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Bevezetés 

 A természeti környezet megóvása, helyreállítása, a fejlődés 

fenntarthatóvá tétele, … a globális ökológiai válság elhárítása az 

emberiség legfontosabb kihívása a 21. században. 

  

 A világot kell megmenteni!  Nekünk!  

     Vélemények 

     Tények 

 

„Ha már elpusztul a világ,  

legyen a sírjára virág.” 

 



Bevezetés  —  A legfontosabb …?   Vélemények 

 „«Maga a nagy földgolyó» gyorsan érlelődő válságban van, – válságban, amely 

annak a ténynek tulajdonítható, hogy a környezet, amelyben a technikai fejlődés 

végbemegy, kicsi és rosszul szervezetté vált. …. (!!!) …” 

  

 Forrás: Neumann János: Túlélhetjük-e a technikát? 

In: Válogatott előadások és tanulmányok, KJK, Bp., 1966, 103-118. o.  

 (Eredeti megjelenés: Fortune, 1955. június) 

 



Bevezetés   —   A legfontosabb … ?   Vélemények 

 „Az emberiség történelme során most első ízben vagyunk tanúi egy olyan 
világviszonylatú válság kibontakozásának, amely mind a fejlett, mind a fejlődő 
országokat érinti; az emberi környezet válságáról van szó.  
Ha a jelenlegi irányzatok továbbra is érvényesülnek, biztosra vehető, hogy 
veszélybe kerül az élet a földgolyónkon.  
Ezért sürgősen fel kell hívni a világ figyelmét azokra a problémákra, amelyek 
megakadályozhatják az emberiséget abban, hogy legmagasabb rendű 
törekvéseinek megvalósulását lehetővé tevő környezetben élhessen.” 

 Forrás: U Thant, az ENSZ főtitkára, az első környezetvédelmi 
világkonferencia összehívását szorgalmazó beszéde, 1969 

 



Bevezetés   —   A legfontosabb …?  Vélemények 

 „Amikor a civilizált emberiség az őt körülvevő és éltető természetet elvakult és 
vandál módon pusztítja, ökológiai összeomlással fenyegeti önmagát.  
Amikor ezt majd gazdaságilag is megérzi, valószínűleg felismeri hibáját, de 
megeshet, hogy akkor már késő lesz.” 

  

 Forrás: Lorentz, Konrad: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne,  IKVA-
SZÁMALK, Bp., 1988, 102 o. (25. o.)  
Eredeti kiadás: München, 1973 

 



Bevezetés   —   A legfontosabb … ?   Vélemények 

 „Az emberiség történelmének újabb kritikus elágazási pontjához 

közeledik.  

A technoevolúció elképzelhetetlenül felgyorsuló folyamata a denaturált 

valóság olyan gigantikus örvénylését hozta létre, amely elnyeléssel 

fenyegeti az emberi civilizációt, sőt talán az egész földi életet is.” 

  

 Forrás: Bogár László: Magyarország és a globalizáció,         

Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 447 o. (10. o.) 

 



Bevezetés   —   A legfontosabb … ?   Vélemények 

 „... egyelőre fogalmunk sincs arról, hogy a jelenlegi emberi társadalmak miként 

lesznek képesek reagálni a modernitás által a glóbuszon elindított ökológiai 

lavina visszahatásaira.” 

  

 Forrás: Ohnsorge-Szabó László: Ökológiai gazdaságtan és monetarizmus,  

L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2003, 387 o. (9. o.) 

 



 XVI. Benedek pápa több beszédében szólt a Föld megmentésének 

szükségességéről.  

 Arra buzdította a híveket, hogy imádkozzanak és dolgozzanak vele 

együtt a környezet megóvásáért. 

 

 „A vízkészletek védelme és a klímaváltozás mérséklése a legfontosabb 

feladatok közé tartozik az egész emberiség életében.”  

 

Forrás: MTI, Budapest, 2007. szeptember 4. 

Bevezetés   —   A legfontosabb … ?   Vélemények 



Bevezetés   —   A legfontosabb … ?   Vélemények 

 „Mit gondol, túl fogjuk élni? 

 Optimista pesszimista vagyok. Úgy vélem, helytelen az a feltételezés, hogy 

túlélünk egy 2°C felmelegedést: már túl sok ember él a Földön. Egy 4°C-os 

felmelegedést a jelenlegi népesség egy tizede sem élheti túl. Az ok az, hogy nem 

lesz elegendő élelmiszerünk, hacsak nem szintetizáljuk. Emiatt a csökkenés a 

század folyamán hatalmas lesz, 90% fölötti. A megmaradó emberek száma a 

század végén valószínűleg egy milliárd lesz, vagy kevesebb.”  

