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ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Kitörés a 22-es csapdájából?!... 
 
A KÖVET 2017-ben ünnepelte 22. születésnapját. Ha szerények akarunk lenni, az a legnagyobb 

eredmény, hogy civil és részben környezetvédő szervezetként egyáltalán még talpon vagyunk. Ha 

középutat választunk, több kevésbé látványos, de jelzésértékű eseményt említhetünk: évek 

kihagyása után ismét rendeztünk nyári egyetemet, nagy sikerrel zárult az Ablakon Bedobott Pénz 

program 12. etapja, éves konferenciánk a KSZGYSZ1 jubileumi kiállításának keretében, 

összefogással valósult meg. Tovább csökkent viszont a taglétszám, kisebb irodába költöztünk. Ha 

optimista és marketing szempontú összegzést kellene írnunk, a jövő évi biztos terveket 

emelhetnénk ki: egy év huzavona után végre megoldódik Új Gazdaság Programunk 

finanszírozása, s évek kényszerű böjtje után – a BAUM GmbH-nak, német testvérszervezetünknek 

köszönhetően – magyar partnerként vehetünk részt a Német Kormány klímavédelmi intézkedési 

tervében. Az ezt megtestesítő EUKI Allies projekt KÖVET-re jutó költségvetése 160 ezer euró, 

ráadásul maga a projekt is rendkívül izgalmas, kihívásokkal teli. A két fenti program végre 

meghozza a régen várt anyagi biztonságot és szakmai „értékesség-tudatot”, ami megadatott a 

KÖVET működésének első 10-15 évében. Mindenképpen ennél az értelmezésnél kell említenünk 

vállalati projektjeinket, hiszen a Diósgyőri Papírgyár, a Pénzjegynyomda, a Magyar Nemzeti Bank, 

a Tetra Pak és a Magyar Posta megbízása nem csak megtisztelő, de szakmailag is fontos, emberileg 

pedig a bizalmat jelenti. 

Jómagam egy éve, kényszerhelyzetben vállaltam el a KÖVET ügyvezetését, miközben hivatalosan 

főtitkár maradtam, s főállásban továbbra is egy vidéki egyetemen dolgozom. Azt ígértem, egy 

vagy két évre megpróbálom egyfajta válságmenedzserként áthidalni a nehézségeket. Ez részben 

sikerült, bár a működésünk továbbra is messze áll az ideálistól. Új embereket vettünk fel, bár 

néhányan távoztak is, a költözés mellett felszámoltuk raktárunkat, s helyette Keszthelyen 

nyitottunk igényes irodát, igyekeztünk rendbe rakni a folyamatokat, leltározni és selejtezni 

kezdtünk, ám elsősorban természetesen új megbízásokon dolgoztunk. Ezek közül néhány beérett, 

mások egyelőre csak az ígéretes fázisban vannak. Igyekeztem szisztematikussá tenni a 

tagságtoborzást is, itt nagy sikerekről még nem tudok beszámolni. A KÖVET-et bevették a 

legkomolyabb civilszervezetek a fenntarthatósági célok hazai végrehajtását szolgáló SDG 

Kerekasztalba2 is, jó kapcsolatokat ápolunk a tudományos élet szakmailag illetékes képviselőivel. 

Lépések c. szaklapunk is erős bástya, megjelenése igényes, témái érdekesek és újszerűek. A múlt 

év végére honlapunk is megújult és Facebook-on is híreket adunk saját tevékenységünkről és a 

fenntarthatóság aktualitásairól.  

Tagjainknak köszönjük a bizalmat, tisztségviselőinknek a munkát és az ötleteket, s az olvasóra 

bízzuk, melyik írásjel mellett teszi le a voksát a cím után. 

Tisztelettel: 

Tóth Gergely 
                                                           
1 Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 
2 Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért, http://stromi.io/sdg/ 
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1. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINK 

1. TAGSÁG   

 

 

BELÉPŐ SZERVEZETEK 2017-BEN KILÉPŐ SZERVEZETEK 2017-BEN 

1. BAT Pécsi Dohánygyár Kft. 

 

1. Budapesti Erőmű Zrt. 

2. Telenor Magyarország Zrt. 

3. mtd Tanácsadói Közösség 

4. Skanska Magyarország Ingatlan Kft. 

5. CertUnion Hungary Tanúsító Kft. 

6. Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. 

7. IFUA Horváth & Partners 

8. Tata Consultancy Services Limited 

9. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

10. Malagrow Kft. 

 

Tagságunk a 2017-es évben csökkent, azonban igyekszünk ezt a tendenciát megállítani és a 2018-as 

év egyik célkitűzése a tagok toborzása.  

