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a részvétel feltételei
▶	 A pályázó jogi személyiséggel rendelkező szervezet.
▶	 A pályázónál az elmúlt öt évben megvalósult olyan intézkedés, amely környezeti és gazdasági 

hasznot egyaránt hozott.
▶	 Rendelkezésre állnak a hasznokat mutató alapadatok, úgymint környezeti javulás1, beruházási 

költség, éves működtetési költség, éves megtakarítás és az ezekből számított megtérülési idő.
▶	 A pályázó a fenti intézkedésekről kétoldalas esettanulmányt készít a megadott formában.

Határidők:  Szándéknyilatkozat beküldése 2006. június 30-ig.
 Teljes esettanulmány beküldése 2006. július 31-ig.
Nevezési díj2:  KÖVET tagoknak 125 ezer Ft+ÁFA.
 Nem tagoknak 250 ezer Ft+ÁFA.

1 Pl. X tonnával kevesebb felhasznált alapanyag vagy keletkezett hulladék, Y kWh-val kevesebb felhasznált energia,  

Z tonnával kevesebb CO2 kibocsátás.

2 A nevezési díjakból fedezzük az esettanulmány-kötet nyomdai költségeit. Amennyiben cégük szívesen pályázna a  

Megtakarítási díjra, s tartalmas pályázatot tudnának benyújtani, de a teljes nevezési díj kiegyenlítése meghaladja anyagi 

lehetőségeiket, írjon egy rövid kérelmet indoklással az info@kovet.hu-ra, vagy postacímünkre. 

KÖVET-INEM Hungária

Környezettudatos
Vállalatirányítási Egyesület

p
á

l
y

á
z

a
t

i 
f

e
l

h
ív

á
s

A büszke győztesek Dr. Persányi Miklós minisztertől vehették át  
a Környezeti Megtakarítás Díjakat a Hotel Gellértben.

A Környezettudatos Vál la lat irányítási  Egyesület 2006-ban is meghirdet i 

Környezeti Megtakarítás Díjait. A pályázaton bármely szervezet részt vehet 

olyan megvalósult  intézkedésekkel,  amelyek egyszerre hoztak környezet i  és 

gazdasági hasznot. Az Ablakon bedobott pénz  c ímű program keretében 

három kategóriában adunk át dí jat az október 19-én megrendezendő nemzet-

közi  konferencián. A dí jazottak továbbjuthatnak az Európai Unió Európai 

Üzleti Díj a Környezetért  c.  versenyére. A pályázatok helyet kapnak az 

Ablakon bedobott pénz V.  c ímű esettanulmány-kötetben és egy hama-

rosan induló nemzetközi honlapon is.  A legjobb esetek bekerülnek a nemzet-

közi kötetbe, melyben Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Románia  

legszínvonalasabb esettanulmányai is szerepelnek.
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jelentkezés és további információk
Pap Imre

(1) 473-2290 

info@kovet.hu

www.kovet.hu/view/main/211.html

A díj a nemes anyagokból készült „Megtakarítás-fa”.

a pályázattal kapcsolatos tartalmi elvárások
A pályázat terjedelme két oldal, egy megadott sablon alapján. Végleges formáját több javítási kör 
után nyeri el, elkészítésében segítünk. A pályázat tartalmazza a cég alapadatait, a főbb környezet-
védelmi intézkedéseinek közérthető leírását, a környezeti és gazdasági hatások számszerűsített  
adatait, kiegészítő képeket, diagramokat.

a díjak és a részvétel előnyei
A Környezeti Megtakarítás Díjakat a nyertes cégek ünnepélyes keretek között, a környezetvédelmi 
minisztertől vehetik át a KÖVET éves konferenciáján. A három díjazott cég igazgatója arra is lehető-
séget kap, hogy neves előadók sorában bemutassa cége példamutató intézkedéseit a konferen-
cián. A KÖVET Megtakarítás díja egyike azon hazai környezeti-vállalati elismeréseknek, amelyekkel a  
nyertesek továbbjuthatnak az Európai Unió Európai Üzleti Díj a Környezetért elnevezésű verse-
nyére. A három nyertes cég környezeti vezetője egyenként 100 000 Ft-os jutalomban részesül, 
i l l . 2 fő ingyenesen részt vehet a konferencián. A beküldött esetek bekerülnek az Ablakon bedobott 
pénz V. című kiadványba, a legjobbak a nemzetközi kiadványba is. Minden esettanulmány felkerül egy 
hamarosan induló nemzetközi honlapra, cseh, szlovák, lengyel és román cégekkel együtt. A kötetből 
a benne szereplő szervezetek 100-100 tiszteletpéldányt kapnak. Az esettanulmányban szereplő  
cégek intézkedéseiről és a díjazott vállalatokról eddig mintegy 70 cikk és interjú jelent meg, így jelentős 
marketingértékkel is lehet számolni.
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akik már pályáztak
Az elmúlt négy évben 40 szervezet 46 pályázattal indult a Díjak elnyeréséért, és került be  
esettanulmányával az Ablakon bedobott pénz kötetekbe.
Díjazottak: 
AES-Tisza Erőmű, Chinoin, Dreher, Dunapack, Flextronics, Gall icoop, GE Hungary, KEMÁK, PHOENIX Rubber 

További pályázók: 
Alcoa-Köfém, Audi, Bárczy, BAT, Biokom, Budapesti Erőmű, Csabai Konzervgyár, 

DDGÁZ, Denso, Egyesült Vegyiművek, Egym Vital Center, Ericsson, Ganzair, Hewlett-Packard, KvVM,  

Legrand, Magyar Posta, Mercure Budapest Korona, MOL, Pannon Power, Pécsi Vízmű, Print Sisters, Printrex,  

Solaris Trade, Somló Volán, Sony Hungária, TIG-RAD, Tiszai Vegyi Kombinát, Valeo, Vil leroy & Boch, Zalavíz 

A GE Hungary KÖVET díjazottként továbbjutott az EU-díj legjobb 12 vállalata közé!

pályázzon cége intézkedéseivel, és mutassa be 
esettanulmányát immár nemzetközi szinten is!