  

 Forrás: James Lovelock – interview; One last chance  to save 

mankindNew Scientist (no2692), 23 January 2009, by Gaia Vince 

 http://www.newscientist.com/article/mg20126921.500-one-last-chance-

to-save-mankind.html?full=true 

 

http://www.newscientist.com/article/mg20126921.500-one-last-chance-to-save-mankind.html?full=true
http://www.newscientist.com/article/mg20126921.500-one-last-chance-to-save-mankind.html?full=true
http://www.newscientist.com/article/mg20126921.500-one-last-chance-to-save-mankind.html?full=true
http://www.newscientist.com/article/mg20126921.500-one-last-chance-to-save-mankind.html?full=true
http://www.newscientist.com/article/mg20126921.500-one-last-chance-to-save-mankind.html?full=true
http://www.newscientist.com/article/mg20126921.500-one-last-chance-to-save-mankind.html?full=true
http://www.newscientist.com/article/mg20126921.500-one-last-chance-to-save-mankind.html?full=true
http://www.newscientist.com/article/mg20126921.500-one-last-chance-to-save-mankind.html?full=true
http://www.newscientist.com/article/mg20126921.500-one-last-chance-to-save-mankind.html?full=true
http://www.newscientist.com/article/mg20126921.500-one-last-chance-to-save-mankind.html?full=true
http://www.newscientist.com/article/mg20126921.500-one-last-chance-to-save-mankind.html?full=true
http://www.newscientist.com/article/mg20126921.500-one-last-chance-to-save-mankind.html?full=true
http://www.newscientist.com/article/mg20126921.500-one-last-chance-to-save-mankind.html?full=true


Vélemények, tekintélyérvek 

A Stern Jelentés, 2006. okt. 30. 

Az éghajlatváltozás közgazdaságtana 

„… a Jelentés becslései szerint, ha nem cselekszünk, az éghajlatváltozás összes 

költsége és kockázata egyenlő lesz legalább a globális GDP 5%-ának elvesztésével 

évente, most és mindörökké. Ha figyelembe vesszük a szélesebb értelemben vett 

káros hatásokat és kockázatokat, akkor a becsült kárérték elérheti a globális GDP 

20%-át és e fölé is emelkedhet.” 

 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/ 

stern_review_economics_climate_change/stern_review_report.cfm 

További érdekesség: 

School of International and Public Affairs, Columbia – September 21, 2009 

http://www.youtube.com/watch?v=2-Fvx6QbLLY (másfél órás előadás angolul) 
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Vélemények, tekintélyérvek                                

2010. február 13. 

„Visszatekintve azt gondolom, hogy alulbecsültem a veszélyt. 

Valószínűleg túl óvatos voltam, túl optimista. Az üvegház-gázok 

kibocsátása gyorsabban növekedett, mint ahogy feltételeztük, a 

bolygó elnyelő kapacitása, úgy tűnik, gyengébb, a felmelegedés 

hatásai pedig gyorsabban érezhetők.”  

450-550 ppm     450-500 ppm 

Költségek: W-GDP  1%  2% 
Nicholas Stern 

1946 - 

„Ez azonban jóval alatta marad azoknak a károknak, amelyek ránk várnak, ha nem 

cselekszünk azonnal.” 



Vélemények, tekintélyérvek 

 „…az elmúlt 50 évben az emberiség 
gyorsabban és erőteljesebben változtatta 
meg az ökoszisztémákat, mint bármely más 
hasonló időszakban az emberi történelem 
folyamán, főként az élelmiszer, víz, növényi 
rostok és fűtőanyag iránt gyorsan növekvő 
szükséglet kielégítése céljából.  
Mindez alapvető és nagymértékben 
visszafordíthatatlan veszteségeket okozott 
a az élet változatosságában Földön. ”  

       

Forrás: Millennium Ecosystem Assessment (2005): Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, 

Millennium Ecosystem Assessment Synthesis Report,  

World Resources Institute, Island Press, Washington D.C., 137 p. 

http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf 

http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf


Bevezetés   —   A legfontosabb … ?    Tények 

Dioxin az anyatejben (Németország) 

Napi dioxin-bevitel: 60 pg/l-TEQ/kg  > WHO norma. 

