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1. Működési feltételek 

Az KÖVET Egyesület teljes Alapszabálya elérhető az Egyesület honlapján. 

1.1. Küldetés 

A KÖVET Egyesület küldetése 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, vállalati projektek végrehajtása és szemléletformálás. 

1.2. Alapelvek 

 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 civil és gazdálkodó 

szervezetekkel.  

 A KÖVET közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. 

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): 

• 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);  

• A környezetkímélő, helyi, és a fenntartható fejlődés szempontjából legjobb termékek, 

szolgáltatások elterjedésének támogatása;  

• A gazdasági környezet befolyásolása a fenntartható fejlődés érdekében, sajtómunka. 

  

http://kovet.hu/wp-content/uploads/2018/10/%C3%9Aj-alapszab%C3%A1ly_19TG-1.pdf


1.4. Tagság 

 Belépő szervezetek 2021-ben Kilépő szervezetek 2021-ben 

1. Inter-Metal Recycling Kft. Alternatíva Tanácsadó Csoport Kft. 

2. Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (ELMŰ) 

3. MET Services Kft. E.ON Zrt. 

4. Mr. Sale Öltönyüzlet HAVITA-TÉSZ Szövetkezet (Derecskei Gyümölcsös) 

5. Budapest Főváros XI. kerület 
Újbuda Önkormányzata 

IMG Solution Kft. 

6. Coloplast Hungary Kft. HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 

7. TGMI Kft. INEST Kft. 

8. Saint Gobain Hungary Kft. Ökomontázs 

9.  TC informatika Kft. 

Tagság létszáma: 47 

1.5. Elnökség 

Az elnökség tagjai: 

1. Ódor Erzsébet elnök - 2020-ban újra 
megválasztva 

SANOFI-AVENTIS Magyarország 
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 

2. Prof. Dr. Tóth 
Gergely 

főtitkár - 2018-ban 
megválasztva 

Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem, Kaposvári Campus, 
Fenntartható Fejlesztés és 
Gazdálkodás Intézet, 
Térségfejlesztési és 
Környezetgazdasági Tanszék. 

3. Baka Éva elnökségi tag - 2020-ban 
újra megválasztva 

Italos Karton Környezetvédelmi 
Szolgáltató Egyesülés 

4. Gärtner Szilvia elnökségi tag - 2017-ben 
megválasztva 

Denso Gyártó Magyarország Kft. 

5. Nemesi Krisztina  elnökségi tag - 2020-ban 
megválasztva 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. 

6. Réti Gábor elnökségi tag - 2020-ban 
megválasztva 

EGIS Zrt. 

7. Salamon János elnökségi tag- 2017-ben 
megválasztva 

MagNet Magyar Közösségi Bank 

8. Dr. Szigeti Tamás elnökségi tag - 2020-ban 
megválasztva 

Wessling Hungária Kft. 

 

A KÖVET Elnöksége 2021-ben két ülést tartott. 

Az elsőt 2021. március 23-án, az online térben, zoomon tartották. Az ülésen elfogadták a 2020-as pénzügyi 

és szakmai beszámolókat, és a 2021. évi terveket. 

A másodikra 2021. november 11-én került sor, szintén online formában, értékelték a 26. KÖVET 

Konferenciát, tárgyaltak az Elnökség bevonásáról a tagsági toborzásba, illetve a KÖVET Titkárság ismertette 

a Planet Budapest 2021 expón való megjelenés részleteit. 

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

kapott, az üléseken pedig kiemelt témákat tárgyalt. Az online ülésekről részletes jegyzőkönyv és 

videofelvétel készült. 



1.6. Felügyelőbizottság 

A felügyelőbizottság tagjai: 

1. Prof. Dr. Kerekes 
Sándor 

FEB tag - 2020-ban 
újra megválasztva 

Budapesti Corvinus Egyetem 
Társadalomtudományi és 
Nemzetközi Kapcsolatok Kar; MATE 
Kaposvári Campus Doktori Iskola 

2. Dr. Ostorházi 
László 

FEB tag - 2020-ban 
újra megválasztva 

Ostorházi László e.v. 

3. Handó János FEB tag – 2020-
ban megválasztva 

BPR Consult Kft. 

 

1.7. Titkárság 

 
Név Munkakör Végzettség 

Munkavégzés 

helye 
Alkalmazásban 

      

  Munkatársaink 

1.  
Prof. Dr. 
Tóth 
Gergely 

főtitkár  Keszthely  

1. 
Herner 
Katalin 

ügyvezető 
igazgató 

jogi szakokleveles 
környezetmérnök 

Kaposvár 2002.09.02. 

2. 
Bene 
Barbara 

marketing 
asszisztens 

közgazdász Kaposvár 
2020. 10. 
19. 

3. Bíró Imola 
kommunikáció
s munkatárs 

okl. tájépítész, intézményi 
kommunikátor 

Budapest 2009.09.01. 

4. 
Dr. Trenyik 
Tamás 

projektmenedz
ser 

környezetmérnök Kaposvár 2019.02.18. 

5. 
Györki-
Vincze 
Katinka 

LIFE proETV 
projekt 
koordinátor 

angol nyelvtanár Kaposvár 2019.05.06. 

6. 
Rőczei 
Norbert 

projektmenedz
ser 

nemzetközi kapcsolatok 
szakreferens 

Budapest 2021.10.01. 

7. Szabó János 
pénzügyi 
vezető 

pénzügyi menedzser Budapest 
2020. 09. 
01. 

8. 
Szi-Ferenc 
Zsófia 

projektmenedz
ser 

okleveles közgazdász Budapest 2021.10.15. 

9. 
Szőke 
Alexandra 
Anna 

projektmenedz
ser 

környezetkutató Budapest 2021.04.12. 

  Jogviszonya megszűnt 2021-ben: 

1. 
Szőke 
Alexandra 
Anna 

projektmenedz
ser 

környezetkutató Budapest 2021.04.12. 

2. Vaskuti Éva 

LIFE Climcoop 
környezetvéde
lmi 
projektvezető 

okleveles 
környezetkutató, műszaki 
menedzser 

Budapest 2020.09.01. 



A KÖVET 2021-ben is a jogszabályoknak megfelelően működött, az Egyesületre büntetést, bírságot nem 

szabtak ki.  

A KÖVET Egyesület 2021-ben az alábbi alkalmazotti állománnyal látta el munkáját: 

 

1.8. Nemzetközi kapcsolatok 

1.8.1. INEM 

Az International Network for Environmental Management (INEM) a 
környezettudatos vállalatok 35 országban jelen lévő nemzetközi szervezete. A 
KÖVET 1995 óta az INEM magyarországi tagja. A KÖVET mellett az INEM is tagja 
volt az EUKI Allies projekt konzorciumnak, amely 2020-ban sikeresen lezárult 
(KÖVET-HETES projekt). 2021-ben Heinz Werner Engel brüsszeli tanácsadóval 
több projektmegbeszélést is lefolytattunk, számos projekt terv vár megvalósításra. 
 

1.8.2. 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. A KÖVET 
Egyesület 2021-ben is hírt adott a túllövés napjáról és 
foglalkozott az ökológiai lábnyommal, több rendezvényen 
számoltunk lábnyomot a résztvevőkkel. Dr. Mathis Wackernagel elnök 
szakértőként részt vett a Planet 2021 projektben.  
 

