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A NÖVEKEDÉS TERMÉSZETES HATÁRAI
SZERZŐ: dr. Tóth Gergely/KÖVET Egyesület

A KÖVET 20 éves történetével foglalkozó cikksorozatunkban ezúttal nem hátra-, hanem előretekin-
tünk. Megpróbálunk olyan gondolatokat megfogalmazni, amelyek hozzájárulhatnak a fenntartható 
fejlődés gazdasági megalapozásához az előttünk álló évtizedekben. Elsőként a növekedés természe-
tes határait kíséreljük meg három pontban meghatározni. Ezek a biokapacitás korlátai, a boldogság-
növelő hatás és az egyenlőség növelése.

A Római Klub 1972-es, A növekedés határai
című jelentése az erőforrások kifogyásában 
látta a modern gazdaság fő problémáját. 
Dennis Meadowsnak és kollégáinak igazuk 
is lett, meg nem is: nem számoltak az erő-
források helyettesíthetőségével, a gazda-
ság szinte hihetetlen innovatív képességé-
vel, valamint a hatékonyság növekedésével. 
A helyzet ugyanakkor mégis tovább romlott, 
amit a szerzők 30 éves visszatekintése is 
megerősít [2005]. A növekedés önmagában 
kezd szalonképtelenné válni, ám a nem növe-
kedés [Herman Daly, 1991; Serge Latouche, 
2006; Tim Jackson, 2009] a legtöbbek szá-
mára nem vonzó alternatíva.
A feladat az, hogy elkülönítsük a jó és a rossz 
növekedést, azaz megállapítsuk a ( jó) nö-
vekedés természetes határait. Ilyen lehet 
például az üvegházhatású gázok elnyelésére 
rendelkezésre álló kapacitás: atmoszférából 
ugyanis csak egy van, s az semmi mással 
nem helyettesíthető. Itt most három termé-
szetes határt javasolunk, amelyek ponto-
sítása természetesen további kutatásokat 
igényel, főleg a vállalati alkalmazásuk tekin-
tetében.

1. Ökolábnyom – 
Egy bolygón belül maradni

Számításaink szerint az országok ökoláb-
nyoma igen erősen, akár 51−75 százalék-
ban is korrelál a GDP-jükkel. Első ráné zésre 
ez rossz hír az alternatív közgazdászoknak, 
hiszen értelmetlenné teszi a lábnyomhoz 
hasonló alternatív mutatók számítását. Va-
lójában azonban nagyon jó hír, mivel a láb-
nyomnak van egy természetes határa, a 
bolygó biokapacitása, ami így a GDP növeke-
désének határa is lehetne. Megválaszolható-
vá válna ezáltal a kérdés: hány embert képes 
eltartani a Föld? Persze csak ha hozzátesz-
szük: milyen életszínvonalon. Szintén jó hír, 
hogy nem kellene „visszamásznunk a fára”: 
az 1950-es GDP szintjén 7,5 milliárd lelket 
fenntarthatóan el tudna tartani bolygónk, 

az 1820-as GDP szintjén pedig 12 milliár-
dot [Szigeti−Tóth, 2013, 2014]. Ehhez első-
sorban a szállítás és az energiafogyasztás 
drasztikus csökkentésére lenne szükség. 
A feladat tehát az, hogy berendez kedjünk a 
növekedés nélküli egyensúlyra a fejlett or-
szágokban, meghagyva azonban a bővülés 
lehetőségét a fejlődő országoknak. Ezzel el is 
érkeztünk a második természetes határhoz, 
a boldogsághoz.

2. Boldogság – 
Amíg a pénz boldogít

A modern pszichológia, a szubjektív bol-
dogságkutatás megerősíteni látszik az ősi 
mondást: a pénz nem boldogít. Az objektív 
boldogságkutatás azonban − legalábbis első 
ránézésre − ennek ellentmondó eredményt 
mutat: a gazdag országokban bizony bol-
dogabbak az emberek. Második ránézésre 
viszont már nem ilyen egyértelmű a helyzet: 
találunk szerényebb jövedelmű országokat 
magas boldogságértékekkel, és boldogtalan 
gazdagokat is. A nemzetközi kutatások vala-
hová 20−40 ezer USD egy főre jutó GDP közé 
teszik azt a határt, ameddig a több pénz-
nek egyértelmű boldogságnövelő hatása 
van. Tegyük hozzá: egy ország polgárai nem 
egyenlően rendelkeznek a GDP rájuk eső ré-
sze felett, ez az érték az egyéni jövedelmek 
tekintetében sokkal alacsonyabb. Csutora 
Mária és Zsóka Ágnes felmérése [2013] sze-
rint Magyarországon a pénz egyértelmű bol-
dogságnövelő hatása valahol 65 ezer forint 
egy főre jutó havi nettó jövedelem körül te-
tőződik. Megdöbbentően alacsony ez a szám, 
de talán magyarázatul szolgál, ha fi gyelem-
be vesszük Lugino Bruni boldogságmodelljét 
[2007]. Eszerint boldogságunk két fő okozó-
ja a fogyasztás és a kapcsolati jószágok. Az 
előbbi alapszinten kétségtelenül fontosabb, 
ám egy bizonyos színvonal elérése után a jö-
vedelem és a fogyasztás fokozása szinte au-
tomatikusan túlzott anyagiassággal jár, ami 
viszont a kapcsolati jószágok kárára válik. Ez 