 

2. ELNÖKSÉG  

 

A KÖVET 2017 márciusában új elnökségi tagot választott és volt aki lemondott. 

AZ ELNÖKSÉG TAGJAI (2017. FEBRUÁR 22-TŐL):  

Ódor Erzsébet elnök                 2016-ban Chinoin Zrt.  

dr. Tóth Gergely főtitkár                  2014-ben Kaposvári Egyetem, Gazdaságtud. Kar 

Baka Éva elnökségi tag         2016-ban Italos Karton Egyesülés 

Gartner Szilvia elnökségi tag         2017-ben Denso Gyártó Magyarország Kft. 

Salamon János elnökségi tag       2017-ben MagNet Magyar Közösségi Bank 

Jóri Zoltán elnökségi tag       2016-ban ContiTech Rubber Industrial Zrt. 

Horváth Tamás elnökségi tag       2017-ben Arconic Köfém Kft. 
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Az elnökség 2017-ben három ülést tartott. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az elnökség 

minden ülésre részletes tevékenységi beszámolót kapott, az üléseken pedig kiemelt témákat 

tárgyalt. 

 

3. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG  

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI:  

Fóris Ferenc elnök         2016-ban Foris Beverages Kft. 

prof. dr. Kerekes Sándor tag  2016-ban Budapesti Corvinus Egyetem, Kaposvári Egyetem DI 

dr. Ostorházi László tag               2016-ban Ostorházi Bevonattechnika Kft. 

 

 

4. TITKÁRSÁG 

A titkárság munkájának környezeti hatásáról számol be hitelesített EMAS nyilatkozatunk, 

amelyet honlapunkon teszünk közzé. (http://kovet.hu/felelosmukodes/) A KÖVET 2017-ban is a 

jogszabályoknak megfelelően működött, büntetést, bírságot nem szabtak ki ránk. 

 

NÉV MUNKAKÖR VÉGZETTSÉG ALKALMAZÁSBAN 

Munkatársaink 

Herner Katalin igazgatóhelyettes 
jogi szakokleveles 

környezetmérnök 
2002.09.02. óta 

Dr. Győri Zsuzsanna projektvezető okl. közgazdász, PhD 2012.08.21. óta 

Pittner Anna titkárságvezető nemzetközi kapcsolatok szakértő 2016.06.15. óta 

Perneczky László projekvezető 
környezetvédelem, non-profit 

menedzsment, kommunikáció 
2016.09.01 óta 

Szám Dorottya 
Lépések felelős 

szerkesztő 
környezettan-etika tanár 2016.04.01 óta 

Nagy Zita Barbara 
pénzügyi és HR 

vezető 
okleveles közgazdász 2017.02.01 óta 

Seregély Kata gyakornok környezetmérnök 2017.10.09 óta 

Mészárosné Ildikó önkéntes közgazdász 2017.10.09 óta 

Zárvorszky-Simon 

Márton 
önkéntes környezetkutató 2017.10.09 óta 

„GYED”-en, „GYES”-en  

Bíró Imola 
kommunikációs 

munkatárs 

okl. tájépítész, intézményi 

kommunikátor 
2009.09.01. óta 

http://kovet.hu/felelosmukodes/
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2017-ban dolgozó volt munkatársaink   

Nemeskéri Róbert ügyvezető igazgató 

ipari mérnök, környezeti 

erőforrás menedzser,  

fenntarthatósági kutató 

2016.06.13- 

2017.01.31 

Perneczky László projekvezető 
környezetvédelem, non-profit 

menedzsment, kommunikáció 

2016.09.01 – 

2017.10.31 

 

 

5. PÉNZÜGYEK 

 

 

1. ábra A KÖVET Egyesület eszközei az elmúlt két évben 
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2. ábra A KÖVET Egyesület bevételei és kiadásai az elmúlt években 

 

 

3. ábra A KÖVET Egyesület bevételeinek megoszlása az elmúlt években 
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6. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 

INEM 

Az International Network for Environmental Management 

(INEM) a környezettudatos vállalatok 35 országban jelen lévő 

nemzetközi szervezete. A KÖVET az INEM magyarországi 

tagja fennállása, 1995 óta.  

 

Global Footprint Network 

A KÖVET 2008-ban csatlakozott a 2003-ban alapított amerikai 

Global Footprint Network (GFN) hálózathoz, amely az 

ökológiai lábnyom számításával foglalkozó tekintélyes 

tudósokból és tudománypolitikai tanácsadókból álló testület.  

Global Reporting Initiative 

Ugyancsak 2008 óta vagyunk a Global Reporting Initiative 

(GRI) partnerszervezete. A GRI célja a globálisan használható 

fenntarthatósági jelentési irányelvek kidolgozása és 

elterjesztése.  

