele kapcsolatos hírek egyre
nagyobb nyilvánosságot kapnak a médiában. A
2005-ös évben 59-szer említették a KÖVET
nevét, eseményeit, programjait. Ez számszerűen ugyan kevesebb, mint az előző
években, ám célzottabb megjelenéseket jelent,
valamint az elektronikus hírlevelek, honlapok
használatának
rohamos
terjedésének
is
köszönhető. Sajtókapcsolatainknál igyekeztünk
odafigyelni, hogy olyan médiumokkal alakítsunk
ki együttműködést, amelyek célkitűzéseinknek
megfelelő célközönséggel rendelkeznek.
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A nyomtatott sajtóban többek között megjelentünk a Világgazdaság, a Napi Gazdaság, a
B.O.S.S. és a Heti Válasz lapjain, de többször hírt adtak rólunk a világháló különböző
szakmai
(Greenfo,
Tudatos Vásárló,
KÖVET a sajtóban: marketingérték szerint 2001Zöldtech) és menedzsment (Menedzsment
2005
Fórum, HVG, Heti Válasz) oldalain is.
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A Gazdasági Rádió és a Magyar Rádió
műsoraiban
is
többször
lehetőséget
kaptunk a szereplésre, valamint 10 éves
születésnapunk alkalmából a Duna TV is
bemutatta
konferencia-beszámolónkat,
valamint
munkatársainkkal,
elnökségi
tagjainkkal és a Környezeti Megtakarítás
Díj győzteseivel készített interjúkat.

kicsi
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Igyekszünk lehetőséget adni tagvállalatainknak is a sajtószereplésre.

KÖVET a nyomtatott sajtóban
Sajtótermék
B.O.S.S.
B.O.S.S.
B.O.S.S.

Magyar Minőség

Cím
Ablakon bedobott pénz – ismét
Konferencia-hirdetés
Konferencia-hirdetés
A környezetvédelemre fordított pénz
sokszorosan megtérül
Ablakon bedobott pénz - ismét
Ablakon bedobott pénz - megtakarítások
környezetvédelemmel
Konferencia-hirdetés
Ablakon bedobott pénz - ismét
Verseny, csupa győztessel!
Ökotérképezés és hatékonyság
Hit és menedzsment
10+100 hirdetés
Konferencia-hirdetés
Konferencia-hirdetés
Környezetbarát iroda
Zöld Iroda Hónap
Ablakon bedobott pénz - Megtakarítások
"Zöld Béka" környezetvédelmi díj a Dreher
Rt-nek
Ablakon badobott pénz III: Lépések a
fenntarthatóság felé
Apró lépésekkel az Öko Biznisz programban
Tíz magyar kis- és közpvállalkozásnak EMAS
A fenntarthatóság Követe
Ablakon bedobott pénz - megtakarítások
környezetvédelemmel
Az Európai Unió "Üzleti Élet a Környezetért"
díjának tapasztalatai
EMAS-felkészítés

Magyar Minőség

Új ISO 14001

június

Magyar Minőség

ISO 14001 és /vagy EMAS?

június

B.O.S.S.
Budapest Reggel
Budapest Reggel
Budapesti Reggel
Budapesti Reggel
Cash Flow
Dunántúli Napló
Evangélikus Élet
Heti Válasz
Heti válasz
HVG
Környezetvédelem
Környezetvédelem
Környezetvédelem
Környezetvédelem
Műszaki Információ
Környezetvédelem
Műszaki Információ
Közlöny Bulletin
Logisztikai Híradó
Logisztikai Híradó
Magyar Minőség
Magyar Minőség

Magyar Minőség
MISZ Hírlevél
MISZ Hírlevél
MISZ Hírlevél
Napi Gazdaság
Napi Gazdaság
Szupermarket
Tudatos Vásárló
Victoria, Ha többet
akarsz
Világgazdaság
Világgazdaság
Világgazdaság
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Zöldre mosó jelentések vagy őszinte
felelősségvállalás
KÖVET-Konferencia
Környezeti megtakarítási díj
KTÉ-képzés
A tiszta tizenkettő
Környezeti megtakarítás
Mit tesznek a gyártók a környezet
védelméért?

Megjelenés
szeptember
szeptember
október
november

Szerző

Fertetics Mandy

október 8.
október 22.
szeptember 24.
október 1.
augusztus
március 17.
május 22.
szeptember 1.
szeptember 15.
szeptember 17.
március-április
március-április
december

Havasi Péter
Máthé Péter
Kőháti Dorottya
Tóth-Baltási Péter

Tóth Gergely

11-12. Szám

Pecznik Éva

11-12. szám

Tóth Gergely

október
február
február

Molnár Judith

február
március

Vizy Antal

április

Herner Katalin
Tóth-Baltási Péter,
Fertetics Mandy
Herner Katalin,
Fertetics Mandy

június

Fertetics Mandy

szeptember 6.
október 29.
november 29.
október 11.
október 18.

Herner Katalin

április 6.

