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BEMUTATKOZIK
a LÉPÉSEK új főszerkesztője

Légy egy fűszálon a pici él
S nagyobb leszel a világ tengelyénél.
(József Attila: Nem én kiáltok, 1924)

Több mint három évtizede foglalkozom a 
mezőgazdaság, az agrárközgazdaságtan 
különböző területeivel, a fenntarthatóság 
kérdéseivel, elsődlegesen közgazdasági 
megközelítéssel, mindezt a felsőoktatás-
ban, az oktatói tevékenységemet kiegé-
szítve, azzal szikronban. Oktatási területem 
széles, a mezőgazdasági üzemtantól, ága-
zati gazdaságtani ismereteken keresztül 
az általános vállalatgazdasági, stratégiai 
ismertekig terjed, amit megalapoz a ko-
rábban mezőgazdasági termelésben eltöl-
tött néhány év. Növényvédelmi szakirányon 
megszerezett agrármérnöki diplomámat 
gazdaságelemző szakmérnöki oklevéllel 
egészítettem ki, a közgazdaságtudomány 
kandidátusa vagyok. Jelenleg a dinamiku-
san fejlődő Óbudai Egyetemet szolgálom, 
professzorként. Oktatói munkám során az 

ismeret és szemléletátadáson túl a elsőd-
legesen hallgatók mentorálását tekintem 
feladatomnak, amelynek szerves része a 
tudományos diákköri mozgalom mellett a 
hallgatók bevezetése a szakmai, tudomá-
nyos közéletbe, publikációs tevékenységük 
támogatása. Több hazai és nemzetközi 
szakmai, tudományos szervezet tagjaként 
széles hazai és nemzetközi kapcsolatrend-
szerrel rendelkezem, rendszeresen veszek 
részt hazai és nemzetközi tudományos 
konferenciákon, oktatok külföldön is. Az el-
múlt években főszerkesztője voltam (töb-
bek között) a Journal of Central European 
Green Innovation c. tudományos, elektro-

nikus folyóiratnak és a Gazdálkodás c. ag-
rárökonómiai tudományos folyóiratnak több 
mint egy évtizede a szerkesztőbizottsági 
tagja vagyok.

Főbb kutatási területeim kapcsolód(tak)nak 
az agrárátalakuláshoz, a birtokstruktúra, az 
üzemi méret kérdésköre mellett elsődlege-
sen a növénytermelés ökonómiai és szerve-
zési kérdéseivel, a kemikália használat koc-
kázatának és csökkentésének közgazdasági 
és üzemgazdasági, a precíziós gazdálkodás 
kérdéseivel foglalkoztam, ami elvezett a 
fenntartható gazdaság kérdéseinek mélyebb 
tanulmányozásához. Az élet minden terüle-
tén a világot rendszerszemléletű (holiszti-
kus) megközelítéssel szükséges megköze-
lítenünk, hiszen döntéseink minden szinten 
(egyéni – vállalati – közösségi – nemzetál-
lami – államok feletti) hatással bírnak arra 
közegre (is), amiben létezünk.
Fontosnak tartom mindezt, mint család-
anya, mint nagymama, hiszen a gyermekeink 
jövőjéről van szó, az Ő élhető környezetükről. 
Vallom, hogy minden olyan kutatás, együtt-
működés, munka, ami hozzájárul – bármilyen 
csekély mértékbe is – a fenntarthatósághoz, 
a jövőnket alapozza meg. 

SZERZŐ:  Nemeskéri Robert / KÖVET Egyesület

KÖVET-HÍREK

A KÖVET 2016-ban ismét a MagNet Házban rendezte meg éves kon-
ferenciáját.  A témákat az alternatív gazdasági, gazdálkodási model-
lek és megoldási lehetőségek határozták meg, „A Gazdasággép után” 
címmel.  Az udvariassági köröket követően Tóth Gergely izgalmas ké-
pekben mesélt a „valamizmusról”, azokról a mélyen kavargó gondola-
tokról, amelyek új könyvének, a Gazdasággépnek alapötleteit adták. 
Ezután kerekasztal-beszélgetés következett „Ökobank ” címmel. En-
nek a társadalom és környezet egészségére, fejlesztésére is érzékeny 
bankárok és más pénzügyi szakemberek – Salamon János és Molnár 
Csaba a MagNet Banktól, Füzesi Zoltán a Unity Venturestől, Eszter 
Elemér a THBE-től és Nemeskéri Robert a KÖVET-től – gondolkoztak 
együtt arról, hogyan lehetne Magyarországon és Kelet-Közép-Euró-
pában is jelentőssé tenni az innovatív zöld, illetve kék (körforgásos) 
gazdaságot a megfelelő fi nanszírozási módok megalapozásával és 
gyakorlásával.
A MagNet Ház saját – fair trade ételekkel (is) szolgáló – vendéglő-
jében elfogyasztott ebéd után Ludwig Karg, a bajor BAUM Consult 
tulajdonos vezetője és a nemzetközi INEM elnöke tartott izgalmas 
előadást azokról a digitalizált, okos energia-termelési, -tárolási és 
-elosztási, valamint közlekedési rendszerekről, amelyeket az utób-
bi években fejlesztenek Németoszágban. Egyes megoldások talán 
sci-fi nek is tűnhettek sokaknak, ugyanakkor mutatták, hogy európai 

szomszédaink milyen kreatívan, hatalmas léptekkel adaptálódnak a 
21. század kihívásaihoz, magasra téve a lécet versenytársaiknak.
Az utolsó, a CSR másként – új utak keresése címet viselő blokkban 
először egy holisztikus medicinában jártas orvos, Molnár György, az 
Empathy BioMed alapítója tartott előadást arról, miként lehet segí-
teni a vállalatok alkalmazottait a dohányzásról való leszoktatásban.  
Majd az osztrák fair trade, avagy méltányos kereskedelmi vállalat, 
az EZA alapító vezetője, Andrea Schlehubernek elküldött anyagát 
prezentálta Nemeskéri Robert, hangsúlyozva, hogy ideje lenne már 
Magyarországon is megerősíteni a méltányos kereskedelem rend-
szerét, talán a KÖVET és partnerszervezetei segítségével.  Ezután 
Újszászi Györgyi és Gulyás Emese beszélgetett tovább a méltányos 
kereskeskedelem eddigi itthoni tapasztalatairól és fejlesztési lehe-
tőségeiről.
A konferenciát, a hallottakat és látottakat összegző tágabb közös 
beszélgetés zárta, amelyet Tóth Gergely facilitált.
Estefelé – a meghívott vendégek gyűrűjében – adta át Georg Win-
ter igazi európai fi lantróp, az INEM alapítója a róla elnevezett Winter 
Életműdíjat, amelyet olyan, a környezetvédelem területén jelentős 
sikereket elért gazdasági és/vagy oktatási szakemberek érdemel-
hetnek ki, mint 2016-ban Civin Vilmos, az MVM nyugdíjasa és a ma-
gyar energetika fenntarthatósági guruja. 
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