
21LÉPÉSEK 

A roadshow első állomásán, Győrben az ökoló-
giai lábnyom volt a kiemelt téma. A program két 
állandó szakértője, dr. Tóth Gergely (egyetemi 
docens, Pannon Egyetem Georgikon Kar) és dr. 
Hetesi Zsolt (tudományos főmunkatárs, Pécsi 
Tudományegyetem) általánosabb fenntartha-
tósági előadásai után dr. Szigeti Cecília (egye-
temi adjunktus, Széchenyi István Egyetem) 
az ökológiailábnyom-számítás klasszikus és 
speciális alkalmazásairól beszélt.

A második állomáson a szakértők a bionómiáról 
tartottak előadást. A bionómia az élet és az 
élővilág törvényeinek gondos tanulmányozásán 
alapuló új közgazdaságtan, amelynek célja az 
élet – kiemelten az emberi közösségek – szol-
gálata (Tóth [2013]).

Ezt a gondolatot vittük tovább Zalaegerszegen, 
ahol az előadók a globális rendszerválság okait 
elemezték. Zalaegerszegi szakértőnk, dr. Takács 
Dávid (főiskolai docens, BGF Zalaegerszeg) elő-
adásában kifejtette, hogy a kutatások szerint a 
boldogság nincs függvényszerű kapcsolatban 
az anyagi gazdagsággal, ami azt a reményt 
villantja fel, hogy a természetre végezetes 
fogyasztási szintünk csökkenthető.

Kaposváron szó esett az élelmiszer-pazar-
lásról, a gazdaságkor démonairól, illetve az 
emberi társadalomnak a természettől való 
elszakadásáról. A kerekasztal-beszélgetés 
során a szűkebb téma a Valóban Felelős Vállalat 
volt, ehhez is kapcsolódva már nyolc versenyző 
csapat mutatta be üzleti tervét. 

A Pécsi Tudományegyetemen az eddig tények 
és remények összefoglalása mellett a fő téma a 
kék gazdaság (Pauli [2011] és Kiss [2012]) volt. 
Ezen a helyszínen november 21−22-én zárult az 
ÖkoRulez fenntarthatósági üzleti versenye is.

Tíz csapat vállalkozott a jövőért
Véget ért a KÖVET ÖkoRulez programja
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A KÖVET Egyesület szakértői és 
a szervezet által felkért szak-
emberek 2013 szeptemberétől 
öt dunántúli város egyetemein 
tartottak előadásokat, szervez-
tek kerekasztal-beszélgetése-
ket és műhelymunkákat azzal a 
céllal, hogy felhívják a fi atal − de 
nem csak a fi atal − nemzedékek 
fi gyelmét a bolygónkat fenyegető 
globális veszélyekre.

MINDENKI NYERT
Minden, a versenyben részt vevő csapat érté-
kes nyereményekben részesült. A Zsiborács−
Solar csapat 200.000 forintot kapott az általuk 
megálmodott léghűtéses napelem prototípu-
sának létrehozására, a szükséges mérések 
elvégzésére. Amennyiben a mérések sikerrel 
zárulnak, a MagNet Bank megvizsgálja a vál-
lalkozás üzleti támogatásának lehetőségeit. A 
Kupaktanács elnevezésű formáció egy családi 
gazdaság életképessé tételét tűzte zászlajára: 
ők menedzsment-tanácsadást, illetve pályá-
zatíráshoz szükséges szakértői segítséget 
nyertek. A Reischl Sörház csapat mentori szol-
gáltatást kapott, amellyel a Keszthely város 
által az épület hasznosítására kiírt ötletpályá-
zaton növelhetik esélyeiket. A házi lekvárfőző, 
környezettudatos vállalkozásuk kialakításához 
a Lekvárium Manufaktúra a mentori szolgálta-
táson túl 50.000 forintot is nyert. A Business to 
Change nevű csapat, amely egy internetalapú 
kkv minőségbiztosítási rendszer és piactér 
létrehozásán fáradozik, egymillió forintos ked-
vező hitellehetőséget nyert. Hasonló konst-
rukció lehetőségéhez jutott, tehát egymillió 
forintnyi kedvezményes hitelt kapott az Ökoház 
csapat, amely egy, a Mátrában lévő „környezet-
tudatos” ökoturistaház létrehozásán dolgozik. 
A Kaposvári Egyetem McKE − Egyszemélyes 
Ökoház csapata szintén ekkora összegben 
nyert kedvezményes kamatozású hitelt elkép-
zeléseik megvalósításához. A pécsi BioMinimal 
aquapóniás rendszere 50.000 forintot kapott a 
prototípus kialakítására. Végül, de természete-
sen nem utolsósorban a Kaposvári Öregdiákok 
csapata ökocikli-projekttervéért jutalmul egy 
zöldmarketing-tréningen vehet részt. 

A három sűrű, munkás hónap alatt nagyon 
megszerettük a projektet. Sokat tanultunk 
egymástól, a szakértőktől, de a részt vevő 
fi ataloktól is. Éppen ezért ígérhetjük, hogy a 
projekt eredményei megmaradnak, sőt dol-
gozni fogunk azért, hogy valamilyen formában 
folytatódhasson a program. Addig is látogas-
sák meg a projekt honlapját, ahol az összes 
előadás elérhető PPT és videoformátumban: 
www.bionomia.hu