Dressmann Dóra

Gazdálkodj okosan

szemtember

Fertetics Mandy és
Tóth Gergely

Zöld iroda (1-2-3. rész)

III/1

Tóth-Baltási Péter

Zöld vállalatirányítási projekt
Környezeti megtakarítási díj idén is a
Követtől
Terjedő zöld vállalatirányítás

február 9.
június 2.

Németh Gergely

augusztus 8.

Németh Gergely
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KÖVET a rádióban
Danubius Rádió
Gazdasági Rádió
Gazdasági Rádió
Gazdasági Rádió

Interjú
Interjú
Interjú
Interjú

Herner Katalinnal - KIR és EMAS
Tóth Gergellyel - névjegy és Másért vállalakozók
Tóth Gergellyel, Menedzsment, ha számít a hit kapcsán
Fertetics Mandyvel az ABP-ről és KÖVET-ről

Gazdasági Rádió

10+100 konferencia spot

Gazdasági Rádió
Gazdasági Rádió
Inforádió
Kossuth Rádió
Kossuth Rádió
Kossuth Rádió
Kossuth Rádió
Kossuth Rádió
Kossuth Rádió
Petőfi Rádió
Petőfi Rádió

Interjú Tóth Gergellyel és Hohol Gáborral (ABP-győztes, AES)
Energiabajnokság interjúsorozat
Interjú Tóth Gergellyel
Zöldre festés - interjú Fertetics Mandyvel
Interjú Tóth Gergellyel, Beszerzési ár alatti értékesítésről vita
Interjú Pap Imrével az ABP-ről
Interjú Havasi Péterrel az Energiabajnokságról
Interjú Fertetics Mandyvel a KÖVET tagvállalatairól
Interjú Tóth Gergellyel
Zöldre festés - interjú Fertetics Mandyvel
Interjú Tóth Gergellyel az ABP4-ről

március 1.
február 22.
május 18.
július 27.
szeptember 1-30.
(naponta 3X)
október 25.
december 15.
október 22.
február 22.
május 23.
július 20.
augusztus 2.
augusztus 16.
október 19.
február 2.
július 25.

KÖVET a TV-ben
Duna TV

KÖVET

Dunatáj: Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület 10
éves – konferencia beszámoló és interjúk

október

Hollós László

A VILÁGHÁLÓN

1999 óta működtetjük honlapunkat, 2003 óta a www.kovet.hu internetes címen. A
naprakészen tartott honlapon legfrissebb programjainkról, kiadványainkról, felhívásainkról
mindig aktuális információ lelhető fel. Az aktualitásokon túl sok információt tartalmaz az
egyesületünkről, a tagságról, tevékenységeinkről.
A KÖVET honlapján mindenki számára elérhetővé tesszük a magyarországi ISO 14001 tanúsított cégek
listáját, továbbá a hazánkban kiadott
környezeti
és
fenntarthatósági
jelentések nyilvántartását is. Tagvállalataink jelentéseit le is tölthetik
az érdeklődők. A bárki által elérhető
„Környezetbarát iroda” távoktatást
2004-ben angol nyelvre is lefordítottuk,
ezen
keresztül világszerte
segíthetünk az irodák zöldítésében.
Havonta mintegy 4950 látogatást
regisztrálunk. 2004 végén határoz- Megújulás alatt lévő honlapunk szebb és átláthatóbb lesz
tuk el, hogy a honlap folyamatos
tartalmi frissítésén túl a megjelenés és használhatóság korszerűsítése sem tűrhet
halasztást. A 2005-ös év során az új honlap kialakítása, formai és funkcionális kérdések
tisztázása, tartalmi feltöltése jelentette a legnagyobb kihívást, ám a munkatársak
változása miatt sajnos az új honlap kialakítása időben csúszott, élesítésének várható
időpontja 2006 februárja. A megújult külső remélhetőleg még több érdeklődőt vonz
honlapunkhoz, a struktúra átalakítása révén pedig áttekinthetőbbé tesszük
tevékenységünket. On-line kiadványrendelést, KIR-listába jelentkezést teszünk lehetővé,
valamint tagvállalataink számára jelszóval védett saját felületet hozunk létre.
14

KÖVET 2005. évi közhasznúsági jelentés

L EZÁRULT
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BALTEMA – környezettudatos vállalatirányítás a balti államokban
A DBU 1 által finanszírozott és
az INEM 2 által
végrehajtott
BALTEMA
program
2002-ben
kezdődött, s 2005 szeptemberéig tartott. A 2005-ös
esztendőben munkánk kézzelfogható eredményeket
hozott
Észtországban,
Lettországban
és
Litvániában: az újonnan alapított vagy megerősített
helyi környezettudatos vállalatirányítási egyesületek
hat nagyobb konferenciát szerveztek, több tucat
képzést és 15 vállalati tapasztalatcserét tartottak,
mindhárom helyi nyelven megjelentették az ökotérképezés és EMAS útmutatót, valamint a KÖVET
környezeti teljesítményértékelés c. kézikönyvét. Az
újonnan alapított vagy megerősített nemzeti
egyesületek Észtországban hírlevelet indítottak,
A partnerek kifejezetten jónak – bár nem
Litvániában öt ismertetőt jelentettek meg a
tökéletesnek – ítélték a programot
környezettudatos
vállalatirányítási
eszközökről,
Lettországban
pedig
tematikus
internetes
portált
hoztak
létre.
Szoros
partnerkapcsolatokat alakítottunk ki, amik jó alapot adnak a további közös munkára.