1.8.3. ABC – Association Bilan Carbone 

A szervezet a Bilan Carbone módszertan kidolgozója és jogtulajdonosa. 
Együttműködési megállapodás keretében 2021-ben karbonlábnyom számítás 
tréninget szerveztünk, melyet az ABC francia szakértőjével bonyolítottunk le 
több hazai szervezet részvételével. A tréningen a KÖVET munkatársak is 
elmélyítették tudásukat a témában. 
 

1.8.4. B. A. U. M. CONSULT GmbH 

A KÖVET német tanácsadó „testvérszervezete” 1991-ben alakult. 550 
szervezetet számláló vállalati tagsággal rendelkezik. Az INEM hamburgi tagja, 
átfogó megoldásokat kínál a vállalati és az önkormányzati környezet- és 
klímavédelem valamint a fenntarthatóság terén. Az ALLIES névre keresztelt EUKI 
projektben a FEWE nevű lengyel szervezettel együtt voltak partnereink. 
Tulajdonosa Ludwig Karg 2007 óta. 
 

1.8.5. Heinz Werner Engel   

Belga nemzetközi konzultáns, az öko-térképezés és az EMAS Easy rendszerek kidolgozója. Az öko-

térképezést a KÖVET Egyesület is alkalmazza Zöld Iroda képzései folyamán. A KÖVET évenkénti 

kerekasztal szervezésével az EMAS rendszer magyarországi elterjesztésében is szerepet vállalt.  

 

 

 

 

 

 

 



1.8.6. Post Growth Institute 

A szervezet ügyvezető igazgatója, Dr. Donnie Maclurcan 

személyesen vett részt a KÖVET Konferencián, majd az azt követő 

csapatépítő tréningen is. A szervezet célja egy olyan társadalom 

kialakításának elősegítése, ahol az emberiség határain belül, 

fenntartható és igazságos piacgazdasággal tud a világunk működni.  

 

1.9. Együttműködő partnerek 

1.9.1. Agrárminisztérium 

2021. szeptember 22-én az Agrárminisztérium Apáczai Csere János utcai épületében 

tartottuk a XII. EMAS kerekasztal rendezvényt. A Környezettechnológiai és 

Kármentesítési Főosztály munkatársaival az eseményt megelőzően az előkészítés 

kapcsán, azt követően pedig a kommunikációs és disszeminációs feladatokban 

dolgoztunk együtt.  2021. november 11-én rendezte meg a minisztérium 

A környezettechnológia jelene és jövője konferenciát külön  EMAS - ETV kerekasztal 

szekcióval.  

A LIFEproETV projekt kapcsán a Környezetfejlesztési és -stratégiai Főosztály munkatársainak segítségével 

még 2020-ban nemzeti önerő támogatás igénylést bonyolítottuk, amit 2021 folyamán meg is kaptunk. 

 

1.9.2. Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Fenntarthatósági és Szemléletformálási 

Főosztályának munkatársaival rendszeres megbeszéléseket követően 2020 

novemberében beadásra került Passzold vissza, Tesó! kampányhoz kapcsolódó 

pályázat megvalósult a 2021-es évben. A 2021. június 10-én megrendezésre kerülő 

hulladékgazdálkodási webinár Hízó Ferenc körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

részvételével zajlott. 

 

1.9.3. Külgazdasági és Külügyminisztérium 

A 2021.11.29 és 12.05. között megrenedezésre került Planet Budapest 2021 

Fenntarthatósági Expo és Világtalálkozón a KÖVET Egyesület is részt vett, egy saját 18 

m2-es standdal. A rendezvény a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezésével 

valósult meg, a KÖVET részvételét is a minisztérium biztosította pályázati támogatás 

formájában. A megjelenésen kívül a minisztérium támogatta egy SDG vállalati 

adatbázis és egy szemléletformáló explainer videó létrejöttét. 

 

1.9.4. Kék Bolygó Alapítvány 

A 2021-es évben a Kék Bolygó Alapítvány, mint a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági 

Expó és Világtalálkozó szervező partnere megbízta a KÖVET Egyesületet a rendezvény 

karbonlábnyomának számításával és Zöld Rendezvény minősítésével. 

 

1.9.5. Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 

A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.-vel együttműködésben 

hajtottuk végre a Kék Bolygó Alapítvány megbízásából végzett karbonlábnyom számítást és Zöld 

Rendezvény Minősítést a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozóra. 

 

 



1.9.6. SZTE TIK 

A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központjával 2019-ben indult 

karbonlábnyom számítás és szemléletformálás projekt, mely 2020. november 12-én 

zárókonferenciával ért véget. A projekt egy szoros és jövőbe mutató együttműködést 

eredményezett. 2021-ben május 13-án a SZTE TIK a karbonlábnyom számítás webináron 

előadást tartott, a KÖVET pedig szeptember 23-án Zöld Iroda képzést tartott számukra. 

 

1.9.7. Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) 

A több ezer kkv-t tömörítő szakmai szervezettel a „KKV-k környezettudatosságának 
fokozása” című, 2020-ban indult és 2021 őszén zárult mentorálási folyamat részeként 
számos vállalkozást kerestünk fel személyesen. Ennek folytatásaként 2021 őszétől közös 
képzéssorozatot szerveztünk, amely szintén egy előadássorozat formájában valósul meg a 
KÖVET Zoom csatornáján, szerdán délutánonként. 
 

1.9.8. HOI - Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.  

Az Agrárminisztérium tulajdonában működő Nonprofit 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. 2021-ben az EMAS és az ETV 
népszerűsítésén dolgoztunk együtt. Az intézet közreműködött a 2021. szeptember 22-i 
XII. EMAS kerekasztal rendezvényen. Az intézet megosztotta az ETV tárgyában készült 
tanulmányát velünk, és a 2022 januárjában felállítandó ETV munkacsoport tagja lesz a HOI 
Környezetstratégiai Osztály is. 
 

1.9.9. Jane Goodall Intézet (Budapest) 

A KÖVET 2018-ban megkezdte együttműködését a magyaroroszági Jane Goodall 

Intézettel a Passzold vissza, tesó! kampány keretein belül, ami azóta is töretlenül zajlik. 

2021-ben 152 gyűjtőpontról 1890 kg mobiltelefon gyűlt össze. 

1.9.10. EMLA Egyesület 

Az EMLA Egyesület egy a környezetvédelmi jog és a környezeti management kérdéseivel 

foglalkozó non-profit társadalmi szervezet, amely munkáját országos, európai és nemzetközi 

szinten végzi. Egyesületük fő tevékenységei közé tartozik a közérdekű környezetvédelmi jogi 

tanácsadás és jogi képviselet, a környezetjogi kutatás, szakértés és oktatás, valamint 

környezeti management projektek lebonyolítása. Az EMLA alapító tagja a Justice and 

Environment-nek, a The Access Initiative-nek és tagja az European Environmental Bureau-nak 

és a Nuclear Transparency Watch-nak. Az Egyesület által létrehozott EMLA Alapítvány a 

környezeti oktatásban tevékenykedik. A KÖVET Egyesülettel sikeresen működik együtt a közel négy éve 

zajló „Passzold vissza Tesó!” mobiltelefon visszagyűjtő kampányban. 

 
1.9.11. 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. 2021. április 28-30. között a KÖVET részt vett a KSZGYSZ által 

megrendezett  Ökoindustria online virtuális expo rendezvényen. 

 

https://janegoodall.hu/


1.9.12. 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. 

 

1.9.13. 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-ban elindított „Passzold vissza Tesó!” használt 

mobiltelefon visszagyűjtő kampány alapítói.  