 

 

HAZAI SZAKMAI KAPCSOLATOK 

 

 HOI - Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.   

 

                      

 

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 

 

 

KSZGYSZ  

 Környezetvédelmi Gyártók és Szolgáltatók Szövetsége 
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Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért 

 

Kaposvári Egyetem 

 

NEMZETKÖZI SZAKMAI KAPCSOLATOK 

 

ADEME 

A karbonlábnyom számítási projekt révén kerültünk 

kapcsolatba 2016-ban a francia ADEME  - The French 

Environment and Energy Management Agency - szervezettel. 

 

 

 

 

ABC - Association Bilan Carbone 

A fent említett karbonlábnyom-számítási projekt francia 

partnere, a Bilan Carbone módszertan kidolgozója és 

jogtulajdonosa. 

 

 

 

BAUM Consult GmbH 

Német “testvérszervezetünk” mintegy 550-es vállalati 

tagsággal, az INEM németországi tagja. 
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2. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEINK 

 

2.1. RENDEZVÉNYEK 

2.1.1. XXII. KÖVET konferencia: Klímaváltozás és/vagy Klímaadaptáció 

Idén már huszonkettedik alkalommal, november 9-én került megrendezésre a KÖVET Egyesület 

éves konferenciája. Amely idén először az Ökoindustria kiállítás keretein belül valósult meg, a 

Magyar Vasúttörténeti Parkban. Idén a pozitív klímajövő, a drawdown és a vállalti klímaadaptáció 

jelentették a témákat. A rendezvényen számos gondolat fogalmazódott meg a klímaváltozás 

hatásaival kapcsolatban az előadók és a résztvevők részéről egyaránt. Herner Katalin köszöntője 

után Tóth Gergely felvezető gondolatai következtek. Őt követte Mark S. McCaffrey a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem tudományos munkatársának előadása, mely a Positive Climate Futures 

címet viselte. A blokk zárásaként, a résztvevők csapatokba rendeződve, a következő kérdésekre 

keresték a válaszokat és számításba vették a lehetőségeket, személyes tapasztalataik alapján: 

Elképzelhető a pozitív klímajövő? Felfoghatjuk-e a klímaváltozást mint lehetőséget, katalizátort a 

változtatáshoz? 

A csapatmunkát moderálták: Dr. Ostorházi László – Ostorházi Bevonattechnika Kft., Jóri Zoltán - 

Contitech Rubber Industrial Kft., Baka Éva - Zöldtárs Alapítvány 

A délelőtt előadásait egy jó hangulatú, kellemes ebéd követte az utasellátó Retour 

étkezőkocsijában. 

A második blokk a vállalati klímaadaptációról szólt. A délutánt Dr. Hetesi Zsolt, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem tudományos munkatársának gondolatébresztő mondatai nyitották, 

melyben az éghajlatváltozásra és annak a kockázataira hívta fel a figyelmet, konkrét példákon 

keresztül. Őt követte Dr. Mika János, éghajlatkutató, tanszékvezető egyetemi tanár, az Eszterházy 

Károly Egyetem professzora. Az éghajlatváltozás tükröződése az átlagokban és szélsőségekbe 

címet viselő előadásában kifejtette a klímaváltozás emberi tényezőit.A délutáni blokk harmadik 

előadójaként, Pej Zsófia az Energiaklub Egyesület adaptációs szakértője következett. Ehhez 

kapcsolódott a második csoportmunka, témái: Melyek a klímaváltozás legfőbb kockázatai? Milyen 

hatással van a klímaváltozás a vállalatokra? Mely iparágakat érintik leginkább a hatások? Hogyan 

tudnak a szervezetek felkészülni a változásokra? Milyen lépésekből áll egy klímaadaptációs 

stratégia elkészítése? 

Moderálták: Nemesi Krisztina - Richter Gedeon Nyrt., Gärtner Szilvia – Denso Gyártó 

Magyarország Kft., Győri Zsuzsanna- KÖVET Egyesület, Budapesti Gazdasági Egyetem 

Legvégül Dr. Tóth Gergely rövid gondolatai zárták a konferenciát. A látottak és hallottak alapján 

úgy vélte, hogy sok mindenki sok mindent tesz, de mégis haladunk a rossz felé. Mint a 

dinoszauruszoknak ki kell halniuk a régi multiknak. Korszakváltás, elitváltás, paradigmaváltás 

szükséges. 
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2.1.2. ABLAKON BEDOBOTT PÉNZ KONFERENCIA 

Egyesületünk 12. alkalommal hirdette meg Ablakon Bedobott Pénz (ABP) programját, melyben 

környezeti és gazdasági megtakarítással járó intézkedéseket tartalmazó esettanulmányokat 

vártunk vállalatok és intézmények részéről.   

