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Az előadás mondanivalója
• A fenntarthatóság az emberiség sorskérdése, ezért
keresnünk kell mindenki összefogását az élet megmentése
érdekében.
• 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 ez reményem szerint nem utópia,
bár nagyon nehezen, de talán megvalósítható út.

© Veress,2022.08.
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Az előadás korlátjai
• Ismereteim végesek,
• a rendelkezésre álló idő rövid,
a fenntarthatóság hatalmas témakörének
• csak néhány kérdését érintem,
• szubjektív véleményként,
• részletesebb magyarázat nélkül.
 Bocsánat, ha tévedek, örömmel veszek tisztázó kérdést,
kritikát.
 Eltérőek a nézetek, ezért tudom, hogy nem lehet olyan
előadást tartani, hogy mindenkinek tetsszen!
© Veress,2022.08.
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A fenntarthatóság fogalomrendszere
• A fenntarthatóság összefoglaló elnevezés
magába foglalja a teremtésvédelmet és a
környezetvédelmet.
• Az Istenhívők számára a teremtésvédelem
az Isten által teremett világ megőrzése az
ember által;
de az ember megtagadta a Teremtőjét,
ezért a teremett világ megőrzése helyett
azt leigázza, lerombolja.
© Veress,2022.08.
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A fenntarthatóság fogalomrendszere
(folytatás)
• A környezetvédelem a materiális környezet védelme mellett a
szellemi környezet (kulturális értékek) védelmét is tartalmazza.
• A klímavédelem értelmezése nem egyértelmű:
lényeges kérdés a klímaváltozáshoz alkalmazkodás (adaptation),
de vitatható a klímaváltozást okozó emberi tényezők
mérséklése (mitigation), mert véleményem szerint még nem
tisztázott, hogy a klímaváltozást milyen lényeges tényezők
okozzák és ezek közül mely tényezőket tudja az ember
befolyásolni.
• A zöld kifejezés
a fenntarthatóság mai divatos összefoglaló elnevezése,
de sok helyen politikai bűvszó, sok esetben szakmai tartalom
nélküli politikai célú hangulatkeltés.
© Veress,2022.08.
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A fenntarthatóság dzsungele
Környezetvédelem: Google 4,6 millió találat (2022.07.28.)
Fenntarthatóság: Google 6 millió találat (2022.07.28.)
Teremtésvédelem: Google 18 ezer találat (2022.07.28.)
• Áttekinthetetlen mennyiségű információ
• Ellenőrizhetetlen hamis információk
• Fogalmak értelmezése nélkül, zavaros elnevezések
• Megalapozatlan „tudományos” állítások
• Ok‐okozat elemzése nélküli állítások
• Hatalmi, politikai torzítások
• Értékromboló, életellenes mozgalmak
• Jó szándékú tévhitek
© Veress,2022.08.
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A fenntarthatóság érdekében mit tehetünk
ebben a zavaros világban?
•
•
•
•
•
•

Nem látjuk a célt, így nem teszünk semmit.
Reménytelen a helyzet, nem teszünk semmit!
Strucc politika: nem veszünk tudomást róla!
Kétségbe esünk, várjuk a világ végét…
Látszatmegoldásokba merülünk.
Keressük a lényegi megoldás(oka)t.

© Veress,2022.08.
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Az előadás gondolatmenete
•
•
•
•

a fenntarthatóság rendszere,
a fenntarthatóság főbb szereplői,
a fenntarthatóság főbb szereplőinek az igényei,
a fenntarthatóság főbb szereplőinek az igényeit az
individualista fogyasztói társadalom torzítja el,
• minden főbb szereplő (burkolt) igénye a szeretet,
• a fenntarthatóság felé (egyedül) a szeretet útja
vezet.