Energiabajnokság
Az Európai Bizottság SAVE II-Programja által támogatott
Európai
Energiabajnokság
2004-2006
folyamán
hat
országban összesen 42 cég részvételével zajlott. A verseny
során 33 cég és 9 állami szervezet küzdött az 52.000 euro
összértékű díjakért. A győztesek november 30-án, a
Brüsszeli Díjkiosztó Gálán vehették át a jutalmakat.
Magyarországról öt intézmény, a Maszer Rt., az AlcoaKöfém Kft., a Fővárosi Polgármesteri Hivatal EU Integrációs-Iroda, a Biopetrol Kft. és a
British American Tobacco Hungary próbált egy év alatt minél több energiát megspórolni
az irodákban. A bajnokság lebonyolításában az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület
szakértőként vett részt.
A megtakarítási versenyben a fogyasztási eredmények alapján két angol cég bizonyult a
legjobbnak. Így az aranyérmesnek járó 10.000 euro értékű európai fődíjat a Centrica
Business Services kapta. Az angliai cégnek a bázis értékhez viszonyítva több mint 30%-al
sikerült csökkentenie energiafogyasztását. Az ezüstérmet a Land Securities, a harmadik
helyet pedig a német Dresdner Bank AG szerezte meg. A német cég 19 százalékkal
csökkentette elektromos energia felhasználását és 21 százalékkal a fűtési energia
felhasználását. Magyarországon a Biopetrol Kft. szegedi telephelye érte el a legjobb
eredményt, így 13,4%-os csökkentéssel ők nyerték el a magyar nemzeti díjat.
Az Energiabajnokság többi győztese: a Ducati Motor Holdig spa (Olasz Nemzeti Díj
15,6%-os csökkentéssel), Electricité de France (Francia Nemzeti Díj 7%-os
csökkentéssel), és Książnica Beskidzka (Lengyel Nemzeti Díj 11,9%-os csökkentéssel).
A versenyben résztvevő 42 cég átlagos energia megtakarítása 5,6% volt.

1
2

Deutsche Bundesstiftung Umwelt
International Network for Environmental Management
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EMAS 5 ország
A 2005. február 21-én Pozsonyban megrendezett EMAS konferencia
volt a program ötödik, egyben záró eseménye. Az Európai Bizottság
Környezeti Főigazgatósága és a Nemzetközi Visegrád Alap által
finanszírozott rendezvénysorozat keretében Budapesten, Rigában,
Varsóban, Prágában és Pozsonyban mintegy 320 résztvevő
ismerkedhetett meg az EMAS követelményeivel, előnyeivel és a
rendszer kiépítésének lépéseivel csakúgy, mint a nemzeti illetékes
testületekkel és EMAS hitelesítőkkel. Az egynapos interaktív
konferencián résztvevők a hasznos előadásokon túl kézzelfogható
segédletekkel térhettek haza, hiszen minden résztvevő megkapta az EMAS rendelet és a
gyakorlati útmutatóként szolgáló EMAS2001- Egyszerűen kiadvány anyanyelvi példányát,
ezen kívül az INEM által kidolgozott EMAS Toolkit CD-t. Egyesületünk a programból
szakmai kapcsolatokkal is gazdagodott, hiszen a szervező országok hozzánk hasonló
szervezeteivel együtt azóta több pályázaton indultunk.

Erdély Twinning
Csíkszeredai kollégáinkkal, Molnár Judittal, Potozky Lászlóval,
Bándi Enikővel és Forró Botonddal évek óta közös
programokat alakítunk ki. A Polgár-Társ Alapítvány Öko Biznisz
Klubjának célja a KÖVET-hez hasonló szakmai tudásbázis,
információs központ kialakítása és működtetése és az erdélyi
magyar vállalkozások segítése abban, hogy sikeresen
birkózhassanak meg a Romániában cseppet sem egyszerű
környezetvédelmi előírásokkal. A 2005 végén lezárult Twinning program ezt az
együttműködést segítette tovább. A program eredményeképp képzést tartottunk a
csíkszeredai és a sepsiszentgyörgyi vállalkozásoknak és Romániában is beindult az ISO
14001 on-line adatbázis (www.epce.ro).
2005-ben a Környezetvédelem és környezettechnika Közép-, Kelet- és Dél-Európában
kategória díját (ÖGUT díj) a Polgár-Társ Alapítvány Öko Biznisz programjának "Nevesítsük
a környezettudatos lépéseket" című projektje nyerte el. A díjátadásra 2005. november 8án került sor a bécsi Hofburg-ban, 500 vendég jelenlétében. Molnár Judit
programvezetőnek Josef Pröll, Ausztria környezetvédelmi minisztere adta át a 2200 Euró
értékű díjat és elismervényt. Gratulálunk az elismeréshez!