 

1.9.14. Effekteam Egyesület 

Az Effekteam Egyesület 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. Az Effekteam küldetése, 

hogy hazánkban széles körben megismertesse és meghonosítsa a felelős és hatékony közösségi, társadalmi 

befektetések professzionális módszereit és eszközeit.  

 

1.9.15. 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. 
 

1.9.16. Védegylet Egyesület 

A Védegylet célja a természeti és kulturális sokféleség megőrzése, a környezetünkért viselt 
felelősségtudat megerősítése, egy jobb minőségű élet feltételeinek megteremtése 
Magyarország és a Föld minden lakója számára. A Védegylet és a KÖVET együttműködik a 
Passzold vissza tesó! kampányban.  
 

1.9.17. WWF Magyarország 

A világ egyik legnagyobb természetvédelmi szervezetének hazai irodájával is 

együttműködtünk az év során. Együttműködésben velük a Tetra Pak Hungária Zrt. hazai 

telephelyére vonatkozó karbonlábnyom számtásban is részt veszünk.  

 

http://ffcelok.hu/


1.9.18. Civitas Alapítvány 

A Civitas Alapítvány 2 irodát működtet Romániában, Kolozsváron és Székelyudvarhelyen. A 

szervezet célja a helyi értékek és közösségek fejlesztése. Együttműködésünkben a szervezet 

munkatársa, Molnár Judith végez szakértői tevékenységet karbonlábnyom és ökológiai 

lábnyom számítás témában a KÖVET Egyesület több futó projektjében. 

 

1.9.19. Global Reporting Initiative 

A Global Reporting Initiative (GRI) a KÖVET Egyesület szervezeti együttműködő partnere, 

mely holland központtal, nemzetközi lefedettséggel működik. A szervezet célja, hogy a 

vállalatokat segítse a bolygóra gyakorolt hatásuk felismerésében, felmérésében és 

leírásában. A KÖVET fenntarthatósági és integrált jelentések minősítésekor a GRI szabványt 

veszi alapul. 

2. Közhasznú tevékenységeink 

2.1. Rendezvények 

2.1.1. 26. KÖVET Konferencia 

Októberben hibrid formában megtartottuk a 26. KÖVET Konferenciát, melynek címe Globális 

„anyagtalanodás”? Hazai és külföldi előadóink segítségével jártuk körbe a nyersanyagkészletek 

kifogyásának jelenségét és hatásait, valamint kerestük a lehetséges megoldásokat vállalati szinten. Dr. 

Donnie Maclurcan a Post Growth Institute vezetője személyesen vett részt a konferencián és utána a 

KÖVET csapattal tartott egy balatoni szemétszedésre is. A konferencián elhangzott előadások 

visszanézhetők a rendezvényről készült fotókkal együtt. A konferenciát a Zöld Rendezvény Minősítés 

elveinek megfelelően szerveztük. 

Résztvevők száma a helyszínen: 50 fő, online: 40 fő. 

2.1.2. XII. EMAS kerekasztal 

2021. szeptember 22-én immáron 12. alkalommal rendezte meg az EMAS Kerekasztal találkozót a KÖVET 

Egyesület, amelyben az Agrárminisztérium volt a partnerünk.  

A rendezvényt személyesen tartottuk meg az Agrárminisztérium Vigadó téri épületében, Budapesten. A 

rendezvényen elhangzott, hogy hazánkban még mindig alacsony az EU EMAS rendelete szerint hitelesített 

környezeti vezetési rendszerek száma (27 szervezet 54 telephellyel rendelkezik EMAS hitelesítéssel 

Magyarországon, az Európai Unióban 3.887 szervezetet regisztráltak 12.022 telephellyel1. Ezen a tényen az 

Agrárminisztérium és Magyarország Kormánya változtatni kíván. Magyarország Kormányának célja, hogy 

minden vállalkozás környezetbarát technológiákat alkalmazzon.  Ezen a területen a vállalati kiválóság egyik 

indikátora az EMAS minősítés. Az Agrárminisztérium keresi a lehetőséget a szervezetek ösztönzésére és a 

prémium kategóriájú környezetközpontú irányítási rendszert működtető szervezetek kiemelésére. Jó alkalom 

kínálkozik a 2021 őszén meghirdetett GINOP + pályázati rendszer kapcsán, melynek keretében pl. az EMAS 

rendszer kiépítése is elszámolható költség lesz.  

Az eseményen a KÖVET Egyesület részéről Herner Katalin ügyvezető igazgató bemutatta az EMAS hazai és 

EU-s helyzetét. Az Agrárminisztérium Környezettechnológiai és Kármentesítési Főosztályának vezetője, Dr. 

Szőgyényi-Kovács Szabolcs elmondta, hogy az Agrárminisztérium kiemelt helyen kezeli az EMAS-t, így a 

népszerűsítésében és a terjesztésében is aktív szerepet vállal. Györki-Vincze Katinka projekt koordinátor 

                                                           
1 Forrás: EMAS – Environment - European Commission (europa.eu), 2021. októberi adat 

http://kovet.hu/26-kovet-konferencia-globalis-anyagtalanodas/
http://kovet.hu/26-kovet-konferencia-globalis-anyagtalanodas/
https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/statistics_graphs_en.htm


bemutatta a LIFEproETV projektet, hangsúlyozva az EMAS és az ETV szinergiáit, majd Dr. Várhomoki-Molnár 

Márta, a Miniszterelnökség Közbeszerzési Szabályozási Főosztály vezetőjének előadása következett a zöld 

közbeszerzés jövőjéről.  

Teret engedve az együtt gondolkodásnak, a záró kerekasztal beszélgetésben lehetőségük volt az EMAS 

hitelesített szervezeteknek, a hitelesítőknek, a tanácsadóknak, valamint a felügyeleti szerveknek - azaz az 

EMAS Közösségnek - kifejteni a véleményüket, ajánlásaikat, javaslataikat. 

2.1.3. „E-járművek- zsákutca vagy megoldás?” kerekasztal beszélgetés 

A rendezvény október 27-én került megrendezésre, hibrid formában. Az érdeklődők személyesen is részt 

vehettek a kerekasztal beszélgetésen, de online, zoom rendszeren keresztül is csatlakozhattak az 

érdeklődők. Ennek köszönhetően a rendezvény felvételre került és utólag is visszanézhető az egyesület 

YouTube csatornáján. A kerekasztal résztvevői Herner Katalin, a KÖVET Egyesület ügyvezető igazgatója, 

Dr. Hanula Barna, a Széchenyi Egyetem egyetemi docense és az Audi Hungária Járműmérnöki Kar 

dékánja, Sebestyén István az Everda Kft. cégvezetője és Dr. Csonka Bálint a BME Közlekedéstechnológiai 

és Közlekedésgazdasági Tanszék Tudományos Munkatársa voltak. A beszélgetést Wéber Gábor, 

televíziós szakkommentátor, újságíró és autóversenyző moderálta. A beszélgetés célja az volt, hogy 

hazai szakértőket kérdezzünk meg az elektromos járművek pozitívumairól és az esetleges korlátokról 

annak érdekében, hogy tisztábban lássunk ezen a területen és bemutassuk az e-járművekben rejlő 

kibocsátás csökkentési lehetőségeket. 