© Veress,2022.08.
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A Föld és kapcsolata
• A Föld (Gaia,Terra) a fenntarthatóság rendszere.
A Föld környezete a Világűr.
• A Föld minden testtel gravitációs (tömegvonzás)
kapcsolatban áll. A Földet a környezetéből érő
legjelentősebb hatás a Nap és a Hold gravitációs
hatása.
• A földi mágneses mező jelentős hatással van a földi
életre.
• A Föld felszínét a környezetéből a Naprendszeren kívüli
galaxisokból és a Napból származó kozmikus/ionizáló
és a Napból származó elektromágneses sugárzás éri.
A Földet a mágneses mezője védi a kozmikus
sugárzástól.
© Veress,2022.08.
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A légkör
• A légkör/atmoszféra a Föld felszínét körülvevő
gázburok (fő összetevők: nitrogén, oxigén; kis
mennyiségben széndioxid, vízgőz, stb.).
• Jelentős szerepe van a levegő szennyezettségnek.
Részletesen lásd Gelencsér A.:Füstbe ment bolygó,
2015

© Veress,2022.08.
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A légkör főbb rétegei
A légkör
o külső rétege a sztratoszféra,
o belső rétege a troposzféra.
• A sztratoszféra a légkör azon külső rétege, ahol a
magasabb hőmérsékletű légrétegek feljebb, az
alacsonyabb hőmérsékletűek pedig lejjebb
helyezkednek el.
• A troposzféra a légkör azon belső rétege, ahol
felfelé emelkedve egyre hidegebb a levegő; az
időjárási jelenségek nagy része itt játszódik le.
© Veress,2022.08.
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Az ózonréteg
• Az ózonréteg a sztratoszférának, a légkör külső
rétegének az ózon tartalmú része.
• Az ózon ultraibolya sugárzás hatására oxigén
molekulákból keletkezik.
• Az ózonréteg képes bizonyos frekvenciájú
káros ultraibolya sugárzást elnyelni.
• Az ózon, mint levegőszennyező anyag egyben
üvegházhatású gáz.
© Veress,2022.08.
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A bioszféra
A bioszféra a Föld
• kőzetburkának (litoszféra),
• vízburkának (hidroszféra),
• levegőburkának (atmoszféra)
azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok
játszódnak le.
A bioszféra működésének alapvonása az evolúció.

© Veress,2022.08.
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A bioszférát érő hatások
• 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 Földet a mágneses mezője védi a kozmikus sugárzástól.
• A kozmikus sugárzás a földi életben változást okoz, az
élőlények számára rákkeltő hatásuk van.
Egyes kutatók azt feltételezik, hogy a kozmikus sugárzás
hatására lejátszódó események indíthatták útjára a földi
életet.
© Veress,2022.08.
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Biodiverzitás
A biodiverzitás/biológiai sokféleség az
élőlények és együtteseik minden öröklött
változatossága, az évmilliók alatt evolúciósan
megszerzett tudása.

© Veress,2022.08.
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Mikroorganizmusok
• Sajnálatos módon ma nagyon sokan a
biodiverzitás védelmén csak az állatfajok és
növényfajok változatlanságának a védelmét értik.
• Teljesen érthetetlen, hogy miért nem veszik
figyelembe a mikroorganizmusok szerepét, azt a
tényt, hogy a mikroorganizmusok milliárdos
sokasága határozza meg a bioszféra, ezen belül a
növényfajok, az állatfajok és az emberek
életképességét.
© Veress,2022.08.
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Időjárás és éghajlat/klíma
Meteorológiai értelemben
• az időjárás a légkör adott helyen és adott
pillanatban fennálló állapota,
• az éghajlat/klíma ugyanott, az időjárás
elemeinek hosszabb (több évtizedes)
időszakra jellemző állapot‐együttese.

© Veress,2022.08.
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A klímát befolyásoló fontosabb tényezők
• Az éghajlatot/klímát elsősorban
a Nap sugárzási teljesítménye,
a Föld keringési paraméterei,
a légkör kémiai összetétele,
a bioszféra állapota és
a nagy óceáni áramlatok befolyásolják.
• Az éghajlat/klíma befolyásolja a bioszférát.
A bioszféra részeként az emberiség is
befolyásolja az éghajlatot/klímát.
© Veress,2022.08.

