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26. KÖVET Konferencia: Globális 
„anyagtalanodás”?
Szerzők: Györki-Vincze Katinka, Rőczei Norbert, Biró Imola

A Magnet Ház adott helyszínt a 26. KÖVET Konferenciának, 2021. október 21-én. A hibrid rendezvé-
nyen korlátozott számban a helyszínen és online közvetítésen keresztül is követhették az érdeklődők 
a szakmai előadásokat. 

Herner Katalin ügyvezető igazgató 
felvezetőjében röviden a nyersanyagszű-
kösség mindenki által érezhető tapasz-
talatairól beszélt, és arról, hogy vajon 
ennek oka a világjárvány, a nyersanyagok 
tényleges kiapadása vagy egy mestersé-
gesen keltett jelenség. A felvezető után Dr. 
Donnie MacLurcan előadása nyitotta a 
délelőtti plenárisok sorát. 
Donnie az Egyesült Államokban él és dol-
gozik, a Postgrowth Institute ügyvezető 
igazgatója. Szenvedélye a közgazdaságtan, 
előadásaival a világ minden pontján igyek-
szik széles körű hallgatóságának figyel mét 
felhívni a körforgásos gazdaság elő-
nye ire. Prezentációját egy rövid feladattal 

indította, ami arra volt hi va tott, hogy a 
résztvevők lássák és megtapasztalják a 
körforgásos szemlélet természetességét, 
nyilvánvalóságát. Előadásának második 
ré szében a pénz és a hozzá kapcsolódó 
döntéseink jelentőségére világított rá több 
megközelítésben. A kör forgásos rendszerek 
középpontjában a pénz a mozgatórugó, a 
hatalom és a nyers anyagok körforgásába 
ágyazva. A pénz ügyi körforgás elősegí-
tésére 5 módot so rolt fel, melyek a pénz, a 
befektetések, a mun ka erő, a figyelem és a 
támogatás „mozga tá sa”; ezek révén együtt 
változásokat ér he tünk el. 
Prof. Dr. Kerekes Sándor előadásában 
utalt A növekedés határai című, 1972-ben 

kiadott könyvre, ami korabeli kutatások 
eredményeit gyűjtötte össze és hozzájuk 
kapcsolódó elemzést közölt. A szerzők üze-
nete az volt, hogy többféle lehetőség áll az 
emberiség előtt, és igenis lehet összhangot 
teremteni az ökológiai és a gazdasági 
stabilitás között. Előadásának második 
részében az „alkotó rombolás” fogalmát 
járta körbe (Joseph Schumpeter nyomán) 
és a radikális innováció fontosságára muta-
tott rá.

Dr. Schiffer András előadása a tervezett 
elavulás témakörét járta be példákkal, in -
téz kedésekkel, kezdeményezésekkel il luszt-
rál  va azt. 
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Prof. Dr. Tóth Gergely, a KÖVET Egye-
sület főtitkárának előadása, melynek a 
Bábel tornyának építése alapanyaghiány 
esetén címet adta, az alábbi három témát 
ölelte fel: az építőipar példája, erő-
forrásszűkösség és szűkösség a köz-
gazdaságtanban. Rámutatott, hogy az 
egyre növekvő népesség egyre nagyobb 
lábon él, ami ellátási hiányhoz, a termé-
szeti erőforrások szűkösségéhez vezet. 
Fontos a ru galmasság, a reziliencia, azaz 
az alkalmaz kodásra való képesség. A köz-
gazdaság hagyományos definíciójával 
szem ben felállítható az új, innovatív meg-
kö ze lítés, vagyis a közgazdaságtan nem 
más, mint a bőséges erőforrásokkal való 
felelős gazdálkodás, azok felvirágoz-
tatása mellett; cél az emberhez méltó 
anyagi szint elérése. 

A vállalati szekcióban Ódor Erzsébet, 
a Sanofi Aventis Európa és Afrika régi-
óért felelős HSE menedzsere, a KÖVET 
Egyesület elnöke, valamint Réti Gábor, 
az EGIS Gyógyszergyárak Zrt.  EBK igaz-
gatója, a KÖVET elnökségi tagja Merre 
tovább gyógyszeripar? című közös előadá-

sukban a gyógyszergyártás előtt tornyo-
suló környezetvédelmi és fenntarthatósági 
kihívásokat és az ezekre adott válaszlehe-
tőségeket taglalták. Dr. Szigeti Tamás, a 
WESSLING Hungary Kft. üzletfejlesztési 
igazgatója, aki szintén a KÖVET elnök-
ségi tagja Requiem az életet adó vízért 
címet viselő érdekfeszítő prezentáció-
já ban a bolygó vízkészletét érő növekvő 
veszélyekről beszélt, számos esetben a 
Velencei-tó példáján keresztül bemutatva 
a helyzet súlyosságát. A blokk záróelőa-
dásában Dr. Ürge László, a DBH Invest-
ment Zrt. ügyvezető igazgatója, a Pannon 
Egyetem címzetes egyetemi tanára a ma 
még uralkodó lineáris gazdasági rendszer 
fenntarthatatlanságát mutatta be, majd 
egy hazai, a gumiabroncsra épülő körfor-
gásos rendszert vázolt fel, mint egy lehet-
séges példát a kiútra.