2.1.4. Karbonlábnyom számítás webinár 

2021. május 13-án ZOOM rendszerben tartottuk meg a webinárt. A bevezetőben Herner Katalin beszélt a 

számításról, annak folyamatáról, az ezzel kapcsolatos tudnivalókról. A részletes bevezetés után 2 meghívott 

vendégünk következett. Gyarmati László, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és 

Információs Központjának igazgatója beszélt tapasztalatairól és az eredményekről a KÖVET és az SZTE TIK 

közös, karbonlábnyom számítás és szemléletformálás projektjéhez kapcsolódóan. Bemutattuk az elkészült 

négy explainer videó közül az első, bevezető anyagot is. Az eredmények elérhetők az alábbi weboldalon: 

https://u-szeged.hu/tik/karbonlabnyom-szamitas/karbonlabnyom-szamitas. Második vendégünk Gärtner 

Szilvia volt, a DENSO Gyártó Magyarország Kft. okleveles környezetmérnöke, aki a szervezetnél lezajlott 

karbon projekttel kapcsolatos tapasztalatokat osztotta meg az érdeklődőkkel. A webinár végén Herner 

Katalin további projektekről beszélt a témához kapcsolódóan, majd következett a kérdés-válasz szekció. A 

rendezvényről felvétel készült, mely elérhető a KÖVET Egyesület youtube csatornáján, így bármikor 

visszanézhető.  

2.1.5. A KKV-k környezettudatosságának fokozása programsorozat az IPOSZ-szal 

2021 folyamán az IPOSZ-szal közösen egy olyan ismeretátadási programot folytattunk le, mely az 

érdeklődők általános környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteit fejlesztette a 

következő tématerületeken: körforgásos gazdaság, vízfelhasználás, a hulladékkezelés kérdésköre és az 

energiahatékonyság. A program lényeges eleme volt még a kiválasztott vállalkozások személyes 

mentorálása, amely során valóban személyre szabott akcióprogramokat tudtunk kidolgozni. Ez a 

program 2021-ben lezárult. 

Az IPOSZ szervezésében 2021 őszén egy másik környezeti felelősséggel kapcsolatos előadássorozat is 

elindult, melynek keretében az érdeklődő tagok, iskolák környezeti, fenntarthatósági témájú 

előadásokat hallhatnak heti rendszerességgel. Ebben a programban a KÖVET szakértői szerepben tűnik 

fel, az előadók megszervezése és a technikai háttér biztosítása a feladatunk. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oUsLUYMLt-Y
https://u-szeged.hu/tik/karbonlabnyom-szamitas/karbonlabnyom-szamitas
https://www.youtube.com/watch?v=FgtImBTjDmQ


 

2.1.6. Hulladékgazdálkodási webinár 

A hulladékgazdálkodási szektort jelentősen átalakítja a koncessziós szerkezet, melynek jogszabályba 

foglalása az év során megtörtént. A közszolgáltatástól a hasznosítható hulladékokon keresztül a 

termékdíjas rendszerig terjedő változás érthetően érdekli a szektor szereplőit. Erre alapozva szerveztük 

meg a webinart, melyen részt vett Hizo Ferenc államtitkár is. A résztvevők oldalán jelentős 

hulladékgazdálkodási cégvezető jelent meg. 

 

2.1.7. „Passzold vissza,tesó!” webinár 

Az Egyesület az év folyamán két webinárt is szervezett a kampány keretein belül, az első áprilisban, a 

második pedig szeptemberben került megrendezésre. A kampányidőszak megkezdése előtt tartjuk 

ezeket a webinárokat, ez egyfajta fórumként is szolgál, ahol a gyűjtésre készülő szervezetek feltehetik 

kérdéseiket. 

 

2.2. „Passzold vissza Tesó!” Mobiltelefon visszagyűjtő kampány 
2018 tavaszán csatlakozott a KÖVET Egyesület tagvállalataival a Jane Goodall Intézet, az Afrikáért 

Alapítvány és a Védegylet közösen meghirdetett „Passzold vissza Tesó!” elnevezésű, használt mobiltelefon 

visszagyűjtő kampányához. Az együttműködő szervezetek célja a kampánnyal, hogy minél több használt 

készüléket vegyenek át adományként, elősegítve ezzel a körforgásos gazdaságot, és segítve ezáltal a 

kongói gorillák élőhelyének megmentését és a helyi közösségek életét. 

A négy éve futó „Passzold vissza, Tesó!” kampányban, 2021-ben összegyűlt mobiltelefonok mennyisége: 

1890 kg mobiltelefon, összesen 152 gyűjtőponton. A gyűjtők munkáját ősszel is tájékoztató webinárral és 

animációs videófilmmel segítették a szervezők. A videó és a webinár felvétele a KÖVET Egyesület youtube 

csatornáján megtekinthető. Az eddig csatlakozó gyűjtőpontok száma már több mint 800, közöttük vannak 

visszatérők és sok helyszín csatlakozott újonnan. Közöttük találhatók iskolák, óvodák, civil szervezetek, 

intézmények, üzletek, irodák, szálloda, könyvtár, színház, kutatóintézet, nemzeti park, múzeum, 

kereskedelmi-, ipari- és agrárkamara, minisztérium, bíróság és még sorolhatnánk. A kampányt 2021-ben 

az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatta. A támogatásból a promóciós videó, az új 

kampányarculat, gyűjtődobozok készítése valósult meg. 

2.3. Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expo és Világtalálkozó 
Egyesületünk a 2021-es év legnagyobb fenntarthatósági eseményén több minőségben is részt vett. 

Egyrészt kiállítottunk a 183 kiállítót felvonultató expon, ahol bemutattuk tevékenységünket, 

projektjeinket és tagvállalatainkat videók és előadások formájában. A kiállításon több mint 50 tárgyalást 

és megbeszélést tartottunk a látogatókkal és kiállítókkal. Munkatársainkkal részt vettünk a 

fenntarthatósági summit előadásain és beszélgetésein. E mellett a Kék Bolygó Alapítvány, mint az 

esemény társszervezője megbízásából a KÖVET által kidolgozott Zöld Rendezvény Minősítés szerint 

minősítettük a rendezvényt és kiszámoltuk az eseményhez kapcsolódó üvegházhatású gáz kibocsátást, az 

esemény karbonlábnyomát. A feladat keretein belül több mint 1000 látogatóval vettük fel a kapcsolatot 

és kérdeztük meg őket utazási adataikról.  Az Alapítvány megbízásából az eredményt erdősítési területbe 

és erdősítési megoldásokba is átszámoltuk, végső célként az alapítvány semlegesíteni szeretné a 

rendezvény által okozott kibocsátást. 

2.4. LÉPÉSEK … a fenntarthatóság felé 

A KÖVET 2021-ben három 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 

https://www.youtube.com/watch?v=WYENXS7Gd-M
https://www.youtube.com/watch?v=WoqeqJFv_zs


folyóirat”-ként regisztrálták, ezáltal a tudományos rovataiban megjelenő cikkek szakcikként kerülnek 

nyilvántartásra. Ehhez kapcsolódóan egy 26 fős szerkesztőbizottságot kértek fel, hogy anonim módon 

lektorálják a tudományos rovatok cikkeit. A lapot a MATARKA adatbázisában is regisztrálták, cikkei 

kereshetők. 

A LÉPÉSEK számos rovat - ökotechnológia, bionómia, boldogság-gazda(g)ság, humánökonómia, 

klímavédelem, 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, ökolábnyom-csökkentési lehetőséggel, 

praktikákkal ismerkedhetnek meg. A Lépések korábbi lapszámai elérhetőek a Lépések archívumban, 

cikkenként pedig a Lépések online cikkadatbázisban kereshetőek.  