Az Ablakon Bedobott Pénz programra és így a zsűri előtti megmérettetésre a következő 

szervezetek vállalkoztak:  

Audi Hugária Zrt., Büchl Hungária Kft., Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar 

Zalaegerszeg, ELMŰ-ÉMÁSZ, Grundfos Magyarország Gyártó Kft., Kaposvár Megyei Jogú Város, 

Magyar Posta Zrt., Magyar Cukor Zrt., Videoton Elektro-PLAST Kft. 

Az öttagú szakértői zsűri döntése alapján közülük kerültek ki a díjazottak, kategóriánként: 

● „Legszebb mosott gyümölcs a tálban” – azonnal megtérülő intézkedések 

● „A legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs” – 3 éven belül megtérülő intézkedések 

● „A legnagyobb magasan csüngő gyümölcs” – 3 éven túl megtérülő intézkedések 

● „Karbon-megtakarítási különdíj – intézmény kategória” 

● „Karbon-megtakarítási különdíj – vállalati kategória” 

● ,,Vízvédelmi és -megtakarítási különdíj” 

A rendezvényen köszöntőt mondott Dr. Tóth Gergely, a KÖVET Egyesület főtitkára és V. Németh 

Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért 

felelős államtitkára. Ezután az Ablakon Bedobott Pénz Programot Herner Katalin foglalta össze, 

aki a KÖVET Egyesület igazgatóhelyettese. Ezután következett a 2017. évi Környezeti 

Megtakarítási Díjak kiosztása, melyet V. Németh Zsolt, államtitkár adott át. Az esettanulmányok 

pedig a Lépések különszámaként megjelenő 12. Ablakon Bedobott Pénz kötetben lettek publikálva, 

mely szintén a konferencia napján jelent meg. A díjazottak esettanulmányaiból értékes gyakorlati 

példákhoz, ötletekhez juthatunk a vállalati energiahatékonyság, vízgazdálkodás, 

hulladékgazdálkodás, karbon-megtakarítás területeiről. 

Díjazottak voltak: 



 

A KÖVET Egyesület 2017. évi jelentése 11/20 

„Legszebb mosott gyümölcs a tálban” kategória: Budapesti Gazdálkodái Egyetem Gazdálkodási 

Kar Zalaegerszeg - Zöld kampuszt megvalósító intézkedések 

„A legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs” kategória: Videoton Elektro - PLAST Kft. - 

Hűtőrendszer átalakítás 

,,A legnagyobb magasan csüngő gyümölcs” kategória: Audi Hungária Zrt., Büchl Hungária Kft. - 

A ,,basic coat” szennyvíz hasznosításának folyamata 

„Karbon-megtakarítási különdíj” – intézmény kategória: Kaposvár Megyei Jogú Város - Zöld 

közlekedés 

„Karbon-megtakarítási különdíj” – vállalati kategória: Magyar Cukor Zrt. - Biometánt előállító 

gáztisztító üzembe helyezése 

,,Vízvédelmi és -megtakarítási “ különdíj: Grundfos Magyarország Gyártó Kft. - Esővízgyűjtés és -

hasznosítás, szürkevízrendszer bővítése 

 

A konferencia második felének szakmai programjában a Herman Ottó Nonprofit Kft.-vel közös 

szervezeti karbonlábnyom számítási projektről, a karbonszegény gazdaságra való áttérésről és egy 

átfogó CSR képzési lehetőségről esett szó. Előadást tartott Mészáros Ferenc, az  InnoSpectrum 

Nyílt Innovációs Szolgáltatások Nonprofit Kft munkatársa ,,Az út egyéni a cél közös “ címmel, ami 

a rendhagyó CSR tréningek a közelben - távolban témáját dolgozta fel. (HECOS FOR ETHICS 

projekt). Őt követte Riesz Lóránt a HOI Nkft. igazgatóhelyettese. Előadása a  ,,Szervezeti 

karbonlábnyom számítás a gyakorlatban” címet viselte. Ezután Urbán Katalin a Grundfos 

Magyarország Gyártó Kft.-től tartott beszámolót, melynek témája a ,,Karbonlábnyom számítás: 

motiváció és a megvalósítás tapasztalatai - vállalati oldalról” volt. Legvégül Mátai Balázs a 

Herman Ottó Intézet NKf. mutatta be az Act programot ,,Milyen út vezet a karbonszegény 

gazdaságra való áttéréshez” című előadásával. 
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2.2. KÖVET-MUNKACSOPORTOK  

 

A KÖVET Egyesület tagvállalatai kezdeményezésére 2011 végén szakmai munkacsoportokat 

alapított. A zártkörű munkacsoporti ülések célja a KÖVET-tagok szakmai együttműködésének 

erősítése, az együttgondolkodás előmozdítása, a tapasztalatcsere elősegítése, az egyesületi élet 

pezsgőbbé tétele és az értékvédelem érvényesítése a fenntarthatóságban. Évente egyszer a 

munkacsoportok nyitott rendezvényt tartanak valamennyi érdeklődő részvételével. 