21

Üvegházhatású gázok a légkörben (!)
• Az üvegházhatású gázok a troposzférában, a légkör belső
rétegében a Föld felszínéről kibocsátott infravörös sugárzást
nyelik el, ezért felmelegednek és így rajtuk keresztül melegszik
a Föld felszíne is.
• Az üvegházhatású gázok a Föld légkörére jelentős hatást
gyakorolnak. Az azonban vita kérdése, hogy mely gázoknak
van jelentős hatása és milyen a kölcsönhatásuk, ezért
véleményem szerint az üvegházhatással kapcsolatban ma
még bizonyító következtetéseket nem lehet levonni, csak
gyengén hihető sejtéseket lehet tenni.
• Eltérő vélemények alakultak ki arra vonatkozóan is, hogy az
emberi tevékenységek eredményeként melyik üvegházhatású
gáz, milyen mennyiségben kerül a légkörbe.
• Az is vita kérdése, hogy mely üvegházhatású gázok forrását
képes az ember befolyásolni.
© Veress,2022.08.
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A klímaváltozás jövője
• Napjainkban rengeteg információ igazolja,
hogy jelentős klímaváltozás van.
• Arra vonatkozóan eltérőek a vélemények, hogy
a múltban mikor volt hasonló klímaváltozás,
ezért a jelenlegi változásból a múlt adatai
alapján nem lehet a jövőre vonatkozóan
megbízható következtetéseket levonni.

© Veress,2022.08.
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A széndioxid őrület (!)
Sokak véleményével ellentétben véleményem 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,
nemzetközi mozgalmak, jogszabályok büntetik a széndioxid
kibocsátóknak ‐ bár csak kis (!) ‐ részét; sok kibocsátó,pl.
vulkánok (sic), erdőtüzek, háborúk(sic) , (hadi) repülők, (hadi)
tengeri flották, stb., stb., nincsenek „büntetve”.
© Veress,2022.08.
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Felelős államvezetők???
Az ENSZ 21. fenntarthatósággal foglakozó Párizsi
Klímacsúcs alkalmából több mint 190 állam
megállapodásának legfontosabb célkitűzése a
hőmérséklet emelkedés 2 C fok alatt tartása .
Ezt vállalják (!!!???) a szén‐dioxid kibocsátás
csökkentésért felelős államvezetők,
bár nem bizonyított, hogy a szén‐dioxid
kibocsátás csökkentés befolyásolja a
hőmérséklet alakulását!
© Veress,2022.08.
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Új üzletágak a környezetvédelemben
Gandhi 1972‐ben az alábbiakat mondta:
„Ironikus lenne, ha a szennyezés elleni küzdelem
átalakulna egy üzletággá, amiből néhány vállalat,
társaság vagy nemzet profitot érne el sokak
kárára.”
és jött a széndioxid kvóta kereskedelme!
Öko ‐ szabványok, ‐ tanúsítás, – címke, …
© Veress,2022.08.
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Összefoglalás: az ember befolyása
a fenntarthatóság rendszerére
• Biodiverzitás, inváziós fajok kezelése
• Üvegház hatású gázok csökkentése a
felmelegedés ellen
• Ózonlyuk csökkentése a káros ultraibolya
sugárzás hatása ellen
• Gazdálkodás az erőforrásokkal
• Látszatmegoldások lelkes megvalósítása
© Veress,2022.08.
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A fenntarthatóság erőforrásai
Hazánkban a Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Keretstratégia az emberi erőforrás fogalmával bővíti az
irodalomban ismert erőforrásokat, így megállapítja,
hogy minden nemzedék anyagi, szellemi és lelki jólétének
elősegítéséhez szükséges javak létrehozásához négy
alapvető erőforrás szükséges:
• az emberi (humán),
• a társadalmi,
• a természeti és
• a gazdasági.
© Veress,2022.08.
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Fenntarthatóság: gazdálkodás az
erőforrásokkal
• a természeti erőforrások korlátosak,
• az emberi erőforrások elvben, az idő függvényében
gyarapíthatók,
• a társadalmi erőforrások elvben, az idő függvényében
gyarapíthatók,
• a gazdasági erőforrások elvben, az idő függvényében
gyarapíthatók.
A természeti erőforrások közül korábban az energia
szűkösségét tartották a legfontosabbnak, újabban
többen hangsúlyozzák az anyagok korlátosságának közeli
veszélyét és lényeges tényezővé válik a termőföld értéke.
© Veress,2022.08.
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Részletmegoldások lelkes megvalósítása(!)
Rengeteg példa:
• műanyag palackok gyűjtése,
• energia hatékony épületek létesítése,
• napfény‐kollektorok, szélerő művek,…
• emberközpontú gazdálkodás, háromdimenziós gazdálkodás,
• körforgásos gazdálkodás,
• stb., stb.,….
A részletmegoldások kellenek, de elterelik a figyelmet a lényegről:
az erkölcsi szemlélet sürgős megújulása szükséges!
Kellenek a részeredményeket adó megoldások,
de mindig hangsúlyozni kell, hogy a lényeg
az erkölcsi szemlélet sürgős megújítása!

