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BESZÁMOLÓ SZAKBIZOTTSÁGI RENDEZVÉNYRŐL

"Pódiumbeszélgetések a Minőségről" sorozat
Időpont:

2022. szeptember 7. szerda, 14:00  15:30

Helyszín:

Online, ZOOM rendszeren keresztül

Szervezők: EOQ MNB Közigazgatási és Fogyasztóvédelmi, Minőségrendszerek,
valamint Oktatási és Terminológiai Szakbizottságok
Téma:

A fenntarthatóság kihívásairól az érték- és a teremtésvédelem
tükrében (Közös társadalmi felelősségünk, hogy meg tudjuk-e
menteni a világot és unokáink életét.)

Előadó:

Prof. Dr. Veress Gábor egyetemi tanár, professor emeritus, EOQ MNB
szakbizottsági elnök

Moderátor: Dr. Birher Nándor dékán, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kar
Az előadó hangsúlyozta, hogy a fenntarthatóság az emberiség sorskérdése, ezért
keresnünk kell mindenki összefogását az élet megmentése érdekében.
Az előadás a fenntarthatóság hatalmas témakörének csak néhány kérdését érinti.
A fenntarthatóság összefoglaló elnevezés magába foglalja a teremtésvédelmet és a
környezetvédelmet.
A "zöld" kifejezés a fenntarthatóság mai divatos elnevezése, de sok helyen politikai
bűvszó és sok esetben szakmai tartalom nélküli, politikai célú hangulatkeltés csupán.
Vitatható a klímaváltozást okozó emberi tényezők mérséklése (mitigation), mert az
előadó véleménye szerint még nem tisztázott, hogy a klímaváltozást milyen lényeges
tényezők okozzák és ezek közül mely tényezőket tudja az ember befolyásolni.
Az előadó feltette a következő kérdést: mit tehetünk ebben a zavaros világban? Erre
több válasz adható: nem teszünk semmit, nem veszünk tudomást róla, kétségbe esünk,
részmegoldásokba merülünk, vagy keressük a lényegi megoldás(oka)t.
Az előadó a bevezető után vázolta, hogy a fenntarthatóság rendszere a Föld,
környezete a Világűr. A Földet gravitációs mágneses, elektromágneses és kozmikus
hatások érik.
A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok játszódnak le. Az
élőlények életét alapvetően a gravitáció határozza meg. A mágneses sugárzás hatása
még nem teljesen feltárt, több élőlény a Föld mágneses sugárzása alapján
tájékozódik. A kozmikus sugárzás a földi életben változást okoz, az élőlények
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számára rákkeltő hatásuk van. A Földet a mágneses mezője védi a kozmikus
sugárzástól.
A légkör/atmoszféra a Föld felszínét körülvevő gázburok Jelentős szerepe van a
levegő szennyezettségnek.
Az éghajlatot/klímát sok tényező befolyásolja. Az éghajlat/klíma befolyásolja a
bioszférát. A bioszféra részeként az emberiség is befolyásolja az éghajlatot/klímát.
Az üvegházhatású gázok a Föld légkörére jelentős hatást gyakorolnak. Az
üvegházhatással kapcsolatban ma még bizonyító következtetéseket nem lehet levonni,
csak gyengén hihető sejtéseket lehet tenni. Sokak véleményével ellentétben az előadó
véleménye szerint nem bizonyított egyértelműen, hogy a széndioxidnak van a
legnagyobb üvegházhatása, az sem, hogy az emberi tevékenységekkel jelentősen
lehet befolyásolni a levegőbe kerülő széndioxid mennyiségét. Ennek ellenére
„széndioxid őrület” szállta meg a világot, pedig az sem bizonyított, hogy a
széndioxid kibocsátás csökkentése mennyire befolyásolja a hőmérséklet alakulását!
Az előadó összefoglalta az ember befolyását a fenntarthatóság rendszerére: a
biodiverzitás védelme, az inváziós fajok kezelése, az üvegház hatású gázok
csökkentése a felmelegedés ellen, az ózonlyuk csökkentése a káros ultraibolya
sugárzás hatása ellen, gazdálkodás az erőforrásokkal és részmegoldások lelkes
megvalósítása
A részmegoldásokra rengeteg példa található: műanyag palackok gyűjtése, energia
hatékony épületek létesítése, napfény-kollektorok, szélerő művek létesítése,
emberközpontú gazdálkodás, háromdimenziós gazdálkodás, körforgásos gazdálkodás
stb.
Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy a részmegoldások feltétlenül kellenek, de
ne tereljék el a figyelmet a lényegről: a fenntarthatósághoz nem elegendőek a
részmegoldások, hanem az erkölcsi szemlélet sürgős megújulása szükséges!
Az előadás következő részében a fenntarthatóság főbb szereplőinek főbb
igényeiről hallhattunk: a termelés (gyártás és szolgáltatás) gazdaság minden
szereplője esetén a nyereség; az állampolgárok/végfogyasztók, családok, unokák
esetén a jólét; a fenntarthatósággal foglakozó lelkiismeretes szervezetek igénye a
fenntarthatóság; a fenntarthatósággal foglakozó élősködő szervezetek igénye a
nyereség, hírnév, hatalom; az államszervezetek, nemzetközi szervezetek igénye a
hatalom, hírnév; a közösségi média igénye a nyereség, hatalom; a hatalmi hálózatok,
milliárdosok igénye a nyereség, hatalom. A felsorolt fontosabb igények tehát a
nyerés, a jólét, a hatalom és a hírnév.
Bár szinte minden szereplő harcosan nyilatkozik a fenntarthatóságról, csak egy-két
személy, egy-két szervezet érdeke a fenntarthatóság, az unokákat szinte senki sem
képviseli!!!
Az emberek általános hülyítése (reklámok, okkult tudományok, szappanoperák) és a
versenyszellem, az irigység, a kíváncsiság szítása vezetett a fogyasztói társadalom
kialakulásához, az igények torzulásához. Ezáltal megvalósult az értékrend állandó
rombolása, holott a lelki (értelmi, érzelmi) igények az elsődlegesek, ezek képviselik
az örök értékeket! Ebből következően állandó a szeretetigény, aminek igen sokféle