 

Forrás:    Environmental Data Germany 2002,    

 UmwletBundesAmt, 60 p. (p. 54.) 

  http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2148.pdf 

http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2148.pdf
http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2148.pdf
http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2148.pdf


Bevezetés   —   A legfontosabb … ?    Tények 

A tőkehal állomány összeomlása az Atlanti Óceánban 

 Newfoundland keleti partjainál 1992-ben                  

                                                                               

 

Az 50-es évek végén az 

évszázadok óta folytatott időszaki, 

part menti halászatot felváltotta a 

mélytengeri halászat, ami a 

zsákmány növekedéséhez, de az 

állomány zsugorodásához 

vezetett.  

Az összeomlás az évszázadok óta 

folytatott halászat beszüntetését 

eredményezte.  

Forrás: WRI (2005): Ecosystem and Human Well-being (Synthesis) – Millenium Ecosystem Assessment Report, World 

Resources Institute, Washington D.C., 2005, 155 p. (p. 12.) 

http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf 

http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf


Bevezetés   —   A legfontosabb … ?    Tények 
 

A halfogások becsült mennyiségének 

alakulása a Földön (1970 – 2000)                                                     
„Napjainkban a jelentős halállományok 

egy negyedét túlhalásszuk vagy 

lényegében kimerítjük (erős 

bizonyosság)”  

 

„Currently, one quarter of important 

commercial fish stocks are 

overexploited or significantly depleted 

(high certainty)” 

(p. 39.) 

 Forrás: WRI (2005): Ecosystem and Human Well-being (Synthesis) – Millenium Ecosystem 
Assessment Report, World Resources Institute, Washington D.C., 2005, 155 p. (p. 8.) 
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf 

http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf


Bevezetés   —   A legfontosabb … ?   Tények 

 1998, 2001 és 2002 volt  a három legmelegebb 
év 1880 óta.  
(2003-as adat) 

 A 10 legmelegebb év 1990 után volt. 

 Az USA népessége (kevesebb, mint a világ 
népességégének 5%-a)  világ 
szénkibocsátásának 24%-át  adja. 

  „A hőmérsékletváltozás nagy része az emberi 
tevékenységekre vezethető vissza.”  

(Ken Davidson, WMO) 



Bevezetés   —   A legfontosabb … ?    Tények 

 Kenyában a szárazság miatt zavargások törtek ki az ivóvízért, 

Bangladesben pedig a Himalája havának megolvadása okozott 

árvizeket. 

 2010-ig csak Afrikában több mint 180 millió áldozata lehet az 

éghajlatváltozásnak, illetve az annak, következtében bekövetkező 

környezeti és humanitárius katasztrófáknak az évtized végéig.  

 

 

 Forrás: MTI – Bonn;    ZöldInfo, 2006. 11. szám;          Zöldapró, 2006. 05. 30. 

 



Bevezetés   —   A legfontosabb … ?    Tények 

Gazdasági növekedés és szennyezőanyag kibocsátás (Németország) 

  Forrás: Environmental Data Germany 2002, UmwletBundesAmt, 60 p. (p. 11.) 

  http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2148.pdf 

http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2148.pdf
http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2148.pdf
http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2148.pdf


Bevezetés   —   A legfontosabb … ?    Tények 

Friss hírek – 2007. szeptember 

 A világ legnagyobb játékforgalmazója, az amerikai Mattel tegnap 
bejelentette, hogy újabb nyolcszázezer gyermekjátékot hív vissza 
világszerte, mert mérgező ólomszármazékokat tartalmazó festékkel 
vannak bevonva. Forrás: Magyar Hírlap 

   

Kenyérbe került Szegeden a káros dioxin Forrás: Magyar Hírlap 

    

 

2007. július 

 A pekingi kormányszervek és a Világbank közös tanulmánya szerint 
Kínában évente több mint 700 ezren halnak meg idő előtt a lég-, illetve 
vízszennyezés következtében.  



Bevezetés   —   A legfontosabb … ?    Tények 

Hírek 
       Ma egy budapesti lakos várható élettartama a légszennyezettség 

miatt három évvel rövidebb, mint egy tiszta levegőjű város lakosáé.   

   

       Budapesten évente több mint 400 ember hal meg a légszennyezés 
közvetlen következményei miatt. 

   

       Több mint két városligetnyi zöldfelületet építettek be a rendszerváltás 
óta Budapesten. A fákat, bokrokat ráadásul többnyire engedély nélkül 
vágták ki.  