© Veress,2022.08.

30

A FENNTARTHATÓSÁG KIHÍVÁSAI
•
•
•
•

A fenntarthatóság
A fenntarthatóság rendszeréről
A fenntarthatóság főbb szereplői és igényeik
A fenntarthatóság felé vezető út

© Veress,2022.08.

31

A fenntarthatóság főbb szereplői
a fejlett társadalmakban

• a termelés(gyártás és szolgáltatás) gazdaság
minden szereplője,
• állampolgárok/végfogyasztók, családok, unokák,
• népképviselet, kormányzás, állami szervek,
• oktatási/kutatási szervezetek,
• társadalmi szervezetek, egyházak,
• a fenntarthatósággal foglalkozó szervezetek,
• államszervezetek, nemzetközi szervezetek,
• közösségi média,
• hatalmi hálózatok, milliárdosok.
© Veress,2022.08.
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Igény, érték, elégedettség
• Emberi természetünkből következően
igényeink vannak.
• Az igényeink értékrendünkből fakadnak.
• Érték számunkra az, ami az értékrendünk
alapján igényünket kielégíti.

© Veress,2022.08.
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Az igény sokféle értelmezése
• Az igény föltételezett jog, jogosultság, amelynek
alapján valaki a maga részére kíván, kér, követel
valamit.
• Az igény elnevezés mögött több jelentés is
értelmezhető, vannak például akik megkülönböztetik a
szükséget, amely a létszükséglethez szükséges igény.
• Maslow szükséglet hierarchia
• Adott ember pillanatnyi igénye az értékrendjétől és a
testi, lelki állapotától is függ, így a valóságban sokféle
önző, értékromboló igény létezik.
• Az alábbi felsorolásban szereplő igények az emberi
természetből következő „természetes” igények.
© Veress,2022.08.
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Az ember természetes igényei
Az ember igényeit J.J. Dahlgaard az alábbi csoportokra
osztotta:
 fizikai, biológiai igények
(mint bármely élőlény),
 értelmi (mental) igények
(mint gondolkodó lény),
 érzelmi, lelki (spiritual) igények, örök értékek
(mint lelki‐szellemi lény).

© Veress,2022.08.
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Az ember fizikai‐biológiai igényei (mint élőlény)
 élelem
 víz
 levegő
 szállás, menedék
 ruházat
 biztonság
 nemi élet (biológiai szeretet)

© Veress,2022.08.
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Az ember értelmi igényei (mint gondolkodó lény)
 tartozás valahova
 barátság (értelmi szeretet)
 elismerés
 rang
 önazonosság
 teljesítmény
 alkotóképesség
 fejlődés
 önmegvalósítás
© Veress,2022.08.
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Az ember lelki igényei (mint érzelmi lény)











© Veress,2022.08.

