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A csővégi környezetvédelemtől az új 
gazdaságig
Amikor elhatároztuk, hogy német mintára 
megalakítjuk a Környezettudatos Vállalat-
irányítási Egyesületet, elsőként vállalati ta-
gokat és szövetségeseket kerestünk. Sokat 
házaltunk dr. Kemény Tamással, a patrónus 
IMFA igazgatójával, hogy „eladjuk az ötle-
tet”. Annak idején a megelőző környezet-
védelem vívott kultúrharcot a csővégivel. 
Főleg szakmai körökben rendkívül nehezen 
fogadták el, hogy nem hulladék-újrahasz-
nosításra vagy levegőtisztaság-védelemre 
szakosodunk, hanem mindezek okát próbál-
juk meg felszámolni, ráadásul a tudatfor-
málás némileg ködös eszközeivel. Munkánk 
eredményeként elterjedt a környezettu-
datos vállalatirányítás kifejezés, és a sike-
resen megalakuló egyesület tevékenysége 
belesimult egy nagyobb trendbe. 
Látszólag jó lóra tettünk, ez azonban meg-
elégedés helyett mégis továbblépésre sar-
kallt bennünket. 2000 körül jelent meg a 
vállalati társadalmi felelősség, a CSR moz-
galma, rendkívüli népszerűségre szert téve. 
A KÖVET 2001. szeptember 5. keltezéssel 
adta ki első fenntarthatósági és CSR szemlé-
letű tanúsítványát, a BE Rt. környezeti jelen-
téséhez. Megpróbáltuk meghatározni a mély 
vállalati felelősséget és kidolgozni a Valóban 
Felelős Vállalat modelljét. Ezt ma, a hasonló 
című könyv megjelenése után nyolc évvel jó 
próbálkozásnak, de csak félsikernek tartom. 
Még inkább ez a véleményem az egész, némi-
leg lendületet vesztett CSR mozgalomról is, 
bár az is lehet, hogy az én elvárásaim idea-
lisztikusak. Miközben rengeteg a jó gyakorlat, 
nem számít már kuriózumnak az ISO 14001 
tanúsítvány, a környezeti vagy GRI jelentés, 
úgy tűnik, a megújuló erőforrások haszná-
lata, az emberiség és a gazdaság még sincs 
közelebb a fenntartható fejlődéshez, mint 
20 évvel ezelőtt. Sőt, ökolábnyomadataink 
folyamatosan romló tendenciát mutatnak, a 
fajkihalás üteme pedig egyenesen rémisztő.

Az olvasó talán egyetért velem abban, hogy 
tovább kell keresnünk a megoldást, mégpe-
dig leginkább a vállalat „alaptermészete”, az 
uralkodó gazdasági paradigma környékén. 
Állandó feszültséget okoz, hogy mit tart-
sunk meg a KÖVET eredeti környezetvédel-
mi profi ljából, hiszen ezek az eszközök jól 
érthető és világos előrelépést jelentenek. 
Ellenben nem mindig mélyrehatók és izgal-
masak: pusztán zöld irodával nem fogunk 
beleférni az egy bolygó határaiba! A mély 
vállalati felelősség és az új gazdaság alap-
elvei lelkesítőek ugyan, de meglehetősen 
homályosak, az eszközközpontú mérnöki 
szemlélettel nehezen összeegyeztethetők.

Szalonképtelen növekedés?
A fenntartható fejlődés ma már sokat emle-
getett közhely; horizontális szemponttá vált 
az EU-pályázatokban, tananyaggá az egye-
temeken, sőt a vállalati stratégiák szerves 
részévé lett. Napjainkban minden művelt 
interjúalany tudja, hogy „fenntartható növe-
kedésre” van szükség. Ám az is világos, hogy 
a megoldást mindenki a még robusztusabb 
gazdasággéptől várja, amely mellékesen le-
hetne még ökohatékonyabb is. Érdekes meg-
fi gyelni a feltörekvő államok presztízskölte-
kezését: néhány olajkinccsel megáldott arab 
ország például égig érő felhőkarcolókkal, a lu-
xus minden képzeletet felülmúló tobzódásá-
val kívánja bizonyítani saját nagyszerűségét. 
Félelmetes belegondolni, hogy ezzel az erővel 
talán a sivatagot is termővé lehetne tenni!
Bár egyre jobban aggaszt minket az öko-
lógiai válság, a gondolkodásunkat megha-
tározó alapeszmék szintjén még mindig a 
versenyképesség–növekedés–hatékonyság 
hármasának foglyai vagyunk. Nem vesszük 
észre, hogy a gazdagság koncentrálódá-
sával a gócpontokban már nem keletkezik 
boldogság, ellenben jogos felháborodást és 
irigységet szül a perifériákon. Eljött a meg-
pihenés és az áldozat kora, amikor a gazda-
goknak másokat kell(ene) növekedni hagyni.

Gazdasággép vagy humánökonómia?
Elképzelhető-e egy ilyen felvilágosult rend-
szer? Mit kell tennünk az elterjesztéséhez? 
Fogja-e a valóság követni a retorikát? A ma-
gam részéről a kételkedő hang ellenére alap-
vetően optimista vagyok: a nem működő tár-
sadalmi-gazdasági rendszereket soha sem 
tudta fenntartani a hatalmasok ereje. Első-
sorban azt kellene megértenünk, hogy a gaz-
daság nem egy felettünk álló csodagépezet, 
hanem emberi munkaközösség, amelynek 
célja, hogy az emberi fejlődést segítse anyagi 
eszközökkel. A közgazdaságnak a szűkösség 
helyett talán a bőségre kellene koncentrál-
nia, például a soha ilyen mennyiségben ren-
delkezésre nem álló emberi talentum kibon-
takoztatására. Nem kerülhetjük meg a javak 
egyenletesebb elosztását, nem várhatjuk 
pusztán az adó- vagy a szociális rendszertől 
a megoldást. A közgazdaságtan még a főára-
mú tankönyvek szerint is az erőforrások ra-
cionális elosztásának, nem pedig a másoktól 
való irracionális elsajátításának tudománya. 
Ha húsz év múlva fenntarthatóbbnak ítéljük a 
világot, abban valószínűleg kevesebb képer-
nyő, távoli utazás, gyorsan elavuló műszaki 
termék lesz, s talán az összes anyagi gaz-
dagság is csökken. Ám az a gazdagság job-
ban szolgálja majd az emberi fejlődést, mind 
előállításának öröme, mind felhasználásának 
egyenletesebb eloszlása által. Ezzel gyengül 
az embereket megfojtó idő- és teljesítmény-
kényszer, s talán elviselhető szintre csökken 
az ökológiai rendszerekre nehezedő nyomás. 
Ha egyfajta modern Noéként elég sok vál-
lalat meghallja a fi gyelmeztetést, át lehet 
menteni világunk értékeit a fenntarthatat-
lanság szűk alagútján, és feltehetően elma-
rad a vízözön. 
Abban a reményben írom e sorokat, hogy 
a KÖVET alkotólag részt tud venni a folya-
matok jó irányba terelésében a következő 
20 évben is. Nagyon köszönjük minden ta-
gunknak, támogatónknak és barátunknak a 
segítséget!
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