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1.

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINK

1.1 KÜLDETÉS
Küldetésünk nem változott, a 2018-as tavaszi Közgyűlésen elfogadott Alapszabályunk szerint:
„Szervezetek segítése a fenntartható fejlődés útján, környezettudatosságuk és társadalmi
felelősségük megerősítésén keresztül. Környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatósággal
kapcsolatos tudományos tevékenység és kutatás végzése, elmélet- és eszközfejlesztés.”

1.2 VÍZIÓ
A KÖVET Jövőképét 2019-ben újradefiniáljuk. Részletes és mély SWOT analízissel megvizsgáljuk a
jelenlegi állapotot és meghatározzuk a változtatás irányát. A munkába a Titkárságon túl bevonjuk az
Elnökséget is.

1.3 FELADATOK
Az aktuális KÖVET Alapszabály szerint az Egyesület feladatai:
A KÖVET a környezettudatos vállalatirányítás, társadalmi felelősség és a fenntartható gazdálkodás
területein az alábbi közhasznú feladatokat végzi (a KÖVET alaptevékenysége):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Közös programok, projektek fejlesztése és végrehajtása, pályázati és egyéb forrásból;
Gyakorlati ismeretek, tapasztalatok népszerűsítése a cégek és a társadalom felé;
Pozitív gyakorlat bevezetése a legfogékonyabb vállalatoknál, különösen a tagoknál;
Konferencia, oktatás, tréning, műhely, tapasztalatcsere, céglátogatás szervezése;
Tudományos tevékenység, alapkutatás, ipari vagy alkalmazott kutatás;
Nemzetközi tapasztalatok adaptálása, együttműködés külföldi szakmai szervezetekkel;
Minősítések, díjak, besorolások kidolgozása és végrehajtása, kiállítások szervezése;
Hazai és külföldi szakirodalom terjesztése, saját kiadványok és szaklap kiadása;
Nyilvántartások, adatbázisok kialakítása és fenntartása;
Költségcsökkentési lehetőségek feltárása a természeti erőforrások felhasználása és a
környezetterhelés csökkentése terén (tisztább termelés, karbonszegény gazdaság);
11. A környezetkímélő, helyi, és a fenntartható fejlődés szempontjából legjobb termékek,
szolgáltatások elterjedésének támogatása;
12. A gazdasági környezet befolyásolása a fenntartható fejlődés érdekében, sajtómunka.

2

1.4 A KÖVET ALAPELVEI AZ ALAPSZABÁLYUNK SZERINT:
−
−
−

−
−

A KÖVET tevékenységének alapja a környezetkímélő magatartás és a fenntarthatóságért
érzett társadalmi felelősség, ezért tagjaitól is ennek megfelelő magatartást vár el.
A KÖVET igyekszik összekötni a környezettudatosságot és társadalmi felelősséget a gazdasági
sikerrel, de anyagi ráfordítás esetén is ragaszkodik ezekhez.
A KÖVET nem nyereségorientált szervezet, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt, munkáját politikától, pártoktól és gazdasági irányzatoktól függetlenül
végzi, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.
A KÖVET a fenntarthatóság érdekében együttműködik más szervezetekkel.
A KÖVET közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.

1.5 TAGSÁG

BELÉPŐ SZERVEZETEK 2018-BAN
Alternatíva Tanácsadó Csoport Kft.
INTO Magyarország
TC informatika

KILÉPŐ SZERVEZETEK 2018-BAN
Audi Hungária Zrt.
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Sió-Eckes Kft.
SynergoCom Kft.
Zwack Unicum Zrt.

1.6 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 megválasztva
Prof. Dr. Tóth Gergely
Baka Éva

főtitkár - 2018-ban megválasztva

SANOFI-AVENTIS Magyarország
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi
Kar
Italos Karton Környezetvédelmi
Szolgáltató Egyesülés
Denso Gyártó Magyarország Kft.

elnökségi tag - 2016-ban
megválasztva
Gärtner Szilvia
elnökségi tag - 2017-ben
megválasztva
Salamon János
elnökségi tag- 2017-ben
MagNet Magyar Közösségi Bank
megválasztva
Jóri Zoltán
elnökségi tag - 2016-ban
ContiTech Rubber Industrial Kft.
megválasztva
Horváth Tamás
elnökségi tag - 2017-ben
Alcoa-Köfém Kft.
megválasztva
Az elnökség 2018-ban egy ülést tartott. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az elnökség
minden ülésre részletes tevékenységi beszámolót kapott, az üléseken pedig kiemelt témákat tárgyalt.
Az ülésekről részletes jegyzőkönyv készült.
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1.7 FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI:
Fóris Ferenc
FEB elnök - 2016-ban
megválasztva
Prof. Dr. Kerekes FEB tag - 2016-ban
Sándor
megválasztva
Dr. Ostorházi László

FEB tag - 2016-ban
megválasztva

Foris Beverages Italgyártó Kft.
Budapesti Corvinus Egyetem
Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok
Kar; Kaposvári Egyetem Doktori Iskola
Ostorházi Bevonattechnika Kft.

1.8 TITKÁRSÁG
A KÖVET 2018-ban is a jogszabályoknak megfelelően működött, büntetést, bírságot nem szabtak ki ránk.
A KÖVET Egyesület 2018-ban az alábbi alkalmazotti állománnyal látta el munkáját:
NÉV

MUNKAKÖR

VÉGZETTSÉG

ALKALMAZÁSBAN

Munkatársaink
jogi szakokleveles
környezetmérnök
okl. közgazdász, PhD
vidékfejlesztő agrármérnök
közgazdász-tanár
nemzetközi kapcsolatok
szakértő
bölcsész és tanár
TB ügyintéző

Herner Katalin

ügyvezető igazgató

Dr. Nagy Zita Barbara

igazgatóhelyettes

Pittner Anna

titkárságvezető

Horváth Erzsébet

irodavezető (Keszthely)

Dr. Mészáros Jánosné

ügyintéző

gazdasági ügyintéző

2018.03.01. óta

Gáspár Attila

projektvezető

villamos üzemmérnök

2018.09.12. óta

Seregély Kata

projektvezető

környezetmérnök

2017.10.09. óta

projektmenedzser

környezetkutató

2018.04.16. óta

kommunikációs
munkatárs

okl. tájépítész, intézményi
kommunikátor

2009.09.01. óta

Závorszky-Simon
Márton
„GYED”-en, „GYES”-en
Bíró Imola

2002.09.02. óta
2018.10.01. óta
2016.06.15. óta
2018.10.01 óta
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1.9 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, 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.