2021-ben az alábbi témakörökben és példányszámokban jelentettük meg a szaklapot:  

• Post –coronanomics. Lesz-e fenntartható gazdaság a vírus után? – 1000 pld 

• (M)ennyivel megúsztuk? egyéni és társadalmi egészség a Covid után – 700 pld 

• Műanyagok – Egyszer élünk?– 700 pld 

A KÖVET megjelent kiadványai karbonsemleges nyomtatással készültek. 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 újrahasznosított papír alapú offset 

papírt használtak fel, amely klórszármazékok és optikai fehérítő nélkül készült, újrahasznosított 

hulladékpapír. 

2021-ben a Lépések megjelenését az Emberi Erőforrások MInisztériuma, a Petőfi Kulturális Ügynökségen 

keresztül támogatta. 

3. Pályázatok 

3.1. Nemzetközi pályázatok 

3.1.1. Beadott / Elnyert / Futó pályázatok 

A KÖVET Egyesület bevételi forrásának egyik fontos lába a nemzetközi és hazai pályázati forrásokból 

származó összeg. 2021-ben futó pályázatunk a LIFEproETV és a LIFE CLIMCOOP, mindkét projekt 2020. 

szeptember 1-jén indult.  

A 2020 októberében beadott Erasmus+ pályázat értékelése 2021 végén érkezett meg, a pályázat sikeres 

volt, a projekt a Surefoot nevet viseli és várhatóan 2022. február 2-án indul. Biodiverzitás témakörben 

elektronikus tananyag összeállításában vesz majd részt a KÖVET Egyesület nemzetközi konzorciumban. 

3.1.2. Előkészített, be nem adott 

2021-ben LIFE pályázatot készítettünk elő EMAS témakörben, azonban a beadás sajnos nem történt meg.  

http://kovet.hu/dev-pdf-listazas/


3.1.3. Beadott, nem nyert 

H2020-as pályázat keretében nemzetközi konzorciumban előkészületek történtek a Simblify névre 

keresztelt projekt beadására. A KÖVET a programban kapcsolatrendszerével és webinárok tartásával vett 

volna részt. A pályázat 2021. elején beadásra került, de nem nyert. 

V4+ pályázat keretében nemzetközi konzorciumban 2020. decemberétől előkészítésre került az ukrán 

Noosphere szervezet koordinálásában egy innovációs pályázat (Climate and Environmental Education for 

Youth for Acceleration of Tech & Social Innovations) melyben disszeminációs és tréning feladatokat 

tervezett a KÖVET Egyesület. A pályázat a 2021. február 1-jei határidőre beadásra került, sajnos nem 

nyert. 

3.1.4. Nyertes, elszámolt és futó pályázatok 

3.1.4.1. LIFE-CLIMCOOP projekt (LIFE19 CCA/HU/001320) 

VÁROSOK ÉS HELYI VÁLLALATOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A KLÍMAADAPTÁCIÓÉRT 

A LIFE-CLIMCOOP projekt általános célja olyan köz- és 
magánszféra közötti partnerség, városi és vállalati 
együttműködés fejlesztése, tesztelése és disszeminációja, amelynek során az érdekelt felek kollektíven 
lépnek fel a helyi éghajlati kockázatok csökkentése érdekében, valamint lépéseket tesznek a sérülékeny 
városi és vállalati területek közös klímaalkalmazkodásának erősítése céljából a régióban, Magyarországon 
és Kelet-Közép-Európa hasonló társadalmi-gazdasági adottságú területein. A projekt keretében elkészül 
Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. közös alkalmazkodási klímastratégiája, amely éghajlatváltozási 
sérülékenységvizsgálaton alapul. Létrejön egy módszertani útmutató, valamint egy online alkalmazkodási 
jógyakorlat gyűjtemény, amelyek a közös alkalmazkodási klímastratégiák kidolgozási gyakorlatának 
replikációját segítik majd elő más önkormányzatok és ipari vállalatok számára hazánkban és az EU 
területén.  

Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. együttműködési mechanizmusokat dolgoz ki és működtet az 
éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések előmozdítására. Az éghajlatváltozási platformot koordináló 
szervként hozzák létre, a klímatudatosság és a tudásbázis növelése érdekében jövőkutató csoportot 
(Future Research Group) alakítanak, valamint egy egyedülálló klímaalapot fognak indítani a helyi 
kisléptékű olcsó adaptációs intézkedések támogatására. Kisléptékű természetalapú adaptációs 
intézkedések megvalósítása érinti az esővíz gazdálkodást, a városi zöldfelületek bővítését, zöldtetők 
létesítését, a korábbi ipari területek többfunkciós alkalmazkodási eszközökké alakítását, ökológiai 
folyosók létrehozását, valamint a városi öntözési terv klímaszempontú frissítését. 

Kifejlesztésre és tesztelésre kerülnek intelligens alkalmazkodási eszközök az alkalmazkodó-képesség és a 
lakosság tudásbázisának növelése érdekében, elkészül a város és a BorsodChem közös hőségriadó terve. 

A különböző származású szürkevizek (ipari szennyvíz, települési csapadékvíz, kezelt települési szennyvíz) 
újra felhasználására, a BorsodChem Zrt. vízfelhasználásának optimalizálására kifejlesztésre kerül egy 
prototípus, amely hosszú távon, a projekt időszak során kipróbált megoldások nagyléptékű alkalmazásával 
hosszútávon elősegíti a Sajóból ipari célokra történő vízkivétel csökkentését is. 

Felhasználásra kerül a létrejött vízgazdálkodási modell, alkalmazkodási együttműködési gyakorlat a 
projekt eredményeinek replikálására (hazánkban és az EU-ban), elősegítve ezáltal további köz-, és 
magánszféra közötti partnerség kialakulását, létrejöttét. 
A projekt a végrehajtási tevékenységek mellett széleskörű oktatási, tudásátadási, valamint a projekt 

eredményeit széles körben ismertető kommunikációs és disszeminációs tevékenységekkel is kiegészül. A 

projekteredmények előrehaladását, valamint a környezeti, társadalmi és gazdasági hatások nyomon 

követését széleskörű monitoringtevékenység biztosítja majd a projekt során és az utánkövetési 

időszakban is. 



A projekt az Európai Unió LIFE programjának támogatásával valósul meg, az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium társfinanszírozásával.  

Projekt költségvetése: 2,95 MEUR, melyből 55% uniós támogatás és 22,5% nemzeti önerő.  

Ebből a KÖVET Egyesületre eső költségvetés az alábbi táblázat szerint alakul, euróban kifejezve: 

 

EU támogatás Nemzeti önerő Kedvezményezett 
hozzájárulása 

Teljes költség 2021.12.31-ig 
elköltve 

133 680 54 680 55 300 243 660 45 734 

 

A nemzeti önerő aránya 22,5 %, melyet az ITM a Nyugat-Balkán Zöld Központon keresztül folyósít. A 

projekt első évére vonatkozóan a KÖVET Egyesület közel 5 MHUF-ot kapott. A további 3 évre nagyobb 

arányú támogatásért folyamodunk.  

A projekt időtartama: 2020. szeptember 1. – 2024. augusztus 31. (4 év) 

Résztvevő partnerek:  

• Miskolci Egyetem (konzorcium vezető) 

• BorsodChem Zrt. 

• Kazincbarcika Város Önkormányzata 

• Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat; Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály 

• KÖVET Egyesület 

• GeoGold Kárpátia Kft. 