alázatosság
igazságosság
őszinteség
hűség
becsületesség
jószívűség
emberszeretet (lelki szeretet)
tisztelet
bizalom
irgalom (VG kiegészítése)
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Az érték
Az érték
ami igényt elégít ki egy értékrend világánál
Az értéktartományok:
logikai (igaz‐hamis), igazságkeresés
erkölcsi (jó‐rossz)
esztétikai (szép‐rút)
vallási (szent‐istentelen)

© Veress,2022.08.
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Értékrend
Egy személy értékrendje értékek azon
összessége, amelyet a személy viselkedésében,
döntéseiben követ, meghatározónak tart. A
különböző helyzetek értékelésekor mit tart
fontosnak, mit tart pozitívnak és mit tart
negatívnak, illetve, hogy mennyire tartja annak.
Az értékrend szorosan összefügg a személy
világnézetével, erkölcsével, céljaival.
© Veress,2022.08.
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Világnézet
„ A világnézet valami egész, egyetemes: tartalmaz
valami képet a világról, az egész világról…
Ha világnézetről beszélünk, akkor az a világ, amelyre
beszéd közben gondolunk, mindig valakinek a
világa….
A világnézet nem csupán azt nézi, ami van,
hanem értékel is. Nem pusztán leír és megért
hanem felszólít állásfoglalásra és cselekvésre is.”
Noszlopi László: A világnézetek lélektana, 1937, 7‐8 o.
© Veress,2022.08.
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Az ember igényeinek a fontossága
 a biológiai igények legtöbbje nem igazi igény, mert
csak akkor igény, ha nincs kielégítve,
de a biológiai igények egy része a létfenntartást és
a fajfenntartást szolgáló ösztönös igények, amelyek
kielégítése szükséges;
 a lelki (értelmi, érzelmi) igények az elsődlegesek,
ezek állandó igények, ezek az örök értékek! Ebből
következően állandó szükséglet a szeretetigény!
A fenti vázlat csak egyszerűsítés, a biológiai és a lelki
Igények mélyebben összefonódnak, egyéntől és
életkortól függően eltérőek (pl szeretet, szerelem).
© Veress,2022.08.
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A fenntarthatóság főbb szereplőinek főbb
igényei (egyszerűsítve!)
• a termelés(gyártás és szolgáltatás) gazdaság minden szereplője:
nyereség
• állampolgárok/végfogyasztók, családok, unokák: jólét (fogyasztói
társdalom)
• népképviselet, kormányzás, állami szervek: hatalom, (értékőrzés)
• oktatási/kutatási szervezetek: nyereség, hírnév, értékőrzés
• társadalmi szervezetek, egyházak:tagság, hírnév, értékőrzés
• fenntarthatósággal foglakozó lelkiismeretes szervezetek:
fenntarthatóság
• fenntarthatósággal foglakozó élősködő szervezetek: nyereség,
hírnév, hatalom
• államszervezetek, nemzetközi szervezetek: hatalom, hírnév
• közösségi média: nyereség, hatalom
• hatalmi hálózatok, milliárdosok: nyereség, hatalom
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Az igények torzítása:
a fogyasztói társadalom kialakítása (!)
A nyereségérdekeltségű szabadpiaci kapitalizmus, kihasználva az
emberek ösztöneit, gyűjtőszenvedélyét, kapzsiságát, a jóllét helyett a
jólét hangsúlyozásával kialakította az un. „fogyasztói társadalmat” az
alábbi módon:
 Általános hülyítés
oktatási rendszer züllesztése, filozófia/vallás nélkül
UFO, okkult tudományok, kártyajóslás, …
földöntúli lények, boszorkányok, …
 Fogyasztók hülyítése
reklámok
pszihés fogások
 Versenyszellem szítása
Forma1, pankráció, …
összehasonlító indikátorok: ki az első???
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A fogyasztói társadalom kialakítása
(folytatás)
 A biológiai (állati) igények erősítése, torzítása
étel, ital, kábítószer
szex,
 Az irigység szítása
palota, csodaautó
rengeteg ruha, ékszer
luxus utazás, stb.
 A kíváncsiság szítása
új, ismeretlen
hamis hírek
 A lelki igények látszat kielégítése
szappan operák
 Az értékrend rombolása
média
a lelki igények visszaszorítása
© Veress,2022.08.