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.

Global Reporting Initiative
2008 óta vagyunk a Global Reporting Initiative (GRI) partnerszervezete. A GRI
célja a globálisan használható fenntarthatósági jelentési irányelvek
kidolgozása és elterjesztése.

B. A. U. M. CONSULT GmbH
Német tanácsadó „testvérszervezetünk” 1991-ben alakult. 550-s vállalati
tagsággal, az INEM hamburgi tagja, átfogó megoldásokat ad a vállalati és az
önkormányzati környezet- és klímavédelem és a fenntarthatóság terén.

1.10

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

HOI - Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
Az Agrárminisztérium száz százalékos tulajdonában működő Kft.
környezetkímélő
termékek
és
szolgáltatások
megkülönböztető
megfelelőség-tanúsító rendszereit működteti; feladata az ökocímke
tanúsítás, a környezetvédelem, a természetmegőrzés, a „Környezetbarát
Termék” védjegy pályáztatása és odaítélése.
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Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ
Az Energiaklub célja, hogy az energiát termelők, a felhasználók és a
politikai döntéshozók másként viszonyuljanak az energiához, az ésszerű
felhasználás, a helyi erőforrásokon alapuló gazdaság, az energiapazarló fogyasztási szokások
megváltoztatása révén.

KSZGYSZ - Környezetvédelmi Gyártók és Szolgáltatók Szövetsége
A Szövetség célja a magyarországi környezet-állapot javítása, a környezeti kultúra
fejlesztése, a környezetvédelmi tudatformálás, a környezetvédelem területén
tevékenykedő szervezetek összefogása.

Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért
A KÖVET alapítóként vesz részt a kerekasztal alábbi céljainak
megvalósításában:
−
−
−
−

az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok ismertebbé tétele Magyarországon, megjelenítése a
társadalmi kommunikációban, közbeszédben;
a célok magyarországi végrehajtásának figyelemmel kísérése, javaslatok megfogalmazása a
kormányzat és a társadalmi szereplők számára;
a kormányzati és nem kormányzati szervezetek közötti strukturált párbeszéd elősegítése;
a tagok közötti ismeret-megosztás, egymás törekvéseinek, munkájának megismerése a
témához kötődően.

Afrikáért Alapítvány Magyarország
Az Afrikáért Alapítvány civil kezdeményezésre létrejött, közhasznú
fejlesztési-segélyezési szervezet. Az Afrikáért Alapítvány célja Afrikában
oktatási, szociális és egészségügyi téren, Magyarországon tolerancia-és
ismeretterjesztő előadások, kulturális programok formájában fejlesztési,
segélyezési, társadalomformáló tevékenység végzése. A 2018-as
együttműködő partnerünk volt.

éves

konferenciánkon

BCSDH - Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért
Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH)
az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (World Business
Council for Sustainable Development, WBCSD) hazai szervezete. Az 1992-ben alapított svájci
központú Világtanács ma már 200 nagyvállalat elsőszámú vezetőjének koalíciója és már több, mint 70
országban van jelen nemzeti partnerszervezetein keresztül. A magyarországi szervezet 2007-ben
alakult, tagjai 82 vállalat és 3 magánszemély. A 2018-as éves konferenciánkon együttműködő
partnerünk volt.
Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.
Tevékenysége, összetett adminisztratív szolgáltatás. Együttműködése a KÖVET Egyesülettel a Helyi
Emberi Erőforrás Fejlesztési Irodán (HEFI) keresztül valósul meg, tevékenységek szervezésében,
sajtómegjelenésekben, közösségi programokban.
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IFKA - Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (IFKA) 1990 óta van jelen
Magyarország gazdasági, fejlesztési, kutatási és innovációs közéletében. A
szervezetet az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium és az Ipari Fejlesztési Bank alapította meg Ipar
Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány néven, majd 2004-ben alakult át közalapítvánnyá, melynek
jogutódja a 2013 januárjától működő IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Tevékenységei a hazai és az
európai uniós célkitűzésekhez illeszkednek. Közhasznú feladataihoz jelentős források bevonására
képes, projektjeivel sikeresen méretteti meg magát hazai és európai uniós, erősen versenyző szakmai
környezetben. Kiterjedt szakértői bázisára és szervezeti kompetenciáira alapozva részt vesz a
gazdaságfejlesztést célzó hazai, átfogó stratégiák kidolgozásában korábban a Széchenyi és legújabban
az Irinyi tervvel összhangban. Eredményei széles körben hasznosulnak, programjainak haszonélvezői
a KKV-k, a nagyvállalatok, a műszaki értelmiség, a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetűek,
tágabb értelemben a logisztikai szolgáltatók, hulladékhasznosítók, egészen széles értelemben véve a
hazai innovációs közösség.

KGIK - Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft.
2017 decemberében alapította Kaposvár Város Megyei Jogú Város
Önkormányzata azzal a céllal, hogy erősítse a város gazdasági életét és
szélesedjen
a
gazdasági
vállalkozások
palettája.
A társaság Alapítója számára fontos, hogy a gazdaságfejlesztés révén növekedjen
a foglalkoztatottság, emelkedjen a kaposváriak életszínvonala, valamint az önkormányzati helyi adó,
mint bevételi forrás, melyet a város további fejlesztésekre, szociális ellátásokra tud fordítani. A
társaság alapításával az Alapító célja olyan munkaerő-piaci egyensúly megteremtése, ahol a munkát
keresők rövid időn belül munkához jutnak, továbbá a jelenlévő és jövőben érkező munkáltatók
számára megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő válik elérhetővé. A 2018-as éves
konferenciánkon együttműködő partnerünk volt.

MAF - Magyar Adományozói Fórum
A Magyar Adományozói Fórum államtól és pártoktól független támogatókat
(alapítványok, vállalatok) tömörítő, egyesületi formában működő szakmai
ernyőszervezet.
Arra törekszik, hogy a vállalatok, az alapítványok és a magánszemélyek egyre
többen, egyre többet és egyre hatékonyabb módon támogassák a társadalmi,
környezeti ügyeket, és a non-profit szervezeteket, azaz egyre hatékonyabb módon fektessenek be a
közösségekbe.
A MAF missziója, hogy hazánkban széles körben megismertesse és meghonosítsa a felelős és
hatékony közösségi, társadalmi befektetések professzionális módszereit és eszközeit. A 2018-as éves
konferenciánkon együttműködő partnerünk volt.