utóbbiakba egyfelől időt és energiát kell be-
fektetni, ami a pénzkeresettől, karrierépítés-
től vonja el az embert, másfelől nem tartha-
tók teljesen az egyén kontrollja alatt, hiszen 
másoktól is függnek. Ebben az értelemben a 
növekedésre, versenyre, hatékonyságfoko-
zásra szánt energiánk egy részét át kell cso-
portosítani a másokkal való törődésbe. A bol-
dogságnövelő hatás képezi tehát az anyagi 
növekedés második természetes határát.

3. Egyenlőtlenség – 
Meddig elviselhető?

A közbeszédben egész Európában rendkí-
vül aktuális téma a bevándorlók befogadása 
vagy kiutasítása. Könnyű kimondani, de an-
nál nehezebb meghúzni a határt az éhhalál 
és mélynyomor elől menekülők és a „pusz-
tán” többet keresni vágyók között. A HVG 
cikkírója  [Keresztes Imre: Európa vagy a 
halál? 2015. április 22.] egy beszédes ada-
tot is idéz: az Európában elérhető jövedelmek 
körülbelül a harmincszorosára rúgnak a déli 
kontinensen jellemzőknek, s akkor még csak 
a legjobban teljesítő afrikai országokat vet-
tük fi gyelembe. Ez láthatólag nem csak igaz-
ságtalan, hanem elviselhetetlen is. Ebből a 
szempontból tekintve az a jó gazdasági nö-
vekedés, amely csökkenti, de legalábbis nem 
növeli az egyenlőtlenséget. A határ pedig az 
a jövedelmi különbség, amely még elviselhe-
tő az emberek számára. 
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Az egyenlőség mérésére sok mutatót dol-
goztak ki, ilyen például a Gini-index, a Duál-
mutató vagy a Robin Hood-index. Az is vilá-
gos a szocializmus példájából, hogy a teljes 
egyenlőség megvalósíthatatlan és irreális. 
Ám annak megállapítása, hogy a szélsőér-
tékek között hol van a természetes határ, 
valamint hogy ez milyen kapcsolatban áll 
a növekedéssel, további kutatásra szorul. 
S talán ezt az alapelvet a legkönnyebb vál-
lalatra alkalmazni. Jan Tinbergen holland 
közgazdász 1969-ben elsőként kapta meg 
– Ragnar Frisch-sel megosztva – a „közgaz-
dasági Nobel-díjat”. A tudós bebizonyította, 
hogy ha egy cégnél a legalacsonyabb és leg-
magasabb fi zetés között több mint ötszörös 
a különbség, az árt a vállalatnak. Ez az ún. 
Tinbergen-norma.

Kocsis Tamás [2010] egy irányjelző térképet 
rajzol fel ún. egyenlőboldogság-görbékkel 
(tengelyén a „boldogsághatékonyság”, il-
letve a gazdagság). Az elemzést az teszi 
teljessé, hogy a Föld országainak helyzete 
konkrétan meghatározható a két grafi ko-
non. A szerző felvázolja az országok, de akár 
vállalatok által is alkalmazható 12 stratégi-

át. A következtetés világos: a több nem fel-
tétlenül jobb, létezik egészséges növekedés, 
de van káros burjánzás is. Ugyanakkor az ál-
lítás ellenkezője sem mindig igaz. Az anyagi 
növekedés boldogságnövelő hatása, az or-
szágok, vállalatok és egyének mozgástere 
a szűkülő ökológiai mezőben és magas bol-
dogság mellett egyre ügyesebb navigációt, 
fi nomhangolást kíván.
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Lezárult a KÖVET EMAS-projektje