● CSR Menedzserek Fóruma 

A munkacsoport 2017.március 23-án ült össze és a nem pénzügyi jelentéstételi 

kötelezettségről cseréltek eszmét a munkacsoport tagjai. A munkacsoportot Dr. Győri 

Zsuzsanna vezette. A rendezvény házigazdája a Richter Gedeon Nyrt. volt. 

 

● Energetikai Munkacsoport 

Külön energetikai munkacsoport ülést 2017-ben nem tartottunk. Ennek egyik oka a 

környezetvédelmi és energetikai témák átlapolása, másik oka az erőforrás hiány volt. 

Terveink szerint 2018-tól a két terület egy munkacsoportban olvad össze. 

 

● Környezetvédelmi munkacsoport  

A munkacsoportot Dr. Szigeti Tamás (WESSLING Hungary Kft.) vezette, a KÖVET részéről 

Herner Katalin volt a kapcsolattartó. 2017-ben két Környezetvédelmi műhely találkozót 

tartottunk.  

2017. február 28-án “Víz visszaforgatása ipari szennyvízből” címmel tartottunk műhely 

találkozót Székesfehérváron a Denso Gyártó Magyarország Kft.-nél.  A műhelymunkán 23 

fő vett részt.  

2017. november 22-én az SGS Kft, kezdeményezésére és vendégeként tartottunk 

műhelymunka találkozót “Vízbázisvédelem – EWS: Az Európai Vízvédelmi és 

Vízgazdálkodási Szolgálat szabványa” témában az Országos Vízügyi Főigazgatóság 

szakértőjének részvételével. 
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3. PROJEKTEK 

 

 

EMAS rendszer kiépítése a DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt.-nél   

A DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. az ISO 9001 és 14001 szerinti 

integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszert 

működtetett. Anyavállalata, a Magyar Nemzeti Bank 2011 óta 

EMAS szerinti környezetközpontú irányítási rendszert 

működtet és hitelesíttet.  Az MNB stratégiai céljai között 

szerepel a készpénzgyártásban érintett leányvállalatoknál az 

EMAS bevezetése. 2014-ben a KÖVET egy programban 

dolgozott együtt a Pénzjegynyomdával, melynek célja az EMAS 

rendeletnek megfelelő Környezeti teljesítményértékelő 

mérőszám rendszer kidolgozása volt. A jelenlegi projekt célja a 

DIPA Zrt. felkészítése az 1221/2009/EK EMAS rendelet szerinti 

EMAS hitelesítésre. A DIPA Zrt. hitelesítése 2017 

augusztusában megtörtént, HU-000040 számon regisztrált 

EMAS hitelesített vállalat. 

 

 

EMAS rendszer kiépítése a Pénzjegynyomda Zrt.-nél  

A DIPA Zrt.-hez hasonlóan a Pénzjegynyomda Zrt. is 

rendelkezett ISO 9001 és 14001 szerinti integrált minőség- és 

környezetközpontú irányítási rendszerrel. Anyavállalata, a 

Magyar Nemzeti Bank 2011 óta EMAS szerinti 

környezetközpontú irányítási rendszert működtet és hitelesíttet.  

Az MNB stratégiai céljai között szerepel a készpénzgyártásban 

érintett leányvállalatoknál az EMAS bevezetése. 2014-ben a 

KÖVET a már említett programban együtt dolgozott a 

Pénzjegynyomdával is, melynek célja az EMAS rendeletnek 

megfelelő Környezeti teljesítményértékelő mérőszám rendszer 

kidolgozása volt. A 2016-2017-ben folyt projekt célja a 

környezetközpontú irányítási rendszer felülvizsgálata és 

fejlesztése, a vállalat felkészítése az EMAS rendelet szerinti 

hitelesítésre. A rendszer külső akkreditált hitelesítő általi 

hitelesítése 2017. november 29-én megtörtént, a vállalatot az 

Illetékes Testület HU-000041 számon EMAS hitelesített 

szervezetként regisztrálta. 
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Készpénzellátási lánc karbonlábnyom számítása a Magyar 
Nemzeti Bank megbízásából  

A Magyar Nemzeti Bank környezetvédelmi stratégiájának két fő 

iránya: 

- a működéséhez szükséges épületek környezetközpontú 

fejlesztése, 

- a készpénzellátási lánc környezeti hatásainak csökkentése. 