OFA - Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban:
Társaság) közhasznú szervezet, célja a foglalkoztatás és munkahelymegőrzés elősegítése, innovatív
foglalkoztatási formák támogatása, a foglalkoztatást, a munkaerő-piaci integrációt szolgáló
programok, projektek végrehajtása.
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Tevékenységén keresztül mérhető módon kíván hozzájárulni a foglalkoztatás elősegítéséhez
szükséges erőforrások fejlesztéséhez, közvetítéséhez, nyújtásához, a munkaerőpiacon történő
beavatkozások
innovatív
eszközrendszerének
fejlesztéséhez,
a
többletfoglalkoztatást,
munkahelymegtartást eredményező folyamatok generálásához, munkaerő-piaci válsághelyzetek
menedzseléséhez. Az OFA által 2018-ban kiírt és sikeresen elnyert, Hozzáadott Helyi Érték Díjat a
legjobb közösségfejlesztő társadalmi vállalkozás kategóriában Egyesületünk nyerte el. A 2018-as éves
konferenciánkon együttműködő partnerünk volt.

ÖMKi - Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet
Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) Közhasznú
Nonprofit Kft. olyan kutatási-innovációs feladatokon dolgozik,
amelyek a gyakorlatban is alkalmazható eredmények révén biztosítják az ökológiai gazdálkodás és
élelmiszeripar magyarországi továbbfejlődését és hosszú távú versenyképességét.
Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány
A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítványt 1991 tavaszán alapította Somogy Megye
Közgyűlése azzal a céllal, hogy a megyében működő kis- és középvállalkozások működését segítse,
erősítse. Az Alapítvány az elmúlt több mint 20 évben ennek a feladatnak alárendelten végezte
munkáját, támogatja a működő vállalkozásokat és segíti mindazokat, akik a vállalkozás indítás
gondolatával barátkoznak. A 2018-as éves konferenciánkon együttműködő partnerünk volt.
Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara
A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara információs és szolgáltató
központként áll a Somogy megyében működő vállalkozások
rendelkezésére 1994 óta. A 2018-as éves konferenciánkon együttműködő
partnerünk volt.

ZMVA - Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Az 1990-es évek elején az Európai Unió Phare programja és a Magyar
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által elindított vállalkozásfejlesztési program
keretében Magyarország minden megyéjében létrejött az adott térség vállalkozásainak
támogatását, a vállalkozói kultúra közvetítését szolgáló helyi vállalkozói központ. A
2018-as éves konferenciánkon együttműködő partnerünk volt.

