képest jegybanki alapkamatot biztosít a
konstrukció (jelenleg 0,9%). Például egy 3
millió forintos megtakarítás esetében 30-90
szerese a hozam más kereskedelmi bankok
által kínált hasonló betéti hozamhoz képest.
Ennek a megtakarítási formának a másik nagy
előnye: a betétes jogosult meghatározni, hogy
milyen energiahatékonysági projekt beruházási hitelét kívánja kedvezményesebbé tenni
a betétje által. A betét likvidnek nevezhető
annak ellenére, hogy 3 éves a teljes lekötési
idő, mert 3 havonkénti kamatfizetés történik,
és ha a futamidőn belül szükség lenne a pénzünkre, akkor a kamatfizetés napján (azaz 3
havonta) kamatveszteség nélkül megszüntethető a betét. A betét a lekötési idő végén
kamatprémiumot fizet.
A HETES projekt keretében meghirdetett
pénzügyi konstrukció komplexen szolgálja
az energiahatékonyság megvalósítását és
a vállalati fenntarthatósági modellt. Figye-

lembe veszi a környezeti-, a társadalmi- és
a gazdasági szempontokat. Egyedülálló és
kiemelt előny mindkét félnek, hiszen a pénzügyi befektető környezettudatos és fenntartható gazdasági beruházásokhoz járul
hozzá úgy, hogy befektetése biztonságosan
piaci kamatozással térül meg. A befektető
a hozama mellett helyi, „látható” környezeti

javulást érhet el saját környezetében, így
közösségi jelleget is szolgál.
Energiahatékonysági beruházás kedvezményes finanszírozást igénybe vevő vállalkozás
számára pedig az energia megtakarításból
származó költségcsökkenés mind a kamat,
mind pedig a tőketörlesztéshez biztosít fedezettséget úgy, hogy a vállalati érték növekszik.

A HETES programban való részvételről és a komplex, pénzügyi programról teljes részletességgel adunk további tájékoztatást a Zala és Somogy megyében megrendezésre kerülő rendezvényeinken az alábbi időpontokban:
1. Nagykanizsa, Inkubátorház és Innovációs Központ

2019. április 24.

10.00 óra

2. Zalaegerszeg, Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2019. április 25.

10.00 óra

3. Kaposvár, Kaposvári Egyetem

2019. május 9.

10.00 óra

4. Siófok (későbbi helyszínmegjelölés)

2019. május 16.

10.00 óra

A HETES programról, a csatlakozás feltételeiről és a rendezvényekről bővebb információt
a www.kovet.hu oldalunkon talál, illetve további információ a trenyik@kovet.hu címen,
Trenyik Tamás programvezetőtől kérhető.

Hulladékmentesség –

úton egy csomagolásmentes élet felé
Életvitelünk átszervezésével és szokásaink módosításával rövid időn belül érdemi lépéseket tehetünk
a fenntarthatóság érdekében az ökológiai lábnyomunk látványos csökkenése és jóllétünk érezhető
növekedése mellett.
2019. február 13-án került megrendezésre az
idei év első KÖVET 360° eseménye, melynek
központi témája a zéró hulladék elve köré
szerveződött. Helyszínként a választás ennek
megfelelően a Ne Pazarolj Kft. által üzemeltetett, csomagolásmentes boltra és kávézóra
esett (1027 Budapest, Fő u. 79.). A műhelybeszélgetés vendégei voltak: a bolt két tulajdonosa, Magyar-Hikisch Ágnes és Nemes Réka,
továbbá Lay Boglárka, a BogBag környezettudatos termékek tervezője és készítője, valamint
Keve Zsuzsa, az Ecocatering Kft. tulajdonosa. A
beszélgetést Seregély Kata moderálta a KÖVET
Egyesülettől.
A fogyasztói társadalom és az egyre kényelmesedő életmód velejárója a hulladékképződés,
különösen a nehezen lebomló műanyagé. Mivel
minden hulladék értéket képvisel, körforgásos
megközelítésben a keletkezésének megelőzése, illetve a képződött mennyiség minimalizálása, majd annak újrahasznosítása javasolt.
Hosszabb élettartamú megoldások előnyben
részesítése, vagy környezetbarát anyagokból

készült használati tárgyak választása ennek
a szemléletnek a terjedését segítik elő. A
műhelybeszélgetésen praktikus textiltermékekkel és gabonából készült, lebomló evőeszközökkel ismerkedhettek meg az érdeklődők.
Becslések szerint az ökológiai lábnyomunkban
a táplálkozási szokásaink részesedése 14,8%
és 30,6% között helyezkedik el (Weisz, 2017).
Ezen úgy tudunk csökkenteni, ha elmozdulunk
a földrajzilag minél közelebbi helyről, ökológiai- vagy felelős gazdálkodásból származó
élelmiszereken alapuló – ideális esetben vegán
– táplálkozás felé, ezzel is támogatva egy
fenntartható élelmiszer-termelő rendszer
kialakulását. Amennyiben a Földön mindenki
vegetáriánus volna, akkor közel harmadával,
míg egyöntetűen vegán táplálkozás esetén, a
felével csökkenne a mezőgazdaságból származó, üvegházhatású gázok kibocsátása,
mely az összes emisszió közel 14%-át teszi ki
(Edenhofer & Jakob, 2017).
A példaértékű kezdeményezésnek tekinthető
üzlet kínálatában az előbbi kívánalmaknak

eleget tevő, ennélfogva magas ár-érték
arányú, kiváló tápanyagtartalommal rendelkező élelmiszereken túl olyan termékeket is
megtalálunk, melyek részét képezik egy, a
káros anyagok használatát legalább mérsékelő
háztartásnak.
Hasonló kezdeményezések, ökomozgalmak
tudják biztosítani, hogy egyre szélesebb
körben és mielőbb meghonosodjanak ezek a
nézetek és modellek. A fentiek alapján általánosítható, hogy a zéró hulladék koncepció
térhódítása és az ökológiai elvek alkalmazása
a legjobb gyakorlat mind a termelői, mind
a forgalmazói oldalon kiegészülve tudatos
fogyasztói mintákkal.
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