F UTÓ

PÁLYÁZATI PROGRAMOK

EMAS Egyszerűen
A 2005 márciusában indult, EMAS Egyszerűen névre hallgató EU által
finanszírozott
programunk
keretében
10
magyarországi
kisés
középvállalatot segítettünk az EMAS bevezetéséhez egy egyszerű
módszerrel.
Ökotérképezés
segítségével
végeztük
el
a
kezdeti
állapotfelmérést, és az EMAS dokumentációt 10-15 oldalban sikerült
összeállítanunk. A program még nem fejeződött be, de reményeink szerint
áprilisig 4-5 vállalat fog eljutni a hitelesítésig. Ennek a programnak a
keretében vezettük be a KÖVET irodájában is a rendszert, amit február végén
hitelesíttetünk. Az Európai Bizottság Környezeti Főigazgatósága támogatásával 2006
tavaszáig tartó programban belga, észt, litván, lett és lengyel partnerekkel összesen 57
kis- és középvállalat felkészítését végeztük el, illetve népszerűsítettük az EU
környezetvédelmi vezetési rendszerét.
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Ecoland
A
PHARE
INTERREG
IIIC
támogatási
alap
finanszírozásával megvalósuló Ecoland program célja
egy európai szintű együttműködés kialakítása az
ökológiai szempontból megfelelő Ipari Parkok (EcoIndustrial Parks) tervezésére és működtetésére. A
projekt koordinátora a helyi vidékfejlesztést vezető Megyei Tanács (SIPRO, Italy/Ferrara) .
A programban további két olasz, négy spanyol, egy ír és egy magyar partner (DélDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség) vesz részt. A projekt nemzetközi része 2006
márciusában zárul le, de Magyarországon tovább tart, mivel hazánk csak később, az
Európai Uniós csatlakozást követően tudott bekapcsolódni a kis- és középvállalkozások,
illetve ipari parkok fejlesztését szolgáló nemzetközi projektbe. A hazai program célja,
hogy a Dél-Dunántúli Régióban működő vállalkozások környezeti teljesítményének
javulását segítse elő, melyben egyesületünk szakértőként vesz részt. A projekt keretében
a KÖVET szakértői, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. és az
R-Quality Kht. munkatársai eddig összesen 64 vállalatnál tartottak ökotérképezést.
Az elvégzett ökotérképezésekről jelentés készül, ami egyrészt segíti partnereinket a
felmerült problémák megoldásában, másrészt ösztönzi őket arra, hogy a már kialakult jó
gyakorlatokat megtartsák, sőt szélesítsék ezek körét. A jelentést záró ökocsillag ábra
pedig szemléletes vizuális eszközként tükrözi a cég környezeti teljesítményét.

Jövőképzés
A program egy környezetmérnök és közgazdász hallgatóknak szóló vállalati
fenntarthatósági képzés anyagának kialakítása és az ehhez kapcsolódó tesztkurzus
levezetése. A két és fél éves program során a fenntarthatóság általános fogalmához
kapcsolódó környezeti, gazdasági és társadalmi témaköröket érintő képzést alakítunk ki. A
projekt konkrét eredményei közé tartozik egy kézikönyv, oktatói segédanyag kidolgozása,
multimédiás oktatói segédanyag összeállítása, az ezeket összefogó internetes fórum
kialakítása. A megszervezendő tesztkurzuson a képzést értékeljük. Külföldi partnerünk a
svéd The Natural Step és az észt Stockholm Environmental Institute, Tallinn Office.

S ZAKÉRTŐI

MUNKA

Denso Gyártó Magyarország Kft.
A DENSO Gyártó Magyarország Kft-nél 2005 is a környezeti innováció jegyében zajlott.
Ennek keretében az alábbi szakmai munkák során dolgoztunk együtt a vállalattal:
folytatódott a termékek életciklus-elemzése, megtörtént a 2003-2004-es évre szóló
fenntarthatósági jelentés minősítése és a vállalat fenntarthatósági besorolása,
továbbfejlesztettük a környezeti teljesítményértékelő mérőszámrendszert, illetve
elkezdődött a környezeti kontrolling rendszer kiépítése.
A vállalat 2005-ben harmadik alkalommal jelentette meg fenntarthatósági jelentését. Az
érdekelt felek bevonásával történő minősítés megerősítette, hogy a jelentés a környezeti
teljesítmény mellett hűen tükrözi a vállalat társadalmi és gazdasági teljesítményét is,
illetve teljes mértékben megfelel a GRI útmutatóban foglaltaknak (angolul: inaccordance). A stratégiai fenntarthatósági besorolás eredményeként a vállalat környezeti,
társadalmi és gazdasági szempontból is rosszabb pontszámot ért ugyan el az előző évhez
képest, de a kategóriákat tekintve továbbra is a közösségibe tartozik környezeti és
társadalmi szempontból, míg gazdaságilag megfelelő eredményt tudhat magáénak.
A környezeti teljesítményértékelő mérőszámrendszer továbbfejlesztésének eredményeként
egy felhasználóbarát (Excel tábla), többfunkciós táblázat született. Az új rendszer képes
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az egyes mérőszámokhoz meghatározott célokat, a környezeti tényezők jelentősége
alapján megállapított súlyszámokat, illetve az adott év eredményét felhasználva egy ún.
környezeti teljesítmény indexet számolni, továbbá vizuálisan is megjeleníteni a vállalat
adott évi környezeti teljesítményét, ezáltal az egyes évek teljesítménye összemérhető
válik. Új funkcióként került kifejlesztésre az ún. környezeti jelzőlámpa, mely az ISO
14031-es szabvány felosztása szerint mutatja a célok meg-, vagy megnemvalósulását
zöld, sárga vagy piros színnel.
A környezeti kontrolling rendszer kiépítésének célja a vállalat környezeti költségeinek
teljes körű feltárása, termékek környezetvédelmi költségekkel korrigált önköltségének
meghatározása, valamint a környezetvédelmi beruházási döntések támogatása.