2. KÖZHASZNÚ TEVEKÉNYSÉGEINK
2.1 RENDEZVÉNYEK
Egyesületünk 2018. december 10-11-én, Zalakaroson tartotta XXIII. éves konferenciáját, amely egyegy napján két külön témára fókuszált. Az első nap az általunk koordinált HETES (Helyi Energiatakarékossági Együttműködések Segítése) projekthez kapcsolódó műhelymunkát tartottuk meg, a
második napon az éves konferencia kereteiben az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok (SDG)
jelentőségét jártuk körbe a magyar vállalatok, szervezetek és települések szemszögéből.
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A konferenciát Prof. Dr. Tóth Gergely köszöntője nyitotta meg gondolatébresztő előadásával,
melyben bemutatta, hogy a pénzzel a legfőbb probléma a rendelkezésre álló mennyiség egyenlőtlen
eloszlása és a közcélok háttérbe szorulása. Felsorakoztatta a jelenlegi gazdasági modellek környezeti
erőforrást felemésztő káros folyamatát. Lehetséges megoldásként az erőforrások fenntartható
használatát és a közösségi gazdaságok és –érdekek újra előtérbe helyezését tartja. Másodikként
kapott szót a KÖVET ügyvezető igazgatója, Herner Katalin, aki bemutatta az Egyesület tevékenységét,
valamint az évek óta sikeresen lebonyolított energiahatékonysági programokat, pályázatokat, mint
például a tagvállalatok körében is népszerű Emas Easy-t, a Zöld Iroda Minősítést, valamint a
legnépszerűbb Ablakon Bedobott Pénz Programot és az új HETES projektet. Őt követte Apagyi Adél, a
Pénzügyminisztérium nemzetközi referense, aki informatív előadásában ismertette a GINOP energia
és energiahatékonyság prioritásait, a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket, a pályázat menetét és a
döntéshozatali folyamatokat. A méltán elismert külföldi előadók közül a KÖVET egyik mentora
Ludwig Karg – a B.A.U.M. Consult GmbH ügyvezető igazgatója és az INEM elnöke – osztotta meg a
közönséggel a Németországban 2013 óta sikeresen futó közösségi finanszírozáson alapuló
energiahatékonysági mintaprojekt tapasztalatait. Részletesen bemutatta a projektötletet a
megszületésétől kezdve a tervezés folyamatán keresztül, nem elhallgatva a felmerülő buktatókat
sem. Felvázolta, hogy a németországi sikereket követően, hogyan terjesztették ki a projektet két
partner – a magyarországi KÖVET Egyesület és a lengyelországi FEWE szervezet – közreműködésével.
Dr. Hetesi Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főmunkatársa, kiváló előadásában a klímajövőről és
a lehetséges megoldásokról beszélt. Bemutatta a klímaváltozás jelenleg is tapasztalható hatásait,
például az időjárási anomáliákat, a jégtakaró olvadást, a nagy óceáni áramlatok változásait és ezek
következményeit. Megoldásként egy követhető földművelésre hozott példát: egy amerikai farmer
extenzív gazdálkodását, aki nem öntözött, kevesebb kemikáliát használt és biztosította a talaj
folyamatos borítottságát.
Gáspár Attila, a hazai HETES projekt vezetője, ismertette a hazai energiahatékonyság piaci és
pályázati helyzetét és a HETES projekt elindításának mérföldköveit, megvalósíthatóságának politikai-,
jogi-, pénzügyi- és helyi körülményeit, partnereit, a lehetséges projektötleteket, és a projekthez való
csatlakozás lehetőségét és feltételeit.
A HETES projekt egyik partnerét, a MagNet Magyar Közösségi Bankot, Kristóf Péter képviselte, aki
előadásában bemutatta a közösségi bankok kialakulásának történetét, köztük a hazai MagNet Bank
közösségi bankká való átalakítását és ennek ismérveit, valamint a közösségi pénzügyi megoldásokban
rejlő lehetőségeket.
Gerencsér Hajnalka, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkatársa, mutatta be a ZMVA
tevékenységét, többek között az inkubátorház programot, és az Alapítvány által vezetett
energiahatékonysági projektet (Biofuture, CEEBEE, PHCC, EN-eff, FEEDSCHOOLS).
Az ebédszünetet követően egy „vidám ember” következett. Lampros Bouklis, az INEM Hellas testületi
tagja, az SDG-k és a körkörös gazdaság kapcsolatáról beszélt, az erőforrás hatékonyság hat
indikátoráról (energia, nyersanyagok, víz, hulladék, biodiverzitás, káros anyag kibocsátás).
Előadásában kitért egy adott vállalat vagy szervezet környezeti minősítésének feltételeire, összevetve
a meglévő EMAS minősítéseket az Európában működő szervezetek és vállalatok számával. Ezzel
kapcsolatban rávilágított a felmerülő problémákra (bürokrácia, korrupció, irányelvek végrehajtásának
hiánya, nem hatékony és nem hatásos audit mérések és módszerek) valamint a lehetséges
reformokra.
A következő előadásokat a Kaposvári Egyetem két figyelemre méltó PhD hallgatója tartotta.
Marcel Biewendt – a CGI Consulting Hamburg konzultánsa – előadásának témája az erőforrásmenedzsment és a start-up vállalkozások volt. Stefanie Brückel, a Northern Institue of Technology
Management GmbH munkatársa, kutatásában a jövő vezetőinek fenntarthatóságra való oktatását
vette górcső alá a magán üzleti iskolákra koncentrálva.
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A hazai és külföldi előadók prezentációit egy interaktív műhelymunka követte, ahol a résztvevők arra
keresték a válaszokat, milyen energiahatékonysági beruházásokban gondolkodnak a kkv-k, milyen
tapasztalataik vannak, milyen forrásból tudják finanszírozni jövőbeni terveiket, és milyen lehetőséget
jelent számukra a HETES projektben való részvétel. A műhelymunkát Trenyik Tamás, a KÖVET
projektmenedzsere vezette, résztvevői voltak: Gáspár Attila (KÖVET Egyesület), Handó János (Katica
Tanya – Élményközpont, Patca polgármestere), Dr. Hetesi Zsolt (Nemzeti Közszolgálati Egyetem),
Jónás László (HETES projekt Tanácsadó Testület - ADB), Kristóf Péter (MagNet Magyar Közösségi
Bank), Dr. Parádi-Dolgos Anett – (Pénzügy és Számvitel Intézet, KE), valamint Prof. Dr. Tóth Gergely
(KÖVET Egyesület).
A KÖVET Egyesület éves konferenciái egyben közösségépítő találkozások is a tagvállalatok, szakmai
partnerek számára. Ezt erősítik a közös esti programok is. A vacsorát követően idén a Keszthelyi
Balaton Kórus karácsonyi, hangulatébresztő műsorát hallgatták meg a résztvevők. Az est
filmvetítéssel zárult, ahol A hülyeség kora című filmet nézhették meg a vendégek, amely a
pesszimista jövőképbe engedett betekintést. A konferencia teljes ideje alatt – a Jane Goodall Intézet
szervezésében – a konferencia helyszínén le lehetett adni a használt mobiltelefonokat
újrahasznosításra. Ezzel a ritka földfémek bányászatát lehet pótolni, ami számos faj, többek között a
gorillák, élőhelyét veszélyezteti.
A rendezvény második napján neves kutatók, vállalati- és önkormányzati döntéshozók, civil
szervezetek vezetői, szakemberei osztották meg tapasztalataikat, mondták el véleményüket a
témáról. Az előadások és a kerekasztal beszélgetések során a vállalatok és a települések
fenntarthatósági célkitűzéseit és eredményeit vették górcső alá az ENSZ 2030-ra szóló Fenntartható
Fejlődési Céljainak (SDG) tükrében. A témaválasztás nem véletlen, a KÖVET Egyesület konferenciája
egy időben zajlott az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciájával (COP 24), amit a lengyelországi
Katowicében rendeztek meg.
A második nap első előadója a Katowicéből online bejelentkező „Zöld Ember” Matthias Gelber, aki
inspiráló előadásában felhívta figyelmünket arra, hogyan tudunk egyénenként hozzájárulni
környezeti terhelésünk csökkentéséhez, milyen módon tudunk a természettel újra harmóniában élni.
Ő maga zöld vállalkozó, előadó és tréner, családjával Malajziában él, és zöld forradalmat hirdetett.
Autót nem használ, villanyszámlája havi 10 USD alatt van. Jelenleg a malajziai háztartások
energiafogyasztásának 10 %-os csökkentéséért kampányol.
Ezt követően Dr. Kuntár Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium ENSZ főosztályvezetője, és Dr.
Nemes Csaba, az ITM Fenntarthatóságért Felelős Államtitkárság főosztályvezetője, köszöntötte a
konferencia résztvevőit. Őket követte Prof. Dr. Faragó Tibor, a Szent István Egyetem c. egyetemi
tanárának előadása, amelyben a 17 SDG közül emelt ki néhányat (szegénység, egyenlőtlenségek,
szárazföldi ökoszisztémák védelme, felelős fogyasztás és termelés, éhezés megszüntetése, minőségi
oktatás, tisztességes munka és gazdasági növekedés), melyekkel kapcsolatban ismertette, hol tart
most és hogyan halad a nemzetközi és a hazai végrehajtásuk. Összefoglaló következtetései között
kiemelte, hogy nemzetközi szinten, néhány területen haladás figyelhető meg 2015 óta, de a jelenlegi
ütem elégtelen, gyorsítani kell minden cél esetében. A hazai viszonyokat illető következtetései során
megállapította, hogy rész-eredményeket elértünk ugyan, de hazánk továbbra is fenntarthatósági
válságban van, erőforrásaink nincsenek jó állapotban. Vállalásaink teljesítéséhez nemzetközi
program, a keretstratégiával összhangban lévő és átfogó intézkedési terv, a nem kormányzati
szervezetekkel pedig együttműködés szükséges.
A nemzetközi hírű szakember, Ludwig Karg vette át a szót, aki előadásában a fenntarthatósági célok
érdekében tett összefogások fontosságára hívta fel a figyelmet, példaként hozva fel az INEM
létrehozását és működését, partneri viszonyait, többek között a Winter és a Raiffeisen modellt.
10

