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A kutatás céljaA kutatás célja
 A fenntarthatóság háromlábú szék modellje: A fenntarthatóság háromlábú szék modellje: 

gazdaság, környezet, társadalom.gazdaság, környezet, társadalom.

 Fenntartható gazdaság kialakítása és a környezet Fenntartható gazdaság kialakítása és a környezet 
rehabilitációja, megóvása előrehaladottabb.rehabilitációja, megóvása előrehaladottabb.

 A társadalmi fenntarthatóság fontossága.A társadalmi fenntarthatóság fontossága.



  

A fenntartható fejlődésA fenntartható fejlődés
 „„A bioszféra alrendszereként az emberiség úgy képes A bioszféra alrendszereként az emberiség úgy képes 

biztonságosan fejlődni, ha a létfenntartó bioszféra fejlődési biztonságosan fejlődni, ha a létfenntartó bioszféra fejlődési 
irányához és annak szerveződési és működési modelljéhez irányához és annak szerveződési és működési modelljéhez 
igazodva fejlődik, tehát kompatibilis, harmonikus módon igazodva fejlődik, tehát kompatibilis, harmonikus módon 
illeszkedik a bioszférához, ezért abban visszafordíthatatlan illeszkedik a bioszférához, ezért abban visszafordíthatatlan 
károkat nem okoz, és képes hosszútávon is biztosítani az károkat nem okoz, és képes hosszútávon is biztosítani az 
indokolt emberi szükségletek erőforrásait. A fenntartható fejlődés indokolt emberi szükségletek erőforrásait. A fenntartható fejlődés 
megvalósításának feltétele egy olyan szabályozó és ellenőrző megvalósításának feltétele egy olyan szabályozó és ellenőrző 
tevékenység, amelynek célja a bolygó természeti erőforrásait és az tevékenység, amelynek célja a bolygó természeti erőforrásait és az 
emberi rendszerek igényei közötti dinamikus egyensúly, tartós emberi rendszerek igényei közötti dinamikus egyensúly, tartós 
harmónia biztosítása.”harmónia biztosítása.” (HAJNAL – SZABÓ 5.).  (HAJNAL – SZABÓ 5.). 



  

A krisna-völgyi társadalom A krisna-völgyi társadalom 
működése 1.működése 1.

 A közösség létszáma 2009. szeptemberi adatok A közösség létszáma 2009. szeptemberi adatok 
alapján 133 fő.alapján 133 fő.

 Decentralizált vezetési struktúra.Decentralizált vezetési struktúra.
 A szolgálat (=munka); hitük szerint Krisna A szolgálat (=munka); hitük szerint Krisna 

szemében mindegyik ugyan annyit ér.szemében mindegyik ugyan annyit ér.
 Konfliktuskezelés: az autoritás-rendszer.Konfliktuskezelés: az autoritás-rendszer.
 Az oktatás, mint a szocializáció egyik fontos Az oktatás, mint a szocializáció egyik fontos 

terepe.terepe.



  

A krisna-völgyi társadalom A krisna-völgyi társadalom 
működése 2.működése 2.

Lakóhelyek, munkahelyek, harmadik helyek (a Lakóhelyek, munkahelyek, harmadik helyek (a 
szabadidő eltöltésének helyei) egy helyen!szabadidő eltöltésének helyei) egy helyen!

„„élő közösség”élő közösség”



  

Kulturális- és társadalmi tőkeKulturális- és társadalmi tőke
 Kulturális tőke: alapelvek és egyéni képességek.Kulturális tőke: alapelvek és egyéni képességek.
 Társadalmi tőke: közösségen belüli Társadalmi tőke: közösségen belüli 

kapcsolatháló.kapcsolatháló.

 Kulturális tőke magas szintjeKulturális tőke magas szintje

 Társadalmi tőke erősTársadalmi tőke erős



  

A munkavállalási korú népesség legmagasabb iskolai A munkavállalási korú népesség legmagasabb iskolai 
végzettségének százalékos megoszlásavégzettségének százalékos megoszlása

100100Összesen:
22,811,9Felsőfok
59,228,5Középfok
13,822,7Szakmunkás
4,232,88 osztály

-4,1Kevesebb, mint 8 
osztály

Krisna-völgy %
(2009)

Magyarország %
(2001)

Iskolai 
végzettség



  

A kutatás további céljaiA kutatás további céljai

 További 3-4 hetes terepmunka a következő További 3-4 hetes terepmunka a következő 
félévben.félévben.

 Vizsgálat Visnyeszéplak és Gyűrűfű Vizsgálat Visnyeszéplak és Gyűrűfű 
ökofalvakban.ökofalvakban.



  

Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!
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