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Az ökológiai közgazdaságtan ünnepe  
Beszámoló a KOVÁSZ 2022-es lapszámbemutatójáról 
Szerző: Győri Zsuzsanna / BGE, CESIBUS (Fenntarthatóság Gazdasági és Társadalmi Hatásai Kiválósági Központ) vezetője

A fenntarthatóság, mint kutatási tématerület már évek óta fókuszban volt a Budapesti Gazdasági 
Egyetemen, amikor 2021-ben megalakult a CESIBUS, azaz a Fenntarthatóság Gazdasági és Társa-
dalmi Hatásai Kiválósági Központ (Centre of Excellence for Sustainability Impacts in Business and 
Society). A CESIBUS a BGE missziójával összhangban azért munkálkodik, hogy a fenntarthatóság és a 
felelősség témájában tudást teremtsen és adjon át.

Az elmúlt bő egy évben sokat dolgoztunk, 
a kapcsolódó kutatócsoportok száma nőtt, 
és a tudományos publikációk mellett az 
eredményeket bevittük hagyományos 
és formabontó egyetemi kurzusokra is. 
A mindennapokban a központ vezetése 
különböző kompetenciákat követelő kihí-
vások megoldását jelenti. Nagyon jó meg-
élni, hogy vannak ebben a munkában igazi 
ünnepek is.
A KOVÁSZ lapszámbemutató konfe-
rencia ilyen ünnep volt. Az ökológiai 
közgazdaságtannal foglalkozó magyar-
országi kutatók legjobbjai érkeztek 
hozzánk és tartottak előadásokat tanul-
mányaikról, amelyekben Herman Daly, 
a tudományterület elmúlt és elkövetkező 
harminc évének kulcstémáiról 2019-ben 
írott cikkére reflektálnak, és amelyekből a 
mértékadó tudományos folyóirat 2022-es 
lapszáma összeállt. A kötet és a rendez-
vény fő témája az ökológiai közgazda-
ságtan jövője, ezen belül magyarországi 
irányai és lehetséges kitörési pontjai 
voltak.

Csillag Sára, a Pénzügyi és Számviteli 
Kar dékánja, valamint Radácsi László, 
az egyetem stratégiai rektorhelyettese 
üdvözlő szavai után Kocsis Tamás, a 
KOVÁSZ főszerkesztője, a Budapesti Cor-
vinus Egyetem Fenntartható Fejlődés 
Intézet egyetemi docense a lap történe-

téről, létrejöttének és fejlődésének cél-
jairól, a kapcsolódó keresztény és etikai 
értékekről, illetve a magyar nyelv új fogal-
makkal való gyarapításáról beszélt. Az 
előadások ezután a Daly tíz pontja szerint 
szerkesztett kötet sorrendjét követték. 

A kutatók hangsúlyozták, hogy az elmúlt 
harminc évben az ökológiai közgazda-
ságtan társadalmi elfogadottsága és a 
szakpolitikákra való hatása nőtt, de itt 
az idő szintet lépni, a konferenciák, folyó-
iratok biztonságos közegéből, ahol legfel-
jebb moderált vitákban kell részt venni, 
ki kell lépni a valóságba. Az értékelés, a 
folyamatok leírásának módszerei nagy-
részt már adottak, a nagy kérdés azonban 
az, hogy ezeket valóban használják-e, 
ezáltál tudnak-e a gyakorlatban hatni.  
A világ problémáinak megoldása nem a régi 
kérdések – hogy például megvalósítható-e 
a lekapcsolódás, vagy hogy a technoszkep-
tikusoknak vagy a techno-optimistáknak 
van-e igaza – megválaszolásán, hanem 
a valódi kérdések kimondásán múlik.  
A mainstream, modernista közgazdasági 
és politikai álláspontot csak úgy lehet 
meghaladni, ha a tudomány leveti a pozi-
tivitás álarcát. Itt az ideje, hogy a tudósok 
transzparensen kifejezzék saját értékvá-
lasztásukat és így fogalmazzanak meg 
ajánlásokat a szakpolitikáknak: a haté-
konyság helyett értékként válasszuk 

az igazságosságot és az egyenlőtlenség 
csökkentésére való törekvést, ismerjük 
fel, hogy nemcsak a GDP, hanem az 
elegendőn túl a társadalmi jólét sem 
maximalizálandó, vagy hogy a hatalmi 
centralizáció immanens káros követ-
kezményeit egy szubszidiaritáson, 
részvételiségen és önszerveződésen 
alapuló társadalmi berendezkedéssel 
lehet elkerülni.
A részvételi akciókutatást, mint egy ilyen, 
értékeit vállaló tudományos megközelítés 
célravezető módszertanát mutatta be az 
utolsó előadásban Pataki György és Málo-
vics György. Az akcióorientált, strukturált 
megismerési és együttműködési folya-
matként leírható módszer demokratikus 
jellege mellett azt is előnyként emelték ki, 
hogy a tudástermelésbe a marginalizált 
csoportokat is be lehet vonni általa.
Végül meglepetésnek jelölt program-
pontként a BCE kutatói bejelentették a 
Magyar Ökológiai Közgazdaságtani 
Egyesület megalakulását.

Akinek felkeltette az érdeklődését ez a 
rövid összefoglaló, annak ajánljuk figyel-
mébe a kötetet, illetve a CESIBUS hon-
lapján megtekinthetőek az előadások 
videófelvételei is.

A KOVÁSZ 2022-es lapszámának szerzői: 

Dombi Mihály, egyetemi docens, DE;  
Bajmócy Zoltán, egyetemi tanár, SZTE; Szigeti 
Cecília, tudományos főmunkatárs, BGE; Gébert 
Judit, egyetemi adjunktus, ELTE; Kelemen 
Eszter, kutató, ESSRG Nonprofit Kft. és Eötvös 
Loránd Kutatási Hálózat; Harangozó Gábor, 
egyetemi docens, BCE; Csutora Mária, egyetemi 
tanár, BCE; Köves Alexandra, egyetemi docens, 
BCE; Takács-Sánta András, egyetemi docens, 
ELTE; Tóth Gergely, egyetemi tanár, MATE; 
Pataki György, vezető kutató, ESSRG Nonprofit 
Kft.; Málovics György, egyetemi tanár, SZTE
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