A konferencia egyik kiemelkedő szakértője volt Heinz Werner Engel, belga tanácsadó, aki Európa és a
világ számos pontján sikerrel alkalmazott Ökotérképezés és EMAS Egyszerűen módszer kifejlesztője, a
környezetközpontú irányítási rendszerek (ISO14001 és EMAS) és az energiairányítás (ISO50001)
európai guruja. A szaktekintély sikeresen képviselte az érdekeket az EU-nál és az ISO technikai
háttérszervezeténél, az irányítási rendszerek kkv-k számára is használható egyszerűsített és okos
megoldásainak elfogadása érdekében. Módszerei a KÖVET szakmai eszköztárának alapját képezik.
Ezt követően Éger Ákos, a Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért szervezet koordinátora,
előadásában az Agenda 2030 megvalósítási lehetőségeiről és korlátairól beszélt. A második nap
délutánján két kerekasztal beszélgetésre került sor. Az első kerekasztal beszélgetést Herner Katalin,
a KÖVET ügyvezető igazgatója, moderálta. A tartalmas és jó hangulatú beszélgetés résztvevői voltak:
Dr. Wégner Krisztina (MÁV Zrt.), Kovács Máté (MVM Zrt.), Sipos Katalin (WWF Magyarország
Alapítvány), Urbán Katalin (Grundfos Magyarország Gyártó Kft.), Huszka Balázs (Magyar Cukor Zrt.),
Handó János (Katica Tanya – Élményközpont, Patca polgármestere) és Vincze Virág (Hamburger
Hungária Kft.)
Rövid szünet után Dr. Győri Zsuzsanna moderálásában települési önkormányzatok, valamint civil
szervezetek képviselői színes kerekasztal beszélgetés keretében osztották meg az SDG megvalósítása
céljából tett erőfeszítéseiket és jó gyakorlataikat. A kerekasztal beszélgetés résztvevői voltak: Borhi
Zsombor (alpolgármester, Kaposvár Megyei Jogú Város), Éger Ákos (Civil Kerekasztal a Fenntartható
Fejlődési Célokért), Harta Annamária (Éltető Balaton-Felvidékért Egyesület), Köcse Tibor
(polgármester, Nagypáli Ökofalu), Lantos Tamás (Ormánság Alapítvány) és Dr. Molnár Gábor
(Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.)

2.2. KÖVET MUNKACSOPORTOK
A KÖVET annak érdekében hívta életre 2011-ben a
munkacsoportokat, hogy egyrészt erősítse a KÖVET Közösséget,
másrészt fórumot biztosítson a KÖVET tagokat érdeklő aktuális fenntarthatósági problémáknak,
feladatoknak.
2018-ban Környezetvédelmi munkacsoport (műhelymunka) és CSR munkacsoport üléseket tartottunk
a következő témákban:

2.2.1 KÖRNYEZETVÉDELMI MŰHELYMUNKA
2018. február 6. Vállalati klímaadaptáció – klímakockázatok
azonosítása
A műhelymunka célja a szervezetek támogatása a klímakockázataik
azonosításában. Klímaadaptáció témában kérdőív kitöltésére kértük a
műhelymunka résztvevőit és valamennyi tagvállalatunkat annak
érdekében, hogy feltérképezzük, hogyan viszonyulnak a hazai
vállalkozások a vállalati klímaadaptáció témájához. A válaszok elemzése során arra a következtetésre
jutottunk, hogy a témával foglalkozni kell, a szervezetek nagy része nem ismeri klímakockázatait és
nem készült fel a klímaváltozás hatásaira, ugyanakkor a többség szerint a hatások már most vagy a
közeljövőben érzékelhetőek lesznek.
A műhelymunka és a kérdőív egy LIFE projekt előkészítése volt, amelyet konzorciumban terveztünk
beadni. A pályázat kidolgozásán heteket dolgoztunk, végül a pályázat beadása – rajtunk kívül álló
okokból – nem valósult meg. A témát folytatjuk.
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2.2.2 CSR MUNKACSOPORT
2018. február 28. - Beszéljünk az SDG-kről! – a céloktól a megvalósításig
Azon talán még lehet gondolkodni, hogy a CSR elegendő megoldás-e az egyre súlyosbodó társadalmi
és környezeti problémákra, vagy teljesen új gazdasági logikára van szükség, az azonban nem
megkérdőjelezhető, hogy a jelenlegi életstílusunk és az ehhez kapcsolódó környezeti hatás nem
fenntartható. Egy 2017-es kutatás szerint a magyar vállalatok többsége épp csak hogy ismeri az ENSZ
2015-ben született Fenntartható Fejlődési Céljait (Sustainable Development Goals, SDGs), nem kötik
ahhoz sem CSR, sem fenntarthatósági stratégiájukat, céljaikat. A Fórumon így az SDG-kről esett szó,
mégpedig arról, kire melyik cél vonatkozik, vajon kinek a felelőssége a célok megismertetése és
követése, valamint hogy a vállalatok meglévő felelős gyakorlataiból mi illeszthető be az SDG-kbe, és
végül hogyan lehet a felismerésnél tovább lépni.

2018. szeptember 20. Munkahelyi egészségmegőrzés
A vállalati hatékonyság növelés szempontjából nagy jelentősége van a munkahelyi
egészségfejlesztésnek, hiszen a leggyakoribb és legköltségesebb oka a munkahelyi hiányzásoknak a
váz és izomrendszeri károsodás. A Personal Best Kft. által kifejlesztett Gerincbarát Munkahely
Program erre a problémára ad választ. A műhelymunkán a témára vonatkozó CSR előírások,
útmutatók elmélete után a program gyakorlati megvalósítási lehetőségeit mutatták be a szakértők és
a programban részt vevő vállalatok képviselői.

2.2.3. EMAS KEREKASZTAL – 2018. ÁPRILIS 11.
Az EMAS hitelesített szervezetek száma 2018 első negyedévében mindössze 31 volt. Ezen szervezetek
meghívásával tartottunk EMAS Kerekasztalt, melynek a Hamburger Hungária Kft. Dunaújvárosi
telephelye szolgált helyszínéül. A találkozó célja a szakemberek bevonásával történő közös
gondolkodás volt. Pár felvezető előadást követően interaktív műhelymunkává alakult a rendezvény,
ahol mindenki megoszthatta a gondolatait az EMAS jövőjével kapcsolatban. Ezután a Hamburger
Hungária gyárlátogatására került sor.