2

formája van (Pál Szeretet Himnusza, XVI. Benedek pápa által hirdetett ellenség
szeretete, mint egyedüli lehetőség a béke felé).
A fenntarthatóság mindegyik szereplőjének – bár sokszor csak burkolt, a fogyasztói
társadalom miatt eltorzított - igénye a szeretet, ezért a fenntarthatóság felé a szeretet
útja vezet, és az előadó reménye szerint ez nem utópia, bár nagyon nehezen, de talán
megvalósítható út.
Az előadó összefoglalásul hangsúlyozta, hogy közös társadalmi felelősségünk, hogy
megmentsük a világot és unokáink életét!
Az ateisták és az Istenhívők között közös kapocs a szeretet és a humánum, ebben az
együttműködésben mindenki nyertes!
Befejezésül mondta: A fenntarthatóság a mi döntésünktől függ. Közös társadalmi
felelősségünk, hogy megmentsük a világot és unokáink életét! Legfontosabb
feladatunk az unokáink erkölcsös nevelése az emberek szeretetére!
Az előadás után a moderátor összefoglalva kiemelte az előadás értékeit.
Az előadóhoz érkezett írásbeli kérdés: Milyen feltételek megléte vagy hiánya
vezethet a fenntarthatatlanság állapotához? Az előadó erre válaszolt, és válaszát
néhány hozzászólás követett.
A Mária Rádió kérésére a rendezvény hanganyagát rögzítettük, és részükre átadjuk.
Budapest, 2022. szeptember 9.

Összeállította: Várkonyi Gábor
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