Dreher Rt.
Hazánk egyik vezető söripari vállalatával is együtt dolgoztunk a tavalyi év során.
Környezeti teljesítményértékelő rendszert dolgoztunk ki a vállalat számára, amelynek
segítségével a környezeti adatokat, információkat rendszerezheti, és megfelelő
célkitűzéseket állapíthatnak meg évről-évre. Utánajártunk az esetleges biosör
előállításának, megvizsgáltuk nemzetközi szinten mennyire terjed a biosör gyártása, és
melyek volnának a bevezetés legnagyobb akadályai a Dreher számára. A sör
csomagolására fókuszálva elkezdtük a vállalat termékének életciklus-elemzését, az
elemzés eredményei ez évben várhatóak.

MVM fenntarthatósági jelentés minősítése
A KÖVET nyilvántartása szerint Magyarországon 36 vállalat ad
ki
kisebb-nagyobb
rendszerességgel
Környezeti
vagy
fenntarthatósági jelentést. A Magyar Villamos Művek Rt. a
társaságcsoport nevében 2005-ben immár hetedik jelentését
adta ki, amelyből a két legfrissebb, a 2003 és a 2004 év
eredményeit összegzők már fenntarthatósági jelentések is, azaz
a társaság társadalmi szerepvállalását és gazdasági jellemzőit is
évről-évre bemutatja. E két utóbbi születésénél a KÖVET is
bábáskodott annyiban, hogy a vállalatcsoport érdekelt feleinek
bevonásával és a Stratégiai fenntarthatósági audit módszerének
megfelelően vizsgálta a vállalatot és minősítette az MVM
csoport jelentését. A stratégiai fenntarthatósági besorolás
szerint a vállalat mind a helyi gazdasági szerep, mind a
társadalmi felelősség és a környezeti hatások tekintetében
közösségi szintet ért el, ami az eddig besorolt hazai vállalatok
között a legjobb minősítés.

Másodszor minősítettük az
MVM csoport fenntarthatósági jelentését.

Budapest Airport Rt. oktatófilm
Tagvállalatunk a Budapest Airport Rt. (BA Rt.) külön hangsúlyt fektet környezetvédelmi
oktatásra. Ám ennek megoldása különleges kihívást jelent számukra, hiszen nem csak az
BA Rt. saját dolgozóit kell megcélozni, hanem az egész reptér dolgozóit, köztük sok
külsőst. A BA Rt. környezetvédelmi munkatársai azt találták ki kreatív módon, hogy egy
környezetvédelmi oktatófilmmel oldják meg a feladatot. A beléptetési procedúrán ugyanis
minden reptéri alkalmazottnak keresztül kell mennie, ahol megtekintheti a filmet, és
megismerkedhet a reptérrel kapcsolatos környezetvédelmi tudnivalókkal. A KÖVET mind
koordinátor és szakértő működött közre a 15 perces film elkészítésében, amelyben külön
hangsúlyt kapnak a következő témák: zajterhelés, talaj és talajvíz, hulladék, víz és
szennyvíz, levegőszennyezés, havária, energia, természetvédelem. A film végén külön
hangsúlyt kap a környezetvédelmi szervezet és KIR működése is.
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GA Magyarország Kft. telephelyeinek felmérése
A cég négy telephelyének és központi irodájának
környezetvédelmi felülvizsgálatára kaptunk megbízást.
A fejlesztés az ökotérképezés módszerén alapult,
aminek keretében meghatároztuk a tevékenységek
környezeti hatásait a települési elhelyezkedés, levegő-,
víz és talajszennyezés, a hulladékok, kockázatok és az
energiafelhasználás területein. A telephelyek bejárása
során azonosítottuk a jó gyakorlatokat és a
környezetvédelmi szempontból problémás területeket.
Az ökotérképezés eredményeképpen egy táblázatot
Szakértőink a cég környezetvédelmi vezetőkészítettünk a környezeti problémákról és a megoldási
jével közösen néztek körbe a telephelyeken
lehetőségekről.
A
problémák
megoldását
célzó
és keresték a fejlesztési lehetőségeket.
javaslatokat azok megvalósíthatósága, környezeti és
gazdasági haszna szerint sorrendbe állítottuk annak érdekében, hogy a vezetés a
legegyszerűbb, legkisebb anyagi ráfordítással a legjelentősebb környezeti hasznot hozó
intézkedéssel kezdhesse el a vállalat teljesítményének és a dolgozók környezeti
tudatosságának javítását. Az eredményeket az éves vezetőségi ülésen mutattuk be a
jelenlévők érdeklődésének közepette.