2.2.4. FILMVETÍTÉS – 2018. JÚNIUS 5. HOLNAP CÍMŰ FILM
Egyesületünk az NFFT Európai Fenntarthatósági Hetének keretein belül és a Környezetvédelmi
világnap alkalmából filmvetítést rendezett, közel 30 fő részvételével. A Holnap című francia
dokumentumfilm megnézését követően lehetőség volt beszélgetni a látottakról, hallottakról. A film
kapcsán olyan neves szakemberek osztották meg a gondolataikat, mint Faragó Tibor egyetemi tanár,
az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottság egykori alelnöke. Illetve Győri Zsuzsanna a BGE főiskolai
docense.

3. VÁLLALATI PROJEKTEK
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3.1 EUKI
A németországi B.A.U.M. e.V. által kidolgozott regionális energia-hatékonysági együttműködés
modellje (REEG) alapján megvalósult mintaprojektek tapasztalatait felhasználva tervezi a KÖVET
Egyesület, hogy Zala és Somogy megyei célcsoportok számára biztosítson eszközöket, forrásokat,
energiahatékonyság növelő programjaikhoz. A „Helyi Energiatakarékossági Együttműködések
Segítése” – röviden: HETES - névre keresztelt projekt a magyar lehetőségekhez, társadalmi és
gazdasági környezethez hozzáigazítva dolgozza ki ezt a rendszert.
A projekt kiírója:
−
−

German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear
Safety (BMUB)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Résztvevő országok/partnerek:
−
−
−

Németország – BAUM e. V. Bundesdeutscher Arbeitskreis für umweltbewusstes
Management
Lengyelország – Polish Foundation for Energy Efficiency FEWE
Magyarország – KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért

A projekt időtartama: 2018.01.01. – 2020.02.29.
Mérföldkövek, a KÖVET 2018-as tevékenysége a projektben:
−
−
−
−
−

Nemzetközi projekt-partnerekkel való szerződés előkészítése, megkötése,
feladatok, mérföldkövek meghatározása - stáb, projektmenedzser -, ADB működtetése SWOT analízis: Kaposvár, X. 12. -, White Book strukturálása, írása,
tapasztalat átadása, projektvezetés, konferencián (Katowice, XI. 13-14, Zalakaros, XII. 10-11),
meetingeken való részvétel, szervezés, média-megjelenések, sajtótájékoztatók tartása,
célterület (Somogy és Zala megye) meghatározása, a potenciális résztvevőkkel való kapcsolat
felvétele, céglátogatások, projektlista, egyéb eszközök, dokumentumok készítése,
együttműködési megállapodások kötése – pl. Zalai Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Somogy
megyei Iparkamara -, szándéknyilatkozatok aláírása (MagNet Bank Zrt., LFEEE finanszírozása).

3.2 MNB KÉSZPÉNZELLÁTÁSI LÁNC KARBONLÁBNYOMA PROJEKT
A Magyar Nemzeti Bankkal évek óta dolgozunk együtt saját és beszállítói láncuk környezeti
teljesítményének javításán. 2018-ban a készpénzellátási lánc bankjegyre vetített karbonlábnyom
számítását végeztük el. A készpénzellátási lánc felölelte a bankjegy papír előállítását, a bankjegy
nyomtatását, a logisztikát és az ATM automatákat. Az MNB partnereinek aktív
együttműködésével megvalósult projekt az MNB belső felhasználására készült, ennek
eredményiről nem számolhatunk be.

3.3 MAGYAR POSTA ZRT. 2017

ÉVRE SZÓLÓ

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSÉNEK

MINŐSÍTÉSE

A Magyar Posta Zrt. több év után 2017-ben először Környezeti, 2018-ban pedig újra
Fenntarthatósági jelentést adott ki. Szervezetünk a jelentést a GRI Standards irányelvei és a
KÖVET által kidolgozott minősítési módszer szerint vizsgálta felül és minősítette. A feladat
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eredményeként Minősítő levelet állítottunk ki, amely a Magyar Posta 2017 évi jelentésének
részét képezi.

3.4 AZ MVM CSOPORT 2017 ÉVI INTEGRÁLT JELENTÉSÉNEK HITELESÍTÉSE
Egyesületünk szakmai, független harmadik félként, a GRI standards irányelvei szerint átvizsgálta
és értékelte az MVM Csoport 2017 évi Integrált jelentését. A jelentés és a vállalati vezetőségével
készült interjúk alapján egyesületünk a Tanúsító levelet kiadta az MVM-nek, melyben
véleményünk mellett a jövőre szóló javaslatainkat is megfogalmaztuk. A Tanúsító levél az
integrált jelentés részét képezi.

3.5 EREK PROJEKT
Egyesületünk 2017-ben csatlakozott a European Resource Efficiency Knowledge Centre
nemzetközi kezdeményezéshez. A projekt keretében 2018 év elején csatlakozási megállapodást
írtunk alá több európai civil szervezettel együtt Brüsszelben. A projekt 2019-ben folytatódik.

3.6 ZÖLD IRODA MINŐSÍTÉSEK
3.6.1 ZÖLD IRODA MINŐSÍTÉS A HUMAN DIALOG-NÁL
A Human Dialog Kft. idén először szerezte meg a Zöld Iroda minősítést. 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. Ennek következtében 2018tól két évre jogosul a Zöld Iroda Minősített Munkahely cím és logó használatára.

3.6.2 ZÖLD IRODA MINŐSÍTÉS AZ INTO MAGYAROROSZÁG KFT.-NÉL
Az Into Magyarország Kft. régóta foglalkozik zöld iroda témával. Eredményeiket és
erőfeszítéseiket egy helyszíni audit során megvizsgáltuk. Megfelelően teljesítették a minősítés
feltételeit, így 2018-tól két évre jogosul a Zöld Iroda Minősített Munkahely cím és logó
használatára.
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4.

Beadott
pályázatok
(2018)

PÁLYÁZATOK
Kiíró

A pályázat jellege

1.

Nemzeti
Együttműködési
Alap (NEA)

működési

2.

GINOP - ZMKH

munkaerőpiaci

3.

GINOP BPFKH

munkaerőpiaci

4.