45

A fenntarthatóság főbb szereplőinek főbb
igényei ‐ ÖSSZEFOGLALÁS
IGÉNYEK: Nyereség,jólét,hatalom,hírnév,…
ezek legtöbbje biológiai igény!
Bár szinte minden szereplő harcosan nyilatkozik a
fenntarthatóságról,
csak egy‐két személy, egy‐két szervezet érdeke a
fenntarthatóság,
az unokákat szinte senki sem képviseli!!!
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A szereplők közös, háttérbe szorított,
mélyen létező igénye a szeretet!
• A fenntarthatóság minden szereplője vagy
személy, vagy szervezet, így minden szereplő
ember.
• Minden ember igénye a biológiai igények
mellett az értelmi és az érzelmi igények
kielégítése.
• Minden ember ‐ sokszor ki nem mondott ‐
igénye a megbocsátó, felemelő szeretet!
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A szeretet értelmezése
A szeretetet nehéz értelmezni, de azt hiszem,
hogy mindenki érzi, ha valaki igazán, önzetlenül
szereti!
A szeretetnek igen sok féle értelmezése van. pl:
• a tárgyak szeretete
• az élet szeretete
• a személyek szeretete
• a közösség szeretete
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A szeretet himnusza
(Pál 1. Korinthusi 13:1‐13)
… a szeretet türelmes,
a szeretet jóságos
nem féltékeny,
nem kérkedik,
nem fuvalkodik fel,
nem nagyravágyó,
nem keresi a magáét,
nem gerjed haragra,
nem gondol rosszra,
nem örül a gonoszságnak,
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A szeretet himnusza
(Pál 1. Korinthusi 13:1‐13)

(folytatás)
de együtt örül az igazsággal,
minden eltűr,
mindent elhisz,
mindent remél,
mindent elvisel.
a szeretet soha meg nem szűnik.”
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A személy szeretete
Személyes szeretetnek nevezzük a két személy között létesülő
hagyományosan értelmezett szeretet fogalmát.
A személyes szeretet ismertebb fokozatai:
• tolerancia: nem gyűlöl,
• viszonzást váró szeretet: azt szereti, aki őt viszontszereti,
• annak a szeretete, aki nem bántott: azt is szereti, aki nem
bántja őt,
• az ellenség szeretete: azt is szereti, aki bántja őt,
• önzetlen szeretet: mindenkit feltétel nélkül szeret.
Megjegyzés:a boldogság ajándék az önzetlen szeretetért!
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Az ellenség szeretete
XVI. Benedek pápa 2008‐ben meghirdette az ellenség szeretetét is
előíró keresztény forradalmat, mely egyedüli lehetőség a béke felé. „Az
emberiség válaszút előtt áll: az erkölcs, az értékek lerombolásával, a
szeretet „tiltásával” önmaga bukását fogja‐e elérni, vagy a
fennmaradás érdekében ki fogja robbantani a szeretet forradalmát?”
XVI. Benedek pápa 2008. február 18‐án a zarándokok ezreinek az
alábbiakat mondta:„Miért követeli meg Jézus az ellenségünk
szeretetét, tehát olyan szeretetet, mely meghaladja az ember
képességeit?” – tette fel a kérdést. „Valójában Krisztus kívánsága
reális, – folytatta – mert számításba veszi azt a tényt, hogy a
világban igen sok az erőszak és igazságtalanság. Ezt a helyzetet csak
úgy lehet meghaladni, ha nagyobb szeretetet és igazságosságot
állítunk szembe vele.”
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A társadalom szeretete
Ferenc pápa „Áldott légy” kezdetű enciklikája – a közös
otthon gondozása c. (2015) enciklika, amely a
társadalmi szeretet enciklikájának tekinthető,
az alábbi hat fejezetből áll:
• Ami közös otthonunkkal történik
• A teremtés evangéliuma
• A környezeti válság emberi gyökerei
• Átfogó ökológia
• Tájékozódást és cselekvést segítő szempontok
• Ökológiai nevelés és lelkiség.
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A társadalom szeretete
• A társadalom iránti szeretet a közjó iránti
elköteleződés, ez a társadalmi, gazdasági és
politikai kapcsolatokat is érinti.
• A társadalom szeretete, a közjó iránti
elköteleződés megállítja a környezet
rombolását és ösztönzi a gondoskodás
kultúráját.
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Az erőforrás gazdálkodás mozgatórugója
a személyes és a társadalmi szeretet
Az erőforrások fenntarthatósága szempontjából alapvető fontosságú
• a természeti erőforrások korlátjainak a felismerése és tiszteletben tartása,
• az emberi erőforrások gyarapíthatók,
• a társadalmi erőforrások gyarapíthatók,
• a gazdasági erőforrások gyarapíthatók.
Hangsúlyozni kell, hogy ezek között rendszerszintű összefüggések állnak fent!

