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A Lépések megjelenését a Pallas Athéné 
Geopolitikai Alapítvány támogatja

Tisztelt Olvasóink közül bizonyára sokan észre fogják venni, hogy az 
eddig Bionómia név alatt futott rovatunkat Humánökonómiára ke-
reszteltük át. Csupán játék ez a szavakkal, vagy ennél többről van 
szó?

Legfőbb küldetésünk a tagvállalataink igényeinek kiszolgálása. Nem 
mehetünk el viszont egy másik, ugyancsak fontos feladatunk, a világ 
jobbá tételére irányuló szellemi teremtő munkánk mellett sem. Ezt 
sokan tudják rólunk, és szeretik is bennünk. Persze akadnak olyanok 
is, akik kételkedve és vonakodva tekintenek erre az oldalunkra.

Egyetemi oktató és kutató főtitkárunk, Tóth Gergely ösztönzésére 
az új gazdaság kérdéseivel is foglalkozunk. Úgy véljük, korunk fenn-
tarthatatlan struktúrái elsősorban a gazdaság hibás működéséből, 
és az azt teoretikusan megalapozó főáramú közgazdaságtan téte-
leiből nyerik erejüket. Ha fenntarthatóbbá szeretnénk tenni a világot, 
akkor a problémát a gyökerénél kell megragadni és megérteni.

Talán furcsán hangzanak ezek a mondatok egy vállalatokkal együtt-
működő szervezet egyik vezetőjétől. Ne feledjük azonban a mondást, 
miszerint „Halott bolygón nincs üzlet!”. Úgy gondolom, a humánöko-
nómia nem a bionómia elvetése. Annál egy jóval tágabb fogalom, s 
ezért alkalmasabbnak gondoljuk arra, hogy kifejezze a világról al-
kotott véleményünket. Tóth Gergelyt idézve: „… a főáram haszon-
ökonómiája … lefelé kiegészíthető a természettörvényeket behozó 
bionómiával, felfelé pedig az anyagi gazdagodást a felsőbbrendű 
emberi célok szolgálatába állító gazdasági teológiával”. Mi az üzene-
te ennek a defi níciónak? Először is az, hogy meg kell tartani mindent, 
ami a jelenlegi rendszerben jó, hasznos és előremutató. Másodszor 

az, hogy sokkal nyitottabb szemmel kell járnunk a világban, s tanulni 
a bölcs természettől. Harmadsorban pedig az, hogy sohasem sza-
bad elfeledkezni arról, mi a célja a tevékenységünknek, merre tar-
tunk, hogyan lehetünk többek általa.

A humánökonómia elnevezés még egyértelműbbé kívánja tenni, 
hogy nem az embernek kellene szolgálnia a gazdaságot, hanem a 
gazdaságnak az embert. Az embert, aki nem egyetlen aspektusra 
lecsupaszított homo oeconomicus, hanem értékei és tulajdonságai 
gazdagságának tudatában lévő teljes személy. Számunkra ő a leg-
fontosabb.

… az veszi komolyan vállalati part-
nereit, aki lehetőségeihez, tehet-
ségéhez képest mindent megtesz 
a fenntarthatóságért, az élhető 
bolygóért.

BIONÓMIA, HUMÁNÖKONÓMIA…
SZERZŐ: Bognár Károly / KÖVET Egyesület