Jogos lehet a kérdés, hogy miért tartja kiemelt ügynek a KÖVET Egye-
sület az EMAS-rendelet szerinti környezetközpontú irányítási rend-
szer népszerűsítését, miért célunk, hogy aktívan közreműködjünk a 
hazai EMAS-helyzet javításában, és megismertessük a rendszer elő-
nyeit a szervezetekkel.
Az EMAS-rendelet magában foglalja az ISO 14001-es szabvány kö-
vetelményeit, de azokon túlmenően különleges fi gyelmet szentel a 
jogszabályi megfelelésnek, a környezeti teljesítmény folyamatos ja-
vításának és az átláthatóságot biztosító környezeti nyilatkozatnak. 
Az EMAS-rendeletnek megfelelő KIR működtetésével egy szervezet 
kézben tarthatja környezeti hatásait, folyamatosan javítja környe-
zeti teljesítményét, rendszerbe foglalja a jogszabályi megfelelést, 
elmélyíti kapcsolatát az érdekelt feleivel, az EMAS-közösséghez tar-
tozhat, valamint erősíti szervezete hírnevét.
A kormány által áprilisban elfogadott Nemzeti CSR Cselekvési Akció-
terv, valamint a 2015−2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környe-
zetvédelmi Program kiemelten kezeli az erőforrás-takarékos és haté-
kony vállalati működést és a gazdaság zöldítését. Ennek megfelelően 
hangsúlyozza az EU önkéntes környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerének – az EMAS-nak – fontosságát, amely elősegíti a gazdálko-
dó szervezetek környezettudatosabb működését, az önkéntes környe-
zeti szabályozás erősítését, a tisztább termelés elveinek a gyakorlatba 
való átültetését. Az EMAS-rendszer előtérbe helyezésével a jogalkotók 

megteremtették azokat az ösztönzőket, amelyek – megfelelő források-
kal kiegészülve – valóban támogatják az EMAS hazai elterjedését.
A Miért éppen EMAS? projekt keretében a KÖVET március 18-án szer-
vezte meg a VII. EMAS Kerekasztal Találkozót, amelynek házigazdája 
a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. volt. A délelőtti szak-
mai előadásokat követően a résztvevők interaktív csoportmunka so-
rán az EMAS hazai népszerűsítésének lehetőségeit boncolgatták az 
alábbi témákban:
◊ Hogyan kovácsoljunk előnyt az EMAS-hitelesítésünkből?
◊ Az EMAS Kerekasztal küldetése
◊ Ötletek az EMAS ismertségének és elismertségének növelésére

Az eseményt egy felejthetetlen élmény, a Mercedes-gyár megláto-
gatása zárta, amelynek során a résztvevők a valóságban is láthatták, 
hogyan működik az üzem környezetvédelmi rendszere, és végigkí-
sérhették az autók összeszerelésének folyamatát egészen az utol-
só mozzanatig. A gyártósorról kétpercenként gördül le egy új autó, s 
indul a tesztpályára.
Az EMAS Kerekasztal számos szakterületet ölel fel, amely így az 
EMAS-regisztrációval rendelkező szervezetek, az illetékes minisz-
térium, a hatóság, az akkreditáló testület és a hitelesítők közös fó-
ruma. Célja, hogy biztosítsa az aktív párbeszéd és tapasztalatcsere 
lehetőségét a hazai EMAS-osok között.

(folytatás a 23. oldalon)
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SIÓ-ECKES KFT.

A Sió-Eckes Kft., Magyarország piacvezető gyümölcslégyártója ki-
váló minőségű alapanyagokból készült termékeivel csaknem 25 éve 
szereplője a hazai gyümölcslépiacnak. A SIÓ- és HOHES C-termékek 
hazai sikerének egyik záloga kollégáinak szakértelme, tapasztalata 
és odaadása, amellyel hozzájárulnak az egészséges termékek előál-
lításához. A cég fontosnak tartja, hogy - a gyümölcslépiac meghatá-
rozó szereplőjeként - gyártási hagyományainak megőrzése mellett 
innovációkkal is szolgálja a fogyasztókat.
Alapértéknek tekinti az egészséget, így termékfejlesztései során ki-
emelkedően fi gyel fogyasztói igényeire, a korszerű táplálkozástudo-
mányi ismeretekre és trendekre. Innovációs tevékenységének célja 
az egészséges táplálkozás elősegítése, ennek érdekében folyamato-
san növeli termékei gyümölcstartalmát, és csökkenti a hozzáadott 
cukor mennyiségét. Célja, hogy a feldolgozás során felhasznált gyü-
mölcsök természetes ízét és tartalmát minél inkább megőrizze, így 
nyújtva fogyasztóinak a gyümölcs legjavát.  
A Sió-Eckes Kft. elkötelezetten és felelősen támogatja a gyermekek 
egészséges fejlődését, számukra fejlesztette ki SIÓ Vitatigris termé-
keit. Együttműködik a Gondolkozz Egészségesen! programmal, amely 
az óvodáskorú gyermekek egészséges életmódra nevelését tűzte ki 
célul. 100%-os frissen préselt gyümölcslével vesz részt az iskola-
gyümölcs programban. 
Adományozási programja, a Köszönjük, Sió! Iskolatáska Program 
keretében az elmúlt hét évben több mint 7500 szociálisan rászoruló 
család szorgalmas gyermekeinek iskolakezdését támogatta. 
Több hazai és nemzetközi szervezet tagjaként (ÉFOSZ, SGF, FRUITVEB) 
kíván hozzájárulni az élelmiszerpiac fejlődéséhez, a kölcsönös elő-
nyökre és bizalomra épülő partnerkapcsolatok, valamint a verseny-
társakkal szemben tanúsított etikus piaci magatartás kialakításához 
és megerősítéséhez. Gyártási folyamatait az IFS-szabvány és HACCP 
követelményeinek megfelelően szabályozza, élelmiszer-biztonsági 
előírásai teljesítését beszállítóitól is megköveteli. 
Fontos számára, hogy környezete minőségét megőrizze a követke-
ző generáció számára, ezért tevékenységei és technológiai fejlesz-
tései során szem előtt tartja a környezetvédelmi szempontokat. 
Termékei viselik az FSC® emblémát, jelezve a felelős, ellenőrzött 
forrásból származó kartoncsomagolást. Törekszik a környezeti 
károk elkerülésére, az energiafelhasználás csökkentésére. Munka-
társai felelősen gondolkodnak környezetükről, tisztában vannak te-
vékenységük környezetre gyakorolt hatásaival, így munkájukat kör-
nyezetvédelmi szempontok szerint is tudatosan végzik. A Sió-Eckes 
Kft. egyetért a KÖVET által képviselt értékekkel, és hisz abban, hogy 
az egyesülettel való együttműködés további erősíti környezettuda-
tos működését.