Minden nemzedék anyagi, szellemi és lelki jólétének
elősegítéséhez szükséges javak létrehozásának a négy alapvető
erőforrás közül
• az emberi (humán) erőforrás gyarapításához a személyes
szeretet,
• a társadalmi erőforrás gyarapításához a társadalmi szeretet
szükséges.
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FENNTARTHATÓSÁG
•
•
•
•

A fenntarthatóság
A fenntarthatóság rendszeréről
A fenntarthatóság főbb szereplői és igényeik
A fenntarthatóság felé vezető út
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ÉRTÉK ÉS TEREMTÉSVÉDELEM
Közös társadalmi felelősségünk, hogy
megmentsük a világot és unokáink életét!
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KÖZÖS KAPOCS
Az ateisták és az Istenhívők között közös kapocs
a szeretet és a humánum,
az együttműködésben mindenki nyertes!
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Megvalósítható a fenntarthatóság
a szereplők közös igénye, a szeretet útján?
Gátló tényezők:
• értékrombolás,
• individualista nyereségérdekeltségű szabadpiaci
kapitalizmus, fogyasztói társadalom
• …
Hogyan válhat világméretű mozgalommá?
• A megmentő és felemelő szeretet terjesztése
által
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A szeretet útja a fenntarthatóság felé
Példák:
A megmentő és felemelő önzetlen szeretet
terjesztése által kíséreljük meg elősegíteni
megvalósítani a:
• békét a családban,
• békét a barátokkal,
• békét a munkahelyen.
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A béke megvalósítása a családban
A szeretet himnusza alapján a családtag
• türelmes,
• nem féltékeny,
• nem nagyravágyó,
• nem keresi a magáét,
• nem gerjed haragra,
• minden eltűr,
• mindent elhisz,
• mindent remél,
• mindent elvisel,
• „A pohár félig tele van”!
Ezek nem teljesíthetőek? Akkor nem lesz béke a családban!
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A béke megvalósítása a barátokkal
A szeretet himnusza alapján a barát:
• türelmes,
• nem féltékeny,
• nem kérkedik,
• nem nagyravágyó,
• nem gerjed haragra,
• nem gondol rosszra,
• együtt örül az igazsággal,
• mindent elhisz
• „A pohár félig tele van!”
Ha ezek nem teljesülnek, akkor megszűnik a barátság.
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A béke megvalósítása a munkahelyen
Az értelmi igények kielégítése által a munkatárs elégedett,
mert megkapja az alábbiakat:
• közösséghez tartozás
• baráti közösség
• személyiség elismerése
• rang adása
• önazonosság biztosítása
• teljesítmény elismerése
• lehetőség az alkotásra
• lehetőség a fejlődésre
• lehetőség az önmegvalósításra.
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FELEŐSSÉG AZ UNOKÁINKÉRT
Legfontosabb feladatunk az unokáink
erkölcsös nevelése
az emberek szeretetére!
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ÖSSZEFOGLALÁS:
A fenntarthatóság a döntésünktől függ!
Ha egyéni, közösségi és társadalmi szinten
a megbocsátó szeretet útját választjuk,
akkor fenntartható lesz az élet
és az önzetlen szeretet boldoggá is tesz,
de ha nem ezt az utat választjuk,
(vagy ha a Teremtő nem lép közbe),
akkor biztos az emberiség megsemmisülése!
© Veress,2022.08.