A KÖVET Egyesület feladatai a projekt teljes időtartama alatt az alábbiak: 

 Oktatás, tudásátadás 

 nemzeti és nemzetközi konferenciák 

 workshopok 

 projektlátogatások 

 Figyelemfelhívás 

 ipari munkavállalók tudatosságnövelése 

 Kazincbarcika lakosságának tudatosságnövelése 

 Networking 

 LÉPÉSEK 

 stakeholder menedzsment, kapcsolattartás 

 hírlevél 

 LinkedIn 

 Vállalati partnerek 

 Kommunikáció 

 projekt előrehaladás, eredmények 

 projekt események 

 Disszemináció 

 projekt eredmények átadása, átültetése 

 Kooperáció konzorciumi partnerekkel 

 széleskörű szakértői munka a projekt teljes időtartama alatt 

 

Ezek közül a feladatok közül a legfontosabb tevékenységek 2021-ben az alábbiak voltak: 

 A projektbemutató videó elkészítése és közzététele, magyarul és angolul.  

 Kapcsolatfelvétel külföldi potenciális projektpartnerekkel (DERRIS – Torino, CLIVUT – 

Thesszaloniki, Lisszabon, Bologna, CITYADAP3 – Murcia), és a projekten belül 



tervezett külföldi tanulmányút előkészítése (amelyeket 2022-ben a járványhelyzet 

függvényében lehet megtartani). 

 Három elektronikus hírlevél kiküldése egyenként több mint 300 címre. 

 2 napos Sajó-völgyi tanulmányút és szilvásváradi workshop megszervezése a hazai 

projektpartnerek számára. 

 A projekt informális hálózatának építése (networking), a projekt bemutatása releváns 

vállalati és önkormányzati tárgyalópartnerek számára.  

 Több nagyszabású eseményen mutattuk be a projektet az érdeklődőknek:  

 A Planet Budapest Fenntarthatósági Expo-n a KÖVET saját standján  

 A HuPCC- Magyar Klímaváltozási Tudományos Testület konferenciáján 

 Az Ökoindustria kiállítás és vásáron  

 Az 5. Európai Klímaadaptációs Konferencián 

 A projekt partnerek karbonlábnyom megtakarításának folyamatos mérése, amely 

elsősorban a személyes jelenléttel járó utazások visszaszorításából ered.  

 Többszáz vállalati és lakossági kérdőív kitöltése és feldolgozása a legsúlyosabb, a 

projekt megvalósítás területén előforduló éghajlatváltozással járó kockázatokról és 

azok kezeléséről. 

 Egy önkormányzatoknak és egy vállalatoknak szóló projektbemutató anyag  

További információ: life-climcoop.hu 

  

file:///C:/Users/user/Downloads/life-climcoop.hu


3.1.4.2. LIFEproETV 

A LIFEproETV projekt nemzetközi konzorciumban, lengyel vezető partnerrel, hosszas és alapos 

előkészítést követően indulhatott el 2020. szeptember 1-jén. A projekt 2022. december 31-ig tart 

(jelenleg 6-12 hónapos hosszabbítás van tervben több feladat csúszása miatt), teljes költségvetése 

1,876,242 euró. A KÖVET-re eső projektösszeg a teljes időtartamra 93,611 euró, melynek 55%-a (51,486 

euró) uniós támogatás, 22% (20,594 euró) pedig nemzeti hozzájárulás az Agrárminisztérium részéről. A 

projektben az Egyesület részéről 5 fő vesz részt: szakértői, kommunikációs, pénzügyi, koordinátori és 

asszisztensi szerepkörökben.  

Partnereink:  

 IETU (Lengyelország) –projekt koordinátor 

 IOS PIB (Lengyelország) 

 EIT Raw Materials (Németország) 

 ENEA (Olaszország) 

 CETAQUA (Spanyolország) 

 PROVADEMSE (Franciaország) 

 ZAG (Szlovénia) 

Feladataink a 2021-es évben: 

 A1.2 brosúra szakmai tartalmának és megjelenésének kialakításában való aktív részvétel 

 A2.1 vonatkozó nemzeti szakpolitikai irányelvek kigyűjtése, ETV-vel való kapcsolatuk megadása 

 B1 regiszterek összeállítása az alábbi érintettekre: technológia szolgáltatók, technológia 

beszerzők, üzleti támogató szervezetek 

 B1.2 kapcsolatfelvétel: Agrárminisztérium, Herman Ottó Intézet, KSZGYSZ, NAK, IPOSZ, kamarák  

 C2.1 előzetes monitoring: B1 akcióban megtörtént a kérdőív lefordítása magyar nyelvre, majd a 

regiszterben szereplő címekre kiküldtük az egyedi linkeket; általános linkek is kiküldésre kerültek 

a KÖVET csatornáin (FB, LinkedIn, hírlevél, weboldal), illetve partner szervezeteken keresztül – 

kamarák, NAK, KSZGYSZ, IPOSZ 

 D1.2 projekt weboldal tartalomfordítás magyar nyelvre, folyamatosan 

 D1.3 projekt promóciós anyag (leaflet) magyarra fordítása 

 E1 projekt management – koordinálás, napi levelezés, adminisztráció, beszámolók határidőre való 

elkészítése, elszámolások 

 nemzeti önerő igényléssel kapcsolatos teendők 

 projekt promóció: weboldalon, hírlevélben, KÖVET programokon személyesen és online, EMAS 

Kerekasztal rendezvényen, Környezettechnológia jelene és jövője konferencián 

  



3.2. Hazai pályázatok 

3.2.1. Beadott/ Elnyert/ Futó pályázatok 

Beadott 
pályázatok 
(2021) 

Kiíró 
A 

pályázat 
jellege 

A pályázat címe 
Beadás 

időpontja 
Megpályázott 
összeg (e Ft) 

nyertes 

1. 

Budapest Főváros 
Klíma- és 
Környezetügyi 
Főosztály 

működési „Passzold vissza, 
tesó!” kampány 
2022 

2021.08.31. Igényelt 
támogatás: 
2.000 
Önerő: 
666,667 
Teljes összeg: 
2666,667 

2. 

Külgazdasági és 
Külügyminisztérium 

működési Planet 2021 KÖVET 
megjelenés 

2021.06.21. Költségvetési 
támogatás: 
1782,2 
Saját forrás: 
1782,2 

3. 

Külgazdasági és 
Külügyminisztérium 

működési Planet 2021 KÖVET 
marketing 

2021.06.21. Költségvetési 
támogatás: 
2425 
Saját forrás: 
2425 

4. 

Petőfi Kulturális 
Ügynökség 
Nonprofit Zrt. (EMI-
Petőfi) 

működési Lépések a 
fenntarthatóságért, 
a KÖVET Egyesület 
szaklapja 

2021.07.30. kért összeg: 
6619,850 
kapott 
összeg: 1600 

5. 

Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzatának  
2021. évi 
KÖRNYEZETVÉDELMI  
pályázata 

szakmai A XI. kerületi 
szervezetek 
dolgozóinak 
szemléletformálása 
a környezetbarát 
irodai működés és 
rendezvényszervezés 
területén. 

2021.06.25. Pályázott 
összeg: 1000 
Önrész: 250 
Megnyert 
összeg: 700 

Összesen: 13381,07 

nincs eredmény 

6. 