KIR

NYILVÁNTARTÁS

A KÖVET 1998 óta végzi Magyarországon az ISO 14001
szabvány alapján tanúsított cégek, ISO 14001 tanácsadók és
tanúsítók
adatainak
nyilvántartását.
Ezt
a
munkát
egyesületünk önerőből, anyagi támogatás nélkül végzi.
Minden évben sok energiát fordítunk arra, hogy a lista minél
teljesebb, tökéletesebb legyen. Az idei évben egyesületünk tanúsító szervezetekkel
együttműködve igyekezett a nyilvántartást pontosítani. Ma már közel 1000 tanúsított cég
szerepel az adatbázisunkban, és több tanulságos kimutatást is készítettünk a KIR-lista
segítségével.
A tanúsított ISO 14001 rendszert működtető szervezetek nevét és telephelyét tartalmazó
egyszerűsített lista ingyenesen letölthető a honlapunkról. Ezen felül térítés ellenében
részletesebb nyilvántartások és kimutatások is beszerezhetőek tőlünk. A tanúsított cégek
listáját és a készített kimutatásokat egy KIR-melléklet keretében évente közöljük Lépések
című szaklapunkban is. Egy országot azonban nem csak az jellemez, hogy mennyi a
tanúsítások darabszáma, hiszen érdemes azt összevetni a lakosság számával vagy a GDP
nagyságával. Ezeket a KÖVET által kifejlesztett mérőszámokat bárki megtekintheti a
www.inem.org/iso/speedo.htm oldalon.
A KIR-lista azon túl, hogy a környezetközpontú irányítási rendszerek hazai bevezetésének
alakulásáról nyújt információt, sok diplomázónak, szakdolgozatírónak is hasznára válik.
A németországi környezetvédelmi hivatal (Umweltbundesamt) felmérést végez a KIR
térnyeréséről világszerte, amihez a magyar adatokat szintén a KÖVET listájából nyeri.

D ÍJAK
Környezeti Megtakarítás Díj
Az Ablakon bedobott pénz programunkhoz kapcsolódóan harmadik alkalommal osztottuk
ki Környezeti Megtakarítás Díjainkat az arra pályázó szervezetek között. A Díjakat az éves
konferenciánkon adta át dr. Persányi Miklós miniszter úr a három kategóriában nyertes
vállalatnak. Az Ablakon bedobott pénz programunk keretében olyan intézkedéseket
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gyűjtünk, amelyek egyszerre hoznak gazdasági és környezeti
hasznot. A három kategória a megtérülési idő alapján különíthető
el: azonnal megtérülő, három éven belül, illetve túl megtérülő
intézkedésekre. 2005-ben a legnagyobb környezeti és gazdasági
hasznot hozó fejlesztéseket megvalósító vállalatok, és egyben a
győztesek a következők:


Chinoin Rt.
A legszebb mosott gyümölcs tálban (azonnali megtérülés)



Phoenix Rubber Gumiipari Kft.
A legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs (3 éven belüli
megtérülés)



AES-Tisza Erőmű Kft.
A legnagyobb magasan csüngő gyümölcs (3 éven túli megtérülés)

A KÖVET Megtakarítás díja egyike azon hazai környezeti-vállalati elismeréseknek,
amelyekkel a nyertesek továbbjuthatnak az Európai Bizottság European Business Awards
for the Environment (Európai Üzleti Díj a Környezetért) elnevezésű versenyére. Az EU
díjat négy kategóriában az EU tagállamok egy-egy legjobbnak ítélt vállalata veheti át
kétévente Brüsszelben. 2004-ben a Denso Magyarország Gyártó Kft. közös KÖVET-MBLF
(Magyar Business Leaders Fórum) díjazottként továbbjutva nyerte el a régióból
egyetlenként az EU díjat. A KÖVET díjazottak közül a Chinoin Rt-t, a Phoenix Rubber-t és
a tavalyi győztes GE Hungary Rt-t javasoltuk a 2006-os EU-díjért ringbe szállni. A végső
eredmény még nem ismert, de azt már lehet tudni, hogy 2006-ban 23 országból 139 cég
jelentkezett a díjakra, és a GE nagykanizsai gyára a „Menedzsment a fenntartható
fejlődésért” kategóriában a legjobb három közé került!