Az MNB hosszútávú stratégiába illeszkedik a projekt, amelyben 

azonosítjuk a készpénzellátási lánc láncszemeit, az ezekhez 

köthető erőforrás felhasználást és környezeti terhelést és 

karbonlábnyom számítással egy nevezőre hozzuk ezeket. Cél a 

készpénzellátási lánc egészére környezeti mutatószámok 

alkotása, különös tekintettel a CO2 kibocsátásra. A közös 

munkát 2017 szeptemberében kezdtük a készpénz logisztikával 

és 2018. március végére kiszámítjuk az egységnyi készpénzt 

terhelő CO2 ekvivalenst, a készpénz karbonlábnyomát. 

 

 

Zöld Iroda Minősítés a TetraPak –nál  

A Tetra Pak Csomagolóanyag Gyártó Zrt. 2013 és 2015 után 

harmadszor is megszerezte a minősített Zöld Iroda munkahely 

címet. Az önértékelő kérdőív és az ökométer minél szélesebb 

körű kitöltéséből illetve helyszíni auditból álló Zöld Iroda 

Minősítés során bebizonyította, hogy komolyan veszi az irodai 

tevékenységből származó környezetterhelés csökkentését, 

célkitűzései elérésébe munkatársait is aktívan bevonja. 
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Környezetvédelmi jelentés minősítése a Magyar Posta Zrt.-nél 

a Denkstatt Hungary Kft.megbízásából 

A Magyar Posta Zrt. több év kihagyás után újra jelentést, ezúttal 

Környezeti jelentést adott ki. A jelentést szervezetünk az alábbi 

szempontok szerint minősítette: 

·         a jelentés tartalmának összevetése a GRI (Global 

Reporting Initiative) G4 útmutatójában szereplő alapelvekkel és 

az ebben összeállított környezeti mutatókkal; 

·          interjúk a vállalat vezetőivel és környezetvédelmi, 

energetikai munkatársaival; 

·         adatellenőrzés, a jelentés adatainak szúrópróbaszerű 

ellenőrzése; 

·         a vállalat környezeti teljesítményének megismerése és a 

jelentésben írtak ellenőrzése. 

Mindezek alapján elmondható, hogy a Magyar Posta Zrt. 2016. 

évre vonatkozó környezeti jelentését mind szakmai, mind 

formai szempontból megfelelőnek találtuk. 

 

 

  

Ablakon Bedobott Pénz program és díjátadó konferencia 

Egyesületünk 2002-ben indította útnak az Ablakon Bedobott Pénz programját, melynek célja 

annak bizonyítása volt, hogy a környezeti és gazdasági megfontolások kéz-a-kézben is járhatnak. 

2017-ben immár 12. alkalommal hirdettük meg a pályázatot és osztottuk ki az év Környezeti 

Megtakarítási Díjait. A díjátadó konferenciáról a rendezvényeknél beszámolunk. A 12 kötet 

összesített számokban: 

534 intézkedés 99 szervezettől, 882 GWh villamos energia megtakarítás, közel 20 m3 víz, 565 ezer 

tonna CO2 megtakarítás és összesen 38 milliárd Ft megtérülés a szervezeteknél. 
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4. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 

 

4.1 Lépések a fenntartható gazdálkodásért – szaklap 

(1000 példány)  

Egyesületünk 2017-ban négy alkalommal jelentette meg a 

Lépések a fenntarthatóság felé c. hibrid tudományos folyóiratot, 

amely a környezettudatos és társadalmilag felelős vállalati 

vezetők és szakemberek lapja. A Lépéseket 2014 februárjában a 

Magyar Tudományos Művek Tárában „lektorált folyóirat”-ként 

regisztrálták, ezáltal a tudományos rovataiban megjelenő cikkek 

szakcikként kerülnek nyilvántartásra. Ehhez kapcsolódóan egy 

26 fős szerkesztőbizottságot kértünk fel, hogy anonim módon 

lektorálják a tudományos rovatok cikkeit. A lapot a MATARKA 

adatbázisában is regisztráltuk, cikkei kereshetők. 

