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Főszerkesztői jegyzet

TovábbLépések
Ha nem is minden elemében új, de megújulóban lévő újságot tart kezében a Tisztelt 
Olvasó: a Lépések lépésenként változik meg. A mostani lapszámban tartalmi változtatá-
sokat hajtottunk végre, a következőben már formaiakat is fogunk.  Mit és miért? Kezdjük 
talán az utóbbi kérdésre adott válasszal: senkinek és semminek nem árt, ha időnként meg-
újul, felfrissül, új lendületet vesz. A Lépések 2005-ben, tehát nyolc éve nyerte el mostani 
tartalmát és formáját. Azóta sokat változott a világ, és sokat változtunk mi magunk is. Új 
gondolataink, elképzeléseink támadtak, amelyeket szeretnénk megosztani olvasóinkkal. 
Rögtön itt van például a bionómia, a kimunkálás alatt álló új közgazdaságtan, amely talán a 
kulcs lehet egy új, szebb, igazságosabb világ kapujához. A rovat gazdája a téma avatott ku-
tatója és névadója, a Pannon Egyetem Georgikon Karának docense, a KÖVET főtitkára, Tóth 
Gergely. Olyan eszméket, elméleteket, intuíciókat igyekszünk megosztani önökkel ezeken 
a hasábokon, amelyek megtermékenyítőleg hathatnak gondolataikra akár a saját jövőnk, 
akár a vállalatuk jövőjének tervezésekor.

A GDP-ről mint a jólét indikátoráról egyre szélesebb körben derül ki, hogy mennyire egy-
oldalú és „felelőtlen” mutató. Számomra az egyik legaggasztóbb tulajdonsága, hogy nincs 
felső határa, azaz a növekedést végtelennek feltételezi.  Ma már egyre többen javasolják, 
hogy a GDP helye   vagy melle   jelenjen meg egy olyan mutató is a gazdasági teljesítmé-
nyek mérésére, amely e teljesítmények korlátairól is tartalmaz információt. Ez lehet az 
ökolábnyom. Eljö   tehát az ideje annak, hogy behatóbban foglalkozzunk lapunkban ezzel a 
témával. Az Ökolábnyom rovatot Szige   Cecília, a győri Széchenyi István Egyetem adjunktu-
sa, az ökolábnyom-kutatás egyik kiemelkedő hazai szakértője tartja biztos kézben.

Lényegesen többet fogunk foglalkozni újságunkban azzal a kérdéssel, hogy mi az ember 
célja ebben a világban. Nem gondoljuk ugyanis, hogy a minden határon túlmenő fogyasz-
tás lenne az. Ezzel szemben úgy véljük, valamiféle szellemi-lelki-anyagi egyensúlyra – amit 
talán boldogságnak lehetne nevezni – törekszik tudattalanul is az ember. A Boldogság − 
gazda(g)ság rovat gondozására egy fi atal „boldogságkutatót”, Takács Dávidot, a Budapesti 
Gazdasági Főiskola  Zalaegerszegen alkotó és oktató docensét kértük fel. Bízunk abban, 
hogy az ő szellemi irányítása alatt olvasóink számára is kiderül, mennyire összetett foga-
lom a „tudományos” boldogság, s mennyire nem keverendő össze a hétköznapi értelem-
ben vett rokonával. 

A fenti három – a rovatvezetők személyéből, hivatásából következően – elvontabb ro-
vat vezetőinek feladata, hogy tudományos, de azért a „nem tudós” emberek számára is 
érthető cikkeket gyűjtsenek be a témájukban, nemcsak már befutott kutatóktól, hanem 
PhD-hallgatóktól, sőt egyetemi-főiskolai diákoktól is.

Az említe  eken túl további hét szekcióban adunk konkrét, gyakorla  asabb információkat 
Tisztelt Olvasóinknak. A KÖVET CSR-szakértője, Győri Zsuzsanna által vezete   Szemle rovat-
ban a fenntarthatósághoz kapcsolódó fi lmekről, szakkönyvekről, kutatásokról, új trendekről 
számolunk be, míg az általam felügyelt Vállala   esetek szekcióban hazai és külföldi vállalatok 
felelős jó gyakorlatait tesszük közkinccsé. 

Jól bevált rovatainkat (Másért vállalkozó?, Emberi tényező, KÖVET-hírek, Jogszabályok) 
megtartjuk, és kiegészítjük azokat egy a projektjeinkről számot adó résszel. Az említe   szek-
ciók gondozását részben régi szakmai partnerünknek, a Tisztább Termelés Magyarországi 
Központjának munkatársaira, részben pedig Csizmadia Edit kolléganőmre bízzuk. 

Mostantól tehát  z állandó rovatban osztjuk meg gondolatainkat és az általunk fontosnak 
tarto   információkat önökkel (időnként azonban előfordulhat, hogy az egyik rovat teret nyer 
a másik rovására). Ez a Lépések átalakításának első fázisa. A másodikban, előreláthatóan a 
nyár folyamán, a forma fog változni. A végső célunk az, hogy egy a tudományos és a hét-
köznapi berkekben egyaránt elfogado  , informa  v, olvasmányos, előremutató kiadványt 
adjunk negyedévente Tisztelt Olvasóink kezébe.

Bognár Károly, főszerkesztő, KÖVET Egyesület
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út 86/B | +36 1 473 2290 | info@kovet.hu | www.kovet.hu
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me lé si központok nemzetközi hálózatának a tagja, amely nek 
célja a megelőző környezetvédelem magyarországi elter jesz-
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uni-corvinus.hu | http://hcpc.uni-corvinus.hu

Főszerkesztő: Bognár Károly (KÖVET)
Felelős szerkesztő: Csizmadia Edit (KÖVET)
Szerkesztő: Széchy Anna (TTMK)
Tördelő: Krauter Tamás
Nyomda: Folprint – A ZÖLD nyomda

A szaklap KÖVET-tagok számára ingyenes, régebbi számai 
letölthetők a KÖVET honlapján:
www.kovet.hu/tudasbazis/lepesek-szaklap

A kiadvány anyaga Cyclus Off szet papír, mely újrahasznosított 
hulladékpapírból, klórszármazékok és optikai fehérítő fel-
használása nélkül készült.
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