65

FELHASZNÁLT ALAPVETŐ IRODALOM
 Noszlopi László: A világnézetek lélektana
Szent István Társulat, Budapest, 1937.
 Schütz Antal: A bölcselet elemei
Szent István Társulat, Budapest, 1948. (második kiadás)
 Noszlopi László: Megmentő és felemelő szeretet
Ecclesia, 1975.
 Mácz István: Kísértés a jóra (Etikai olvasókönyv)
Szent István Társulat, Budapest, 1993.
 Perlaky Lajos: A szív filozófiája
Szent István Társulat, Budapest, 1993.
 Dahlgaard, Jens, J.,Dahlgaard, Su Mi Park, Edgeman, Rick L.: Core value
deployment: The need for a new renaissance
Total Quality Management, 9 (4‐5), S45‐S50 (1998).
 XVI. Benedek: „Az Isten szeretet”kezdetű enciklikája
Szent István Társulat, Budapest, 2007.

© Veress,2022.08.

66

MELLÉKLETEK
• Veress Gábor: A fenntarthatóság lényege, hogy
szeretetben éljünk
Studia Wesprimiensia, XIX évfolyam, 2018.I‐II.
szám, 61‐72.
• Veress Gábor, Kovács Károly:ÉRTÉK ÉS SZERETET
2007. kézirat.
• Veress Gábor: A SZERETET ÚTJÁN Mindnyájan
testvérek c. enciklika útmutatása 2020.kézirat.
• Hazai szerzők fenntarthatóság témájú könyvei
© Veress,2022.08.

67

EOQ‐MNB Szakbizottságok
„Pódiumbeszélgetések a Minőségről”
2022.szeptember 7.
A FENNTARTHATÓSÁG KIHÍVÁSAIRÓL
AZ ÉRTÉK‐ ÉS A TEREMTÉSVÉDELEM TÜKRÉBEN
Közös társadalmi felelősségünk,
hogy megmentsük a világot és unokáink életét!
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Dr. Biacs Péter Ákos írásbeli kérdése:
milyen feltételek megléte vagy hiánya vezethet
a fenntarthatatlanság állapotához?
A fenntarthatatlanság állapotához az alábbi közvetlen
fontosabb okok megléte vezet:
kapitalista fogyasztói jóléti társadalom (egyenlőtlenség,migráció)
felesleges innováció a GDP növelése érdekében
háborúk, nukleáris háborúk, vallásháborúk, gyarmatosítás (migráció)
hülyítés, hibás/hamis nézetek (média, sajtó)
tudományos hatáselemzés nélküli felfedezések (GMO)
járványok, káros/mérgező anyagok
éhínség (migráció)
gyökér okok
értékrombolás, vallásüldözés
értéknélküli, erkölcsnélküli világ (nemzetközi szervezetek)
hatalom/tőke koncentráció, milliárdosok
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Dr. Biacs Péter Ákos írásbeli kérdése:
milyen feltételek megléte vagy hiánya vezethet
a fenntarthatatlanság állapotához?
A fenntarthatatlanság állapotához az alábbi közvetlen
fontosabb dolgok hiánya vezet:
kultúra, műveltség, értékrend
erkölcs, szolidaritás, szubszidiaritás
energia,nyersanyag, termőföld
víz/ívóviz hiánya
…
gyökér okok
kultúra, világnézet,értékrend, erkölcs hiánya
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