 

A LÉPÉSEK számos rovat - alternatív indikátorok, bionómia, 

boldogság-gazda(g)ság, humánökonómia, emberi tényező, 

jogszabályok, KÖVET-hírek, másért vállalkozó, ökolábnyom, 

projektek, szemle, technológia, vállalati esetek - keretében fogad 

be cikkeket. Az írások műfaja is változatos: zömük szakcikk, de 

találunk közöttük beszámolókat, tudósításokat, interjúkat és 

recenziókat is. A cikkírók köre a vállalati tisztviselőktől és 

szakemberektől az egyetemi hallgatókon át a tudományos 

fokozattal bíró oktatókig, kutatókig terjed. A KÖVET Egyesület 

különös figyelmet fordít arra, hogy tagvállalatainak, szakmai- és 

médiapartnereinek, támogatóinak megjelenési, bemutatkozási 

lehetőséget biztosítson a folyóirat hasábjain. Olvasóink így 

számos, versenyképességet növelő jó vállalati gyakorlattal, 

ökolábnyom-csökkentési lehetőséggel, praktikákkal 

ismerkedhetnek meg. 
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2016 őszén megújítottuk a folyóiratba kerülő cikkek lektorálásának rendszerét a még magasabb 

színvonalú tartalom közléséért. Ennek keretében felállítottunk egy lektori bizottságot Prof. dr. 

Takácsné dr. György Katalin és dr. habil Szigeti Cecília vezetésével, valamint kidolgoztunk egy, a 

publikálási feltételeket tartalmazó szerzői útmutatót. A szaklap 2016 őszén külsőleg is megújult, a 

borító új designja nagy sikert aratott az olvasók körében. 2016-tól tematikus lapszámokat adtunk ki 

egy-egy aktuális környezetvédelmi-fenntarthatósági témakörben. 2017-ben három ilyen 

lapszámunk jelent meg, melyekben sorrendben az ökoteológia, az ökoközösségek, és a zöld 

városok témakörét jártuk körbe. 

Ebben az évben egy különszámunk is megjelent a XII. Ablakon 

Bedobott Pénz Program keretében. Az Ablakon Bedobott Pénz 

Program célja továbbra is a példamutatás, a szervezetek 

motiválása beruházásaik környezeti és gazdasági 

megközelítésére egyaránt. Szeretnénk rámutatni arra, hogy a 

környezetvédelmi beruházások a legtöbb esetben megtérülő 

befektetések, amelyek nem jelentenek ablakon kidobott pénzt. 

A különszámban hét vállalat és két intézmény összesen tíz 

esettanulmánya jelent meg arról, miként hajtottak végre 

karbonlábnyom-csökkentő lépéseket. Két szervezet külön-külön 

és egy közös intézkedéssel is bekerült a tanulmányba.  A 

kiadvány előszavát V. Németh Zsolt, a program fővédnöke írta, 

aki kifejtette, hogy közös és kölcsönös felelősségünk egy 

élhetőbb, túlélésre alkalmas környezet kialakítása, követendő jó 

példaként állnak előttünk a kötetben szereplő szervezetek. 

 

 

A 2017-ben megjelent kiadványaink karbonsemleges nyomtatással készültek. Partnerünk, a 

Folprint Zöldnyomda számos zöld technológiát használ és fejleszt, melyekkel csökkenti a 

karbonlábnyomot: alkoholmentes nyomtatás, mosható nyomdai géprongy, környezetbarát 

nyomdai festék, szelektív hulladékgyűjtés, fenntartható erdőgazdálkodásból való papírbeszerzés. 

A kiadványhoz Cyclus Offset papírt használtak fel, amely klórszármazékok és optikai fehérítő 

nélkül készült, újrahasznosított hulladékpapír. 



 

A KÖVET Egyesület 2017. évi jelentése 18/20 

 

4.2 NYÁRI EGYETEM KESZTHELYEN  

 

 

A KÖVET 2017-ben is megtartotta hagyományos keszthelyi nyári egyetemét, július 10 és 15 között. 

Témánk a humánökonómia meghatározása és jelentősége volt, összehasonlítva a mainstream 

haszonökonómiával. Több oldalról körüljártuk, miért járt le a haszonökonómia, az ökonomizmus 

ideje, és miért kell megváltoztatni a fennálló gazdasági logikát. 

Beszélgettünk arról, honnan ered a közgazdaságtan, mikor vált el egymástól a közgazdaságtan két 

nagy vonulata, az erény-, és a haszonökonómia, hogy milyen a közgazdaságtan emberképe, miért 

fenntarthatatlan a fennálló gazdasági és társadalmi rendszer. Megállapítottuk, hogy a vallások 

gazdasági tanítása korántsem tér el annyira egymástól, mint amennyire gondolnánk. Közös 

üzenetük arról szól, hogyan kellene emberhez méltóan, a környezetet és másokat tisztelve, 

fenntarthatóan gazdálkodni. 