Nemzeti 
Együttműködési 
Alap Támogatási 
Program 2022 

működési KÖVET Egyesület- 27 
éve a 
fenntarthatóságért 

2021.11.04. 3900 

7. 

Nemzeti 
Együttműködési 
Alap Támogatási 
Program 2022 

működési Jövőképzés - Nyári 
Egyetem a Civitas 
Alapítvánnyal 
partnerségben, 
Erdélyben 

2021.11.03 3870 

Összesen: 7770 



nem nyert 

8. 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

működési Országos szintű 
környezetvédelmi és 
fenntarthatósági 
projektek 

2021.04.23. 5000 

9. 

Agrárminisztérium szakmai Fenntartható 
Fejlődési Célok 
megismertetése 
vállalatokkal   

2021.03.02. 3000 

Összesen: 8000 

 

3.3. Beadott ajánlatok 

Beadott 
ajánlatok 

(2021) 
Ajánlatfogadó Az ajánlat témája 

Beadás 
időpontja 

Ajánlati 
összeg 
(e Ft) 

nyertes 

1. 
Kék Bolygó 
Alapítvány 

Planet Budapest, 
Karbonlábnyom számítás, 
Ökolábnyom számítás 

2021. április 2000 

2. 
Richter Gedeon 
Nyrt. 

Karbonlábnyom számítás 2021. április 1848 

3. 
Kék Bolygó 
Alapítvány 

Planet Budapest, Zöld 
Rendezvény Minősítés 

2021. 
október 

900 

4. MET Services Kft. MET Olimpia 
2021. 
augusztus 

994 

5. 
Büchl Hungaria 
Kft. 

Karbonlábnyom számítás (3 
éves) 

2021. 
szeptember 

1400 

6. TGMI Kft. 
Ökológiai lábnyom és 
vízlábnyom számítás 

2021. 
október 

1232 

7. 
FGSZ 
Földgázszállító 
Zrt. 

Zöld Iroda Program és 
Minősítés 

2021. okóber 1660 

9. 
Güntner- Tata 
Hűtőtechnika Kft. 

Zöld iroda program tanácsadás 
és minősítés 

2021.12.16. 1246 

Összesen: 11280 

nem nyert 

1. MVM Zrt. Integrált Jelentés Minősítés 2021. január 1050 

2. 
JDC 
Magyarország 
Alapítvány 

Zöld Iroda program és 
Minősítés 

2021. 
február 

650 

3. BAYER AG 
Zöld Iroda Program és 
Minősítés 

2021. június 2140 



4. MET Services Kft. 
Zöld Iroda Program és 
Minősítés 

2021. június 2 140 

5. MET Services Kft. 
Fenntarthatósági projekt 
feladatok 

2021. június 1 140 

6. MET Services Kft. Karbonlábnyom számítás 2021. június 2 640 

7. 
Sanofi- Aventis 
Zrt. 

Zöld Iroda Program és 
Minősítés 

2021. június 1 498 

8. 
Sanofi- Aventis 
Zrt. 

Fenntarthatósági projekt 
feladatok 

2021. június 560-840 

9. 
Sanofi- Aventis 
Zrt. 

Karbonlábnyom számítás 2021. június 1 848 

10. 
UNION VIG 
Biztosító Zrt. 

Zöld Iroda Program és 
Minősítés, SFA, Karbonlábnyom 
számítás, EMAS 

2021. június 
23. 

1 848 

11. BAYER AG 
Zöld Iroda Program és 
Minősítés 

2021. június 2 140 

12. 
Országos 
Betétbiztosítási 
Alap 

Zöld Iroda Program 2021. június 840 

13. Rodent Kft. 
Zöld Iroda Program és 
Minősítés 

2021. június 1 320 

14. 
Baptista 
Szeretetszolgálat 

Zöld Iroda Program 2021. július 970 

15. Zöldítők Karbonlábnyom számítás 
2021. 
augusztus 

240 

16. 
Into 
Magyarország 

Zöld Iroda megújító audit 
2021. 
augusztus 

320 

17. 
Magyar 
Fejlesztési Bank 

EMAS szerinti KIR kiépítése 
2021. 
szeptember 

2 110 

18. MEREK  Zöld Iroda Program 
2021. 
október 

420 

19. ZENGO Kft. 
Zöld Iroda Program és 
Minősítés 

2021. 
október 

504 

20. 
Magyar 
Fejlesztési Bank 

Zöld Iroda Program és 
Minősítés 

2021. 
december 

1 660 

21. Francia Intézet 
Zöld Iroda Program és 
Minősítés 

2021. 
december 

660 

8. 
Coloplast 
Hungary Kft. 

Hulladékgazdálkodás 
szemléletformálás 

2021. 
december 

2120 

Összesen: 17332 

 

  



3.4. Vállalati Programok és Minősítések 

3.4.1. Tetra Pak Hungária Zrt. 

Az évek óta tartó együttműködés keretében 2021-ben a vállalat működéséhez köthető karbonlábnyom 

számításra került sor. A WWF Magyarország bevonásával a vállalat a Science Based Target szerinti 

karbon limitet is meghatározza illetve karboncsökkentési javaslatokat dolgozunk ki a vállalat számára. 

3.4.2. Egis Gyógyszergyár Zrt. 

Az EGIS-nél az összes magyarországi telephelyre kiterjedően karbonlábnyomot számoltunk. A munka a 

tulajdonos SERVIER-csoport globális értékelésének része volt. A cégcsoport 2030-ig jelentős 

karboncsökkenést tervez. Az év végén az eredmények ismeretében a következő lépcsőfok (CO2 

megtakarítási akciók kidolgozása) együttműködéséről kezdődtek egyeztetések a felek között. 

 

3.4.3. Richter Gedeon Nyrt. 

A Richter Gedeon Nyrt felelős környezeti gondolkodásának bizonyítékaként elhatározta, hogy felméri a 

karbonkibocsátását, a következő lépcsőben pedig a csökkentés módozatait dolgozza ki. A 

karbonlábnyom-felmérésben a KÖVET végezte a szakértői, módszertani feladatokat, míg az adatok 

összegyűjtése a vállalat feladata volt. 

3.4.4. Büchl Hungaria Kft. 

A Büchl EMAS hitelesített vállalatként magas szinten kezeli tevékenysége környezeti teljesítményét. 

2021-ben célul tűzte ki a működéséből fakadó, telephelyhez köthető, a Scope 1,2 és 3 -ra is kiterjedő 

karbonlábnyomának kiszámítását. A vállalat munkatársaival az adatgyűjtés elkezdődött, eredmény 2022 

első felében születik.   

3.4.5. Eurocircuits Kft. 

Az Eurocircuits Kft. tulajdonosai a vállalat társadalmi felelősségvállalását kívánták felmérni. A vállalat 

eddig is jelentős erőfeszítéseket tett e területen, azonban a strukturált CSR-terv segít az eddig hiányzó 

aspektusokat beépíteni illetve az egész mechanizmus működését tudatossá tenni. 

3.4.6. Magyar Műhely Alapítvány 

A Magyar Műhely Alapítvány Zöld Iroda Program és Minősítés kapcsán kereste meg 2021 tavaszán a KÖVET 
Egyesületet. A szervezet részére eljuttattuk a szükséges dokumentumokat és online megtartottuk a Zöld 
Iroda képzést. Az auditra 2021. július 6-án került sor a mezőörsi telephelyen, ahol bejártuk az irodaépület 
és a kapcsolódó iskola helyiségeit is. A minősítés sikeres volt, a szervezet 2 évig használhatja a Zöld Iroda 
logót.  