A HOLLAND KIRÁLYSÁG NAGY-
KÖVETSÉGE MAGYARORSZÁGON

Magyarország, amelynek kapcsolata Hollandiával évszázadokra nyú-
lik vissza, EU-tagország és NATO-szövetséges, fontos kereskedelmi 
és kulturális partnerünk.
Michiel de Ruyter admirális magyar protestáns prédikátorokat men-
tett ki a spanyol gályarabságból, de erős köteléket jelent az is, hogy 
holland családok az első világháború után több tízezer magyar gyer-
meket fogadtak be és neveltek fel. Hollandia 1956-ban is támogatta 
a magyarokat, az 1989-es rendszerváltás után pedig még intenzí-
vebbé vált az együttműködés. Érzelmileg és az üzleti kapcsolatok 
tekintetében is tovább erősödött a két ország kapcsolata. 
Hollandia ma a harmadik legnagyobb befektető Magyarországon. 
Hollandok ezrei telepedtek le – időszakosan vagy véglegesen – itt, 
és egyre több magyar él Hollandiában. A kulturális érdeklődés tekin-
télyes méreteket ölt: az évente rendezett Sziget Fesztiválra 16 000 
holland látogat el, 2014 őszén pedig nagyszabású Rembrandt-kiállí-
tás nyílt Budapesten.
A nagykövetség számos szolgáltatást kínál a magyar állampolgárok-
nak, vállalkozásoknak kereskedelmi, konzuli és egyéb területeken. 
A Holland Királyság Nagykövetsége a holland politikai és gazdasági 
érdekeket jeleníti meg Magyarországon. Testreszabott támogatást 
nyújt az itteni piacra újonnan érkezett holland vállalatoknak, és kiáll 
amellett, hogy azok megfelelő feltételek között működjenek. A Hol-
land Királyság Nagykövetsége követi és elemzi a magyar bel- és kül-
politikát, valamint a magyarországi politikai és társadalmi fejlemé-
nyeket, ápolja a holland-magyar kulturális kapcsolatokat, emellett 
konzuli szolgáltatásokat nyújt minden holland állampolgárnak ma-
gyarországi tartózkodásuk időtartamától függetlenül. 

Új KÖVET
tagvállalatok
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(folytatás a 21. oldalról)

A KÖVET célja a Miért éppen EMAS? projekttel ennek a párbeszédnek 
az újraindítása, egy aktív EMAS-közösség létrehozása volt, amelyben 
az érintettek együtt munkálkodnak azon, hogy az EMAS ismertebb és 
elismertebb legyen hazánkban – a szervezeteknek megérje EMAS-
ozni. A jövőben is vállaljuk, hogy évente megszervezzük az EMAS Ke-
rekasztalt egy-egy vállalat támogatásával, az EMAS-közösség szá-
mára pedig létrehoztuk az emas-kozosseg@kovet.hu levelezőlistát a 
gördülékenyebb kommunikáció érdekében. A sikerhez természetesen 
elengedhetetlen minden érintett fél nyitottsága és aktív közreműkö-
dése. Ezt kérjük tehát az EMAS magyarországi érintettjeitől.