A beszélgetéseket, csoportfeladatokat Tóth Gergely (a KÖVET főtitkára, akkor a Pannon Egyetem 

Georgikon Karának docense), Hetesi Zsolt (a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, a 

Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoport vezetője) és Győri Zsuzsanna (a Budapesti 

Gazdasági Egyetem adjunktusa, a KÖVET CSR-szakértője) vezették, de idén egy amerikai 

előadónk is volt, aki a fenntartható lakhatásról beszélt. A beszélgetések alapját többek között Tóth 

Gergely Gazdasággép című könyve jelentette. 

A nyári egyetem alatt végig közel voltunk a természethez, biciklitúráztunk, ellátogattunk a Krisna-

völgybe, sokat úsztunk a Balatonban, utolsó este tábortűz mellett beszélgettünk a néha 

jelentéktelennek tartott, mégis igazán fontos kérdésekről. 
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5. KÖVET A SAJTÓBAN 

5.1. SAJTÓMEGJELENÉSEK   

2017-ben több sajtóközleményt adtunk ki a programjaink és rendezvényeink kapcsán, amelyek 

nagy része főként az Ablakon Bedobott Pénz és a XXII. KÖVET Konferenciához kapcsolódtak.  

Az Ablakon Bedobott Pénz program és díjátadó kapcsán Herner Katalin a Kossuth Rádióban két 

ízben  is szerepelt, a Napközben műsorában Urbán Katával, aki a Grundfos Hungária Kft. 

munkatársa. Továbbá az OzoneNetwork TV Egyenlítő című műsorában is helyet kapott, ahol 

Herner Katalin és Lambertné Katona Mónika a Budapesti Gazdasági Egyetem adjunktusa 

beszélgetett.  

Online megjelenéseink az Ecolounge, a ZIP Magazin, a Recity Magazin, a Greenfo.hu, kemma.hu, 

tudatosvasarlo.hu kaposvarmost.hu oldalain voltak megtalálhatók. Nyomtatott sajtóban 

megjelentünk a Zöld Ipar Magazinban. A KÖVET a célközönségét a megfelelő környezetvédelmi 

és gazdasági sajtón keresztül éri el. 

 

5.2. KÖVET A VILÁGHÁLÓN  

2017-ben az Egyesület új tárhelyszolgáltatónál új honlapot kezdett építeni a megszokott 

www.kovet.hu internetes cím alatt. A felhasználóbarát, kétnyelvű új honlap igazodik a 

felhasználási szokásokhoz, kevesebb leíró részt és több interaktív elemet tartalmaz. A honlap 

folyamatos fejlesztése egyike a 2018-as év céljainak.  

A Főoldalon találhatóak az aktuális rendezvények meghívói és a hírek. Külön menüpontokban az 

Egyesületet, Szakmai munkánkat, és a Lépések szaklapunkat ismerheti meg a látogató. A 

honlapon az Egyesületre kíváncsi magánszemély és érdeklődő vállalat is könnyen eligazodik, 

egyszerűen megtalálja a keresett információt. 

A honlapról az érdeklődő azonnal közösségi oldalunkra juthat - képet 

(https://www.facebook.com/kovetegyesulet/) egy un. Facebook-dobozzal, aminek segítségével 

akár a honlapon böngészve is beleláthat 900 követővel rendelkező Facebook oldalunk 

hírfolyamába. További fejlesztés lehet egy karbonlábnyom kalkulátor integrálása az online 

felületre. 

A 2017-es évben a www.kovet.hu internetes cím mellett a zoldiroda.hu, a bionomia.hu, a 

csrpiac.hu és a vfpiac.hu domain nevek kezelése is az új tárhelyszolgáltatóhoz kerültek, ezzel a 

legfontosabb projekt-honlapok egyetlen közös rendszergazdát kaptak, jelentősen megkönnyítve 

használatukat. 

Az Ablakon bedobott pénz programhoz kapcsolódó www.ablakonbedobottpenz.hu honlap 

integrálására a 2018-as évben kerülhet sor.  

Kifelé nem érzékelhető, de egy olyan decentralizáltan működő szervezet esetén, mint a KÖVET 

komoly előrelépés, hogy a saját irodai szerverről áttértünk az online, felhő alapú 

szerverszolgáltatásra. A közös dokumentumok és irattár így már teljes biztonsággal elérhető 

Budapestről, Kaposvárról, Keszthelyől vagy bármely partnerünk telephelyéről. 2018. folyamán a 

könyvtárszerkezet optimalizálása és egy komoly archiválási projekt van tervbe véve. 

http://www.kovet.hu/
https://www.facebook.com/kovetegyesulet/
http://www.kovet.hu/
http://zoldiroda.hu/
http://bionomia.hu/
http://csrpiac.hu/
http://vfpiac.hu/
http://www.ablakonbedobottpenz.hu/
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