3.4.7. MET Services Kft. 

A KÖVET Egyesület szakemberei 2021 szeptemberében ellátogattak a MET Services Kft. egy csapatépítő 

tréningjére, melyen egy sátorba kitelepülve szemléletformáló tevékenységet folytattak a dolgozók 

körében. Ökolábnyom kalkulátorral és szakmai tanácsadással segítették a szervezet munkáját a 

fenntarthatóság felé vezető úton. A rendezvény ideje alatt összesen 109 munkatárs ökolábnyomát 

számolták ki az Ökolábnyom kalkulátor segítségével. 

 

3.4.8. FGSZ Földgázszállító Zrt. 

Az FGSZ siófoki székhelyén, 4000 m2-en végeztünk Zöld Iroda Programot. Ennek keretén belül képzést 

tartottunk a Zöld Iroda Team és a vállalat munkatársai részére, felmértük az irodaházat, kikértük a 

munkatársak véleményét egy online kérdőív segítségével. Mindezekből a vállalat számára egy Zöld Iroda 

akciótervet dolgoztunk ki, amelyből az FGSZ Zrt. várhatóan több intézkedést megvalósít a következő 

hónapokban. 2022 őszén Zöld Iroda Minősítéssel tesszük fel az i-re a pontot. 



4. Kommunikáció 

4.1. Sajtó 

A KÖVET Egyesület a célközönségét a megfelelő környezetvédelmi és gazdasági sajtón keresztül éri el. 

2021-ben 5 fő témában, 13 alkalommal adott ki sajtóközleményt és sajtómeghívót az Egyesület: „Passzold 

vissza Tesó!” kampány - 4 alkalommal, 26. KÖVET Konferencia – 1 alkalommal, E-járművek kerekasztal 

beszélgetés – 1 alkalommal, Túllövés napja 2021 - 1 alkalommal, Planet 2021 – 2 alkalommal. A 

megjelenéseket a KÖVET sajtólistája (270 kapcsolat), média- és együttműködő partnerei  biztosították, 

úgymint: Zöld Ipar Magazin, Greenfo, InGreen, Recity, Onbrands, PPH Media, Xforest, Greendex.  

Az Egyesület Együttműködő és médiapartnerei rendszeresen megjelentetik eseményajánlóinkat és 

beszámoló cikkeinket, felhívásainkat saját médiafelületeiken. 

Nyomtatott megjelenések száma: 10, 

Televíziós megjelenések száma: 2, 

Rádió interjúk száma: 6, 

Online megjelenések száma: 6 db. 

 Greenfo 

 Greendex 

 HBKIK 

 Green Policy Center 

 Forbes hírlevél (fizetett megjelenés) 

 eDM Kampány (fizetett megjelenés) 

 

4.2. Világháló 

2021-ben a KÖVET honlapja biztonságosan működött, egy év alatt mintegy 155.000 látogatót vonzva 

magához. A 2022. év feladata a honlap új verziójának felépítése.  

A Facebookon található KÖVET közösségi oldal kedvelőinek száma emelkedő tendenciát mutat: 2021 

végére elérte az 1800-at. A csoport számára napi-heti gyakorisággal osztunk meg híreket, 

eseménymeghívókat, beszámolókat, érdekességeket. A csoportban lehetőség nyílik személyes 

hangvételre, vélemény kifejtésére, reagálásra. 

A 2021-es évben az Egyesületünk továbbra is megtalálható a LinkedIn közösségi média platformon. 

Jelenleg 92 követője van az oldalnak. A bejegyzések a folyamatban lévő projektekről, lehetőségekről és 

az Egyesületet érintő eseményekről adnak hírt és tájékoztatják az érdeklődőket. Az egyes bejegyzések 

elérései változóak, többnyire 60-280 között mozognak.  

A jelenlegi korlátozásokkal teli időszakban előtérbe kerültek az online rendezvények, melyeknek teret ad 

az Egyesület YouTube csatornája (Egyesület KÖVET), ahol élő stream videóban közvetítettük például a 

26. KÖVET Konferencia eseményeit is. Az online térben zajló előadások előnye, hogy könnyű őket 

rögzíteni, így több előadásunk is elérhetővé vált ezen a platformon. Ezt a fellendülést a megtekintési 

mutatók is alátámasztják, az elmúlt egy évben a csatorna 7162 megtekintést generált és 57 

feliratkozóval bővült. 

Hírlevél kiküldések száma 2021-ben: 11 

Programajánló: 16 

Jogszabályi változások hírlevél kiküldések száma: 6 

https://greenfo.hu/cimke/kovet-egyesulet/
https://greendex.hu/humanokonomia-toth-gergely/
https://hbkik.hu/esemenyek/globalis-anyagtalanodas-a-kovet-egyesulet-26-hibrid-konferenciaja/
https://www.greenpolicycenter.com/index.php/2021/10/22/klimabajnokok-beszelgetes-herner-katalinnal/
http://www.kovet.hu/
http://www.facebook.com/kovetegyesulet/
http://www.linkedin.com/company/k%C3%B6vet-association
https://www.youtube.com/channel/UCgaMhpEOx11AwBKsqDqYEkg


5. Adatkezelés és adatvédelem 

A KÖVET Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata az európai GDPR alapján készült, elérhető a 

nyilvánosság részére a kovet.hu honlapon. 

6. Pénzügyek 

Az egyesület 2021. évi bevétele 71 millió forint volt, ami 11 milliós növekedés az előző évhez képest. A 

kiadások növekedése mellett így 23 milliós vagyont sikerült elérni (1 millióval többet, mint 2020-ban). 

 

1. ábra: Vagyoni helyzet alakulása 

A kiadások az előző évhez képest 17 millió forinttal nőttek. 

 2020 2021 

Anyagjellegű ráfordítások 22 327 e 41% 28 765 e 41 % 

Személyi jellegű ráfordítások 29 625 e 55% 35 850 e 51% 

Értékcsökkenés 395 e 1% 610 e 1% 

Egyéb ráfordítás 1 547 e 3% 4 260 e 6% 

 Pénzügyi műveletek ráfordítása 14 e 0% 1 351 e 2% 

Ráfordítások összesen 53 908 e 100% 70 836 e 100% 
1. táblázat: Ráfordítások változása az előző évhez képest 

 Az előző évhez képest 6 millió forinttal nőttek a pályázati bevételek, a tagdíjbevételek pedig 1 millió 

forinttal. A vállalati projektekből 26 millió forint bevételt sikerült realizálni, ami szintén növekedés az 

előző évekhez képest. A sikeres vállalati projektek jó referenciával szolgálnak további megbízások 

elnyeréséhez. 

Stratégiánk szempontjából kiemelt fontosságúak ezek a projektmunkák, amikkel a csökkenő tendenciát 

mutató tagdíjbevételt és a szűkös hazai pályázati forrásokat kompenzálni tudjuk. 
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2. ábra: Bevételek megoszlása (M Ft) 

  

3. ábra: Tagdíj bevételek alakulása az elmúlt években (M Ft) 
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4. ábra: Tagvállalatok számának alakulása az elmúlt években 
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5. ábra: Tagdíj bevételek és tagok számának alakulása a kezdetektől 
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KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért 

Székhely: 1062 Budapest, Aradi utca 63. 

Levelezési cím: 1062 Budapest, Aradi utca 63. 

 

Telephely: 

7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. 

info@kovet.hu 

www.kovet.hu 