OFA

elismerő díj

A pályázat címe

Beadás
időpontja

Megpályázott
összeg

Nyertes
NEA-TF-18-M
Civil szervezetek működési
célú támogatása 2018.
GINOP-5.1.1-15-201500001 Út a munkaerőpiacra
elnevezésű kiemelt
munkaerőpiaci program
GINOP-5.1.1-15-201500001 Út a munkaerőpiacra
elnevezésű kiemelt
munkaerőpiaci program
Hozzáadott Helyi Érték Díj

2018. január

1 222 000 Ft

2018. február

1 756 000 Ft

2018. március

376 069 Ft

2018. október

150 000 Ft

2018. január

3 857 600 Ft

2018. május

4 900 000 Ft

2018. június

2 994 800 Ft

2018. június

9 000 000 Ft

Nem nyert
1.

2.

3.

4.

NEA-TF-18-SZ
Civil szervezetek szakmai
szakmai
programjának támogatása
2018.
Fenntartható üzleti
modellek
PADA
konferenciatámogatás
Energiahatékonysági
projektek a klímavédelem
érdekében
A hazai
hulladékgazdálkodással és
Földművelésügyi
szelektív hulladékgyűjtéssel
szemléletformálás
Minisztérium
kapcsolatos lakossági
környezettudatos
szemléletformálásra
Nincs B terv
szemléletformálás
Baptista Szeretetszolgálat
Nemzeti
Együttműködési
Alap (NEA)

5.

MagNet
Közösségi Bank

6.

E-on

7.

Vodafone

8.

Pénzügyminiszté
rium

MagNet Bank Közösségi
Adományozási
2018. október
Programjában (KAP)
E-on Adventi Program
rendezvény
2018. november
Támogatási Pályázat
munkaerőfoglalkoztatás Vodafone Főállású Angyal 2018. december
működési és
projekttámogatás

pénzügyi tudatosság
fejlesztése

PÉNZ – a boldogság
bitorlója?

2018. december

1 400 000 Ft
440 000 Ft
6 180 000 Ft
4 723 000 Ft
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5. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
5.1 SZAKIRODALOM KIADÁS

LÉPÉSEK a fenntarthatóság felé
Egyesületünk 2018-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 - ökotechnológia, bionómia, boldogság-gazda(g)ság, humánökonómia,
emberi tényező, jogszabályok, KÖVET-hírek, másért vállalkozó, ökolábnyom, projektek, szemle,
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, ökolábnyomcsökkentési lehetőséggel, praktikákkal ismerkedhetnek meg.
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.
2018-ban az alábbi témakörökben jelentettük meg szaklapjainkat: Fenntarthatóság – Autóipar?,
Körforgásos gazdaság, Fenntartható élelmiszer-termelés, Klímavédelem és klímaadaptáció
A 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.

5.2 NYÁRI EGYETEM KESZTHELYEN

A Követ Egyesület eddigi hagyományainak megfelelően 2018. július 16-21-e között, hetedik
alkalommal rendezte meg a JÖVŐKÉPZÉS Nyári Egyetem programját Keszthelyen. A felsőoktatási
hallgatók, fiatal kutatók, vállalati szakemberek és civilek részvételével zajlott nyári egyetem előadásai
a Humánökonómia vs. Ökonomizmus témaköreit ölelték fel.
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A Nyári Egyetem széles körben és interdiszciplináris megközelítésben dolgozta fel a fenntarthatóság
kérdéseit. A tábor szellemi misszióját a növekedést megtestesítő sárkány megszelídítése testesítette
meg, a fenntarthatóság melletti küzdelem lovagi értékeivel párosítva.
A közös munka sikerét a program portfóliójának sokszínűsége is garantálta, ugyanis a formabontó
képzés öt napja során helyet kaptak műhelybeszélgetések, szakmai kirándulások és szakmai
előadások egyaránt.
Dr. Tóth Gergely, a Követ Egyesület alapítója, valamint a Nyári Egyetem vezetője által elsősorban a
fenntarthatósággal kapcsolatos, holisztikus fogalmi keretek tisztázódtak, ötvözve a téma alternatív
közgazdasági, társadalmi és vallásfilozófiai alapjait.
A tábor oktatói között jelen volt dr. Hetesi Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos
főmunkatársa, valamint dr. Győri Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus Egyetem docense is, akik a
mezőgazdasági és történelmi aspektusokat, valamint az emberkép és egyéni cselekvés
mozgatórugóiról tartottak előadást. A további workshopok során pedig szóba kerültek a fenntartható
fejlődési célok, valamint a körkörös gazdaság témakörei is.
Ugyancsak a tudományterületek érdekes találkozására nyújtott alkalmat dr. Nagy Zita Barbara, dr. Pál
László, valamint Zachár János és Szűts Krisztina beszámolói is, amelyek betekintést engedtek az
evolúció, a jövedelmi egyenlőtlenségek, a biodiverzitás, illetve az élelmiszerpazarlás kérdésköreibe.
A fenntarthatóság különböző szocio-ökonómiai megközelítéseit a HOLNAP című film exkluzív vetítése
során ismerhették meg az érdeklődők a keszthelyi Balaton Kongresszusi Központ és Színházban. A
téma mindennapi, életszerű vetületeit pedig a Kükedi Zsolt vezetése mellett lezajlott „A tenger urai” Fenntartható fejlődés stratégiai játék mutatta meg, amely a túlhalászás, illetve a halpopuláció
regenerációjának és összeomlásának összefüggéseit tárta fel egy interaktív csoportszimuláció
keretein belül.
Ugyancsak a közösségi élményt erősítette a csoport – a 100%-ban megújuló energiával működő –
Katica tanyán tett látogatása, ahol megismerhette a természetközeli és a hagyományos életmódot
felelevenítő élményközpont kulisszatitkait, és kipróbálhatta a helyi attrakciókat. A nyári tábor
hamisíthatatlan balatoni emlékeihez pedig a balatongyöröki Lekics pincészet járult hozzá házi
borkóstolójával és borvacsorájával.
A téma fontosságát és népszerűségét nem csak a Nyári Egyetem sok évre visszanyúló hagyománya
bizonyítja, hanem az is, hogy résztvevői közül rendszeresen a fenntarthatóság iránt elkötelezett
kutatókká, önkéntesekké vagy társadalmi vállalkozókká válnak, mint például a korábbi hallgatókból
összeállt Felelős Gasztrohős.