A vállalati kerekasztal-beszélgetés részt-
ve vői, Békés Zoltán, a Mr. Sale Öltöny üzlet 
alapító-tulajdonosa, Berta László, a Clean-
washers.org alapítója, Töreki Szabolcs, a 
Magyar Környezettudatos Építés Egyesü-
lete elnökségi tagja és a WING Zrt. projekt-
koordinátora, valamint Ötvös Zoltán, a 

Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft. QEHS 
ve zetője Herner Katalin moderálásában 
vi tatták meg mit tehetnek a vállalatok a 
kialakuló nyersanyaghiányos helyzetben és 
egyéb vállalati környezetvédelmi intézke-
désekről is beszélgettek.

A záró szekcióban külföldről, Zoomon 
ke resztül bekapcsolt három nemzetközi 
szaktekintély mutatta be tanulmányát 
Dr. Hazel Henderson, angol jövőkutató, 
evolúciós közgazdász, Steering Societies 
Beyond GDP Toward the SDGs címmel, 
Prof. Dr. Tim Jackson, angol ökológiai 
közgazdász, a fenntartható fejlődés profesz-
szora Post Growth: Life After Capitalism 
(azonos című új könyvének bemutatója) és 
Dr. Riane Eisler, amerikai rendszerkutató 
és aktivista Creating a Caring Economy: 
Beyond Capitalism and Socialism címmel.

A 26. KÖVET Konferencián készült 
fotók, az előadások és a teljes esemény 
felvétele a KÖVET YouTube csator-
ná ján megtekinthető.

A KÖVET Egyesület részt vett a Planet Budapest 
2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozón
2021. december első hetében a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó/
Sustainability Expo and Summit volt a KÖVET Egyesület munkatársainak munkahelye. Keddtől 
vasárnapig mutattuk be a kiállítás látogatóinak egyesületünket, programjainkat, többek között a 
LIFEproETV projekt és a LIFE-Climcoop projektet és tagvállalataink fenntarthatósági eredményeit.

Tagjaink közül többen személyesen is részt 
vettek a kiállításon: a Folprint Zöldnyomda 
Kft., a Magyar Nemzeti Bank, a Wessling 
Hungary Kft., az MKB Consulting Zrt., az 
MVM Csoport.

Találkoztunk LIFE projektpartnereinkkel, 
a Miskolci Egyetem (University of Miskolc) 
és a GeoGold Kárpátia Kft.-vel és együtt-
működő partnereinkkel, többek közt a 
Magyar Agrár- és Élettudományi Egye-
temmel, a Környezetvédelmi Szolgáltatók 
és Gyártók Szövetségével is.
A Planet 2021-en mutattuk be az általunk 
kidolgozott vállalati SDG adatbázist is, 
amivel az ENSZ Fenntartható Fejlődési 
Céljait és a hozzájuk tartozó indikátorokat 
hozzuk közelebb a vállalatokhoz. 

Egyesületünk munkatársai nem pihentek 
a rendezvény után sem, a Kék Bolygó 
Ala pítvány megbízásából számoltuk a 
hat napos rendezvény karbonlábnyomát. 
A pontos számok érdekében több mint 
1000 kiállításra látogató személy utazását 
mér tük fel a helyszínen és összegeztük a 
rendezvény erőforráshasználatát és hulla-
déktermelését. 

A Planet 2021 rendezvényt a KÖVET Egye-
sület minősítette az általa kidolgozott és 
védjegyoltalom alatt álló Zöld Rendezvény 
Minősítő Rendszerrel. A szempontrend-
szer tizenegy témakör alapján értékelte a 
rendezvényt, többek között: közlekedés, 
beszerzés, hulladék, energia, élelmiszerel-
látás, beszerzések. A Planet 2021 82%-ot 

ért el az értékelésen, amely alapján hala-
dónak számít, a 4-es szinten van. 

A kiállításon történő megjelenést, valamint 
a vállalati SDG adatbázis kifejlesztését a 
Kül gaz dasági és Külügyminisztérium tá mo-
gatta.
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