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Definíciók
• A fenntartható fejlődés  olyan fejlődés, amely 

kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, 
hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit 
arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. 
(Bruntland Bizottság 1981)

• A fenntartható fejlődés a folytonos szociális 
jóllét elérése anélkül, hogy az ökológiai 
eltartóképességet meghaladó módon 
növekednénk. (H.Daly l989)
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növekedés



 Fejlődés = növekedés

Növekedés = gazdasági növekedés
Korlátozott környezeti erőforrások

=
Globális ökológiai katasztrófa 

(öngyilkosság)



 Millennium Ecosystem Assessment
                          2007

  „Human  actions are depleting  Earth’s natural capital, „Human  actions are depleting  Earth’s natural capital, 
putting  such  strain on the  environment that the ability putting  such  strain on the  environment that the ability 
of of the planet’s ecosystem to sustain future generations the planet’s ecosystem to sustain future generations 
can no longer taken for grantedcan no longer taken for granted.”.”

    (Az emberi  tevékenységek  kifosztják  a  Föld természeti 
tőkéjét, oly terhet róva a környezetre, hogy bolygónk ökológiai 
rendszerében   már   kérdésessé  válik  a  jövő generációk 
fennmaradása.) 

                            (Overwiew: Main findings of the Millennium Assessment)

1360 tudós a világ minden tájáról



    Képesek vagyunk-e beszűkült szaktudományaink 
átfogó szintézisére, s a fenntarthatatlanság felismerésére?

    Tudunk-e valódi fenntarthatóságot elfogadtatni a rövid 
távon ellenérdekelt döntéshozóinknál, gazdasági 
vezetőinknél? 

    Lehet-e újra követendő példa az önzetlenség, 
szerénység és mértékletesség?

„We can’t solve a problem with the same kind of thinking 
that gave rise to the problem.”
                                                       Albert Einstein

Az emberiség fenntarthatatlan környezeti és 
társadalmi helyzetet teremtett, s ugyanebben az 
irányban  haladva reméli a megoldást! 



Az emberiség túléléséhez valódi 
paradigma váltásra van szükség

• ÉrtékrendbenÉrtékrendben
• GazdálkodásbanGazdálkodásban



érték = pénz = jólét

A pénz hajszolása

szélesíti a szakadékot 
önmagunk, a család és 

a közösség között

A növekvő elidegenedés

megteremti bennünk a 
társadalmi és lelki üresség 

érzetét

A  reklámok

arról biztosítanak, hogy 
termékeik visszaszerzik nekünk 

az elveszített teljességet

A termékeik 
vásárlásához

még több pénzre van 
szükségünk

D.KortenD.Korten

A FOGYASZTÓI  ÖRDÖGI KÖR



Változtatási javaslatok:

Jelenlegi
Növekedés
Versengés
Anyagi gazdagság
Lágy fenntarthatóság
Üzleti érdek dominanciája
Profit orientáció
Önzés (mentség a „láthatatlan kéz”)

Fogyasztói társadalom (eldobható)
Haladás mércéje: GDP növekedés
Neoliberális közgazdaság
Az élet küzdelem
Sosincs elég
...

Alternativa
Egyensúly
Együttműködés
Lelki gazdagság
Kemény fenntarthatóság
Etikai, intellektuális, esztétikai prioritás
Közjóléti orientáció
Önzetlenség
Fenntartható társadalom
Jobb mércék: ISEW, GPI, etc.
Ökológiai közgazdaság
Az élet szép
„Logic of Sufficiency”  (T.Princeton)
…

Vida G.:    Magyar Tudomány 2007/12



A közösség működése

• Magas kölcsönös bizalmi szint
• Kölcsönösen elfogadott etikai és erkölcsi normák
• Az egyéni természetnek megfelelő hivatás és 

élethelyzet biztosítása és az abból fakadó 
kötelességek végzése

• Egyéni felelősség a közösség és az élettér 
szolgálatára

• Kollektív felelősség az egyének, a családok, a 
közösség és az élettér fenntartására és védelmére



Ökologikus
Gazda(g)ságfejlesztés

• Valós érték termelés
• Lokalitás (helybeni termelés)
• Önellátás (egyéni és közösségi ellátásra)
• Funkcionalitás (hagyományos módszerek)
• Energiahatékonyság (megújuló források)
• Mértékletesség (valós szükségletek)
• Önfenntartás (a rendszeren belüli optimális anyag 

és energia áramlás és megújulás)



Az ökológiai rendszer
fejlesztése

• Egyéni és kollektív ökoszintézis
(a természet szerves részei vagyunk)
• Ökologikus szemlélet 
(kihasználás helyett gondoskodás)
• Ökoszisztéma funkciók javítása
(a környezet öngyógyításának segítése és fenntartó 

kapacitásának növelése)
• A környezet tulajdonlásának újradefiniálása
(nincs természetes tulajdonosi jogunk)



Összegzés:
a környezettudatosság szintjei

• Az egyén
Ökotárianizmus: az ökoszisztémával 

harmonizáló gondolkodás és életmód

• A társadalom 
     Ökotika: ökológiai etikán alapuló kultúra 

létrehozása

• A természet
Ökoszisztéma produktivitás növekedése



Hány „Öko-völgy” lehetne 
Magyarországon?

Hány „Öko-völgy” lehetne 
Magyarországon?

“Öko-völgy” fő km2

1 3-500 5

1000 300-500 000 5000

18 600 5,6-9,3 millió 93 030



Köszönöm a figyelmet!
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