5.3 KÖVET A SAJTÓBAN - SAJTÓMEGJELENÉSEK

A KÖVET Egyesület a célközönségét a megfelelő környezetvédelmi és gazdasági sajtón keresztül éri el.
2018-ban a XXIII. KÖVET Konferencia és Műhelymunka valamint a november 14-én átvett Hozzáadott
Helyiérték Díj kapcsán adtunk ki 2 alkalommal sajtóközleményt. A megjelenéseket a KÖVET
Konferencia Média- és Együttműködő partnerei és biztosították, úgymint BrandTrend, Zöld Ipar
Magazin, Képmás, Greenfo, InGreen, Piac és Profit, Recity, Zöldunió. A Konferencia kapcsán a
regionális televíziók készítettek 3 alkalommal interjút kollégáinkkal, a Keszthelyi TV, Kapos TV,
Kanizsa TV, valamint rádióinterjút adtunk. a Klubrádió és a Mária Rádió számára.
A Zöld Ipar Magazinban szerepeltünk két alkalommal, egy alkalommal az InGreen környezetvédelmi
újságban, a Képmás Magazin online változatában Prof. Dr. Tóth Gergely 6 részes cikksorozatot közölt.
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Együttműködő partnereink, akik rendszeresen megjelentetik eseményajánlóinkat és beszámoló
cikkeinket, felhívásainkat saját médiafelületeiken: BCSDH, MAF, Civil Kerekasztal a Fenntartható
Fejlődésért, Afrikáért Egyesület, SKIK, Zala ZMVA, Herman Ottó Intézet, KSZGYSZ.
Egyéb online megjelenéseink az Onbrands, kemma.hu, tudatosvasarlo.hu, kaposvarmost.hu,
elobolygonk.hu, zalaihirlap.hu oldalain voltak megtalálhatók.

5.4 KÖVET A VILÁGHÁLÓN
2018-ben az Egyesület befejezte a felhasználóbarát, kétnyelvű új honlap felépítését az új tárhely
szolgáltatónál a megszokott www.kovet.hu internetes cím alatt.
A Főoldalon találhatóak az aktuális rendezvényeink meghívói és beszámolói, illetve a KÖVET hírei.
Külön menüpontokban az Egyesületet, Szakmai munkánkat, és a Lépések szaklapunkat ismerheti meg
a látogató. Ide került fel az Események és a Karrier menüpont, mely partnereink eseményeit illetve
aktuális állásajánlatainkat tartalmazza.
Idén a honlap mozgóképes fejlécet kapott (slider), ami az aktuális események fotóit, tagvállalatok
logóit mutatja, általános képet ad az Egyesületről. A diák tetszés szerint cserélhetők, hirdetések,
egyéb lapokra mutató gombok és képek helyezhetők el rajta. Az oldalsávban a FB doboz alatt helyet
kaptak a 2018-as év legfontosabb projektjeinek logói (HETES, EUKI, EREK, Civil Kerekasztal), melyek az
aktuális oldalra irányítják a látogatót. A honlap tartalma hónapról hónapra frissül (új menüpontok,
képek és oldalak), míg dizájnja már véglegesnek tekinthető.
A KÖVET Facebook oldal követőinek száma 2018-ban átlépte az ezret, 890-ről 1222-re duzzadt.
Legmagasabb nem fizetett bejegyzés elérés szám 2470 fő volt. A kovet.hu honlapra 2019 év elején
telepítettünk a WP Statistics bővítményt, aminek segítségével a következő évben nyomon tudjuk
követni a honlap látogatóinak számát.
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A 2018-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 Program honlapjának frissített tartalma és címszavak alapján kereshető
adatbázisa átkerült az Egyesület honlapjára (http://kovet.hu/abp/). A Programhoz kapcsolódó,
letölthető esettanulmányok szintén a KÖVET honlapjára kerültek (http://kovet.hu/letoltheto-abpesettanulmanyok/ ) Ezzel az elavult és már nem használható ablakonbedobottpenz.hu 2019-ben
megszűnik, azonban a domain nevet megtartjuk és a kovet.hu ABP aloldalára irányítjuk.
Az ABP új adatbázisának frissítése és hivatkozásokkal való feltöltése egyike a 2019-es év feladatainak.

6. HOZZÁADOTT HELYI ÉRTÉK DÍJ
Egyesületünk 2018. november 14-én Hozzáadott Helyi Érték Díjat vehetett át „Legjobb
közösségfejlesztő társadalmi vállalkozás” kategóriában. A díjat az OFA, az Országos Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ítélte oda az Egyesületnek.
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7. ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI
SZABÁLYZAT
2018-ban elkészült Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatunk, ami az európai GDPR alapján készült
és elérhető a nyilvánosság részére a kovet.hu honlapon az Egyesületünkről / Alapdokumentumok /
címen.

8. PÉNZÜGYEK
Egyesületünk a 2018-as évben az elmúlt öt év viszonylatában (1. ábra) a legjobb eredményt tudta
elérni. Az idei évben a bevételeink 49 millió forintot tettek ki, a kiadások összege 39 millió forint volt.

1. ábra A KÖVET Egyesület bevételei és kiadásai az elmúlt években
A kiadások legnagyobb részét a személyi jellegű ráfordítások adták, melyet az alábbi táblázat
szemléltet:
Anyagjellegű ráfordítások

17 590 e

45%

Személyi
ráfordítások

19 241 e

50%

365 e

1%

Értékcsökkenés

jellegű
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Egyéb ráfordítás
Pénzügyi
műveletek
ráfordítása
Ráfordítások összesen

1 489 e

4%

25 e

0%

38 710 e

100%

A 2. ábra mutatja, hogy a 2018-as évben a bevételek növekedéséhez mely elemek járultak hozzá. A
15 652 forintos projektbevétel - a szakmai fejezetben részletezett - EUKI Allies nemzetközi
programnak köszönhető. A pályázati források között szerepel a PAGEO Alapítvány által nyújtott
támogatás, mely két évre (2018. és 2019. év) biztosítja a legfőbb programjaink finanszírozását.
Sikeresen pályáztunk a keszthelyi iroda elindításához szükséges működési költségekre, valamint két
fő támogatott (1 fő 50 év feletti és 1 fő pályakezdő) munkaerőt is tudtunk alkalmazni az év során.
Tagdíjbevételeink csökkenő tendenciát mutatnak, melyre a jövőben több odafigyelést igényel.

2. ábra A KÖVET Egyesület bevételeinek megoszlása az elmúlt években
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KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért
Székhely: 1062 Budapest, Aradi utca 63.
Levelezési cím: 1062 Budapest, Aradi utca 63.
Telephely: 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 125.
info@kovet.hu
www.kovet.hu
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