Európai Energiabajnokság
A program az Európai Unió támogatásával indult hat európai
országban 2004. szeptemberében. A program magyarországi
koordinálását a KÖVET hajtotta végre. A program lényege,
hogy a résztvevő vállalatok irodaházukban pusztán az ott
dolgozók
környezettudatosságának
növelésével
energiamegtakarást érjenek el. A legnagyobb megtakarítást elérő
vállalatok nemzeti díjakt nyertek, továbbá az összes résztvevő közül a legjobban teljesítő
elnyerte az Európai Megtakarítási Díjat. A versenyre az Alcoa-Köfém Kft., a British
American Tobacco, a Biopetrol, a Főpolgármesteri Hivatal és a MASZER Rt. nevezett
hazánkból. Az egy éves versengés után végül a KÖVET tag Biopetrol Kft. takarította meg
a legtöbb energiát, így ők lettek a magyarországi győztesek.

E GYÜTTMŰKÖDÉS

MÁS SZERVEZETEKKEL

Együttműködés magyar szervezetekkel
2005 során több magyar szervezettel is közösen valósítottunk meg projekteket, és
szerveztünk tudatformáló rendezvényeket. A legfontosabbakat soroljuk fel itt:
Formális együttműködési megállapodás alapján konkrét akciókban közösen lépünk fel az
EOQ MNB-vel, illetve annak Környezetvédelmi Bizottságával.
Az Ecoland projekt keretében a KÖVET szakértői, valamint a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség Kht. és az R-Quality Kht. munkatársai eddig összesen 64 vállalatnál
tartottak ökotérképezést.
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Lépések című negyedéves szaklapunkat továbbra is a Tisztább Termelés Magyarországi
Központjával (TTMK) közösen szerkesztjük és adjuk ki.
A youthXchange útmutatót elsősorban gimnazista és egyetemista fiatalok tudatának
formálására szeretnénk felhasználni, karöltve a honosítást magas szakmai színvonalon
megvalósító Tudatos Vásárlók Egyesületével.
A KÖVET és a Veszprémi Egyetem, Georgikon Karának (Keszthely) közös szervezésében
Tim Kasser az érdeklődő hallgatóknak beszélt Az anyagiasság súlyos ára c. könyvéről.

Együttműködés az államigazgatással
A KÖVET megbízást kapott a KvVM-től annak kidolgozására, hogy milyen formában és
milyen szakterületeken lehetne megvalósítani az önkéntes megállapodások rendszerét. Az
indító megbeszélést követően négy téma részletesebb kidolgozására kaptunk megbízást:
1) hulladékká vált gépjárművek visszagyűjtése; 2) jó környezetvédelmi gyakorlat
elismerése; 3) egy vállalat- egy felügyelőség közötti megállapodás; illetve 4) két iparág
közötti konfliktus megoldása. Mind a négy témát illetően kidolgozott jelentést adtunk át a
minisztériumnak.
Az esélyegyenlőség fejlesztését célként kitűző SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány a
GKM Gazdasági Versenyképességi Operatív Program Főosztályának tett ajánlatot
Esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági modell képzés előkészítésére és
lebonyolítására. A környezeti és fenntarthatósági anyag kialakítását és a GVOP-hoz érkező
pályázatok értékelőinek képzésére a SEED a KÖVET szakértőit kérte fel. A megállapodás
alapján GVOP 4 prioritása szerinti bontásban környezetvédelmi oktatást és gyakorlati
képzést tartottunk a pályázati értékelők részére.
Ugyancsak a KvVM megbízásából a KÖVET szakértői dolgozták ki az Országos
Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) 17. prioritását „A megelőző, elővigyázatos
környezetvédelem és a környezetileg hatékony innováció általános érvényesítése” címmel.
Az OFK tehát lényegében határozza meg, hova kerülnek az elkövetkező hét év uniós és
hazai fejlesztési forrásai, amelyek nagyságrendjét 15500 milliárd forintra becsülik.

Nemzetközi együttműködés
Az Európai Unió támogatásával indult Európai Energiabajnokság program koordinátora a
német B&SU volt, akikkel jó kapcsolatot alakítottunk ki. A program sikerességét jelzi,
hogy már beadták a pályázatot a következő Energiabajnokságra, amire szintén meghívták
Magyarországot a KÖVET irányításával.
A Jövőképzés névre hallgató, környezetmérnök és közgazdász hallgatóknak szóló vállalati
fenntarthatósági képzés és a hozzá tartozó anyagok kialakításában a svéd The Natural
Step és az észt Stockholm Environmental Institute, Tallinn Office a partnerünk.
Az egy évig tartó EMAS Egyszerűen program keretében több alkalommal is közös
megbeszélésen és tapasztalatcserén vettünk részt öt ország környezetvédelmi
szervezetével, nevezetesen a belga ABECE, az észt SEI, a litván APINI, a lett LPPC
és a lengyel Polska Eko-net.pl partnerekkel.
A csíkszeredai Polgár Társ Alapítványnak az Erdélyi Twinning projekt során
segítettünk a KÖVET-hez hasonló szakmai tudásbázis, információs központ kialakítása és
működtetésében.
Az EMAS Egyszerűen programunk előtt egy másik, EMAS népszerűsítésére rendezett
nemzetközi eseménysorozatban is részt vettünk. Budapest mellett Rigában, Varsóban,
Prágában és Pozsonyban tartottunk konferenciákat, illetve EMAS kiadványokat és CD-ket
készítettünk és osztottunk ki a résztvevőknek. Külföldi partnereink a lengyel NFOS, a
cseh CCPC, a lett LPPC és a szlovák SCPC.
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TERVEZETT KÖVET- ESEMÉNYEK A 2006 -OS ÉVRE
Időpont
február 6.
hétfő
február 9.
csüt.
február 23.
csüt.
március 8.
szerda
március 9.
csüt.
március 14.
kedd
március 21.
kedd
március
vége
április 4.
kedd
április eleje
április 11.
kedd

április 20.

május 9.
kedd

május

június 13.
kedd

Téma

Résztvevők

Eldorádó filmbemutató
(filmvetítés és beszélgetés)

Elnökségi
tagok
Minden
érdeklődő

Termékek és környezetvédelem
(képzés és klub)

Minden
érdeklődő

Elnökségi ülés

EMAS záró találkozó
Ecoland konferencia

képzés: nem tagvállalatnak 15 e Ft,
tagvállalatnak 10 e Ft
klub: nem tagvállalatnak 10 e Ft,
tagvállalatnak ingyenes
Ingyenes
Projektrésztvevők

Felügyelő bizottsági ülés

FEB

Vállalatok társadalmi felelőssége
szakmai nap
Lépések megjelenés

Minden
érdeklődő
tagok és
előfizetők

Közgyűlés

tagvállalatok

Vállalatok társadalmi felelőssége
(képzés)

civil
szervezeteknek

TVE főszervező, Ökotárs és KÖVET
társzervező

Jelentsünk?

Minden
érdeklődő

képzés: nem tagvállalatnak 15 e Ft,
tagvállalatnak 10 e Ft
klub: nem tagvállalatnak 10 e Ft,
tagvállalatnak ingyenes

PHOENIX céglátogatás
A működő, élő KIR – ISO 14001 a folyamatos
fejlődés tükrében – mit jelent ez a gyakorlatban?

Minden
érdeklődő

szervezési költség (ebéd, leutazás)
max. 30 fő

Környezeti megtakarítások – Ablakon
bedobott pénz –
(képzés és klub)

Minden
érdeklődő

képzés: nem tagvállalatnak 15 e Ft,
tagvállalatnak 10 e Ft
klub: nem tagvállalatnak 10 e Ft,
tagvállalatnak ingyenes

Dreher – céglátogatás
(kiemelt téma: csomagoláskezelés, termék-díj,
életciklus-elemzés eredményei)

Minden
érdeklődő
(30 fő)

nem tagvállalatoknak 2600 Ft,
tagvállalatoknak ingyenes

Zöld iroda
(képzés és klub)

Minden
érdeklődő

képzés: nem tagvállalatnak 15 e Ft,
tagvállalatnak 10 e Ft
klub: nem tagvállalatnak 10 e Ft,
tagvállalatnak ingyenes

(képzés és klub)

Tagok és
előfizetők
Kiválasztott
diákok
Minden
érdeklődő (30
fő)

Lépések megjelenés

július 10-től

Jövőképzés – nyári egyetem

szeptember
18. hétfő

Audi – céglátogatás
(kiemelt téma: termelés és környezettechnika)

szeptember
26. kedd

Integrált irányítási rendszerek
(klub és tapasztalatcsere)

szept. eleje

Lépések megjelenés

október 1013.

Ökotech szakkiállítás

október 19.
csüt.

Ablakon bedobott pénz
(éves konferencia és díjkiosztó)

Minden
érdeklődő

november
7-8.

Környezeti teljesítményértékelés
(képzés)

Minden
érdeklődő

november
20-21.

Jövőképzés
(felsővezetői képzés)

dec. eleje

Lépések megjelenés
„Fenntarthatóság”
(filmvetítés és beszélgetés)

Kiválasztott
felső-vezetők
tagok és
előfizetők
Minden
érdeklődő
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helyszín függvényében

Minden
érdeklődő
DDRFÜ
szervezi

június eleje

december 4.
hétfő

Részvételi díj (+ ÁFA) és egyéb
megjegyzés

Minden
érdeklődő
Tagok és
előfizetők
Ökotechlátogatók

FEB-tagok
Részletek a későbbiekben

Helyszín: MVM székház, szakmai témával
egybekötve.

Részletek a továbbiakban
Részletek a továbbiakban
nem tagvállalatnak 10 e Ft, tagvállalatnak
ingyenes

KÖVET, mint kiállító
nem tagvállalatoknak 32 e Ft
kkv-k számára 20 e Ft
tagvállalatoknak 16 e Ft
diák/tanár/civil számára 8 e Ft
tagvállalatoknak 59 e Ft
nem tagvállalatoknak 77 e Ft
kkv-k számára 20% kedvezményt
biztosítunk
nem tagvállalatoknak 350 e Ft
tagvállalatoknak 170 e Ft

kb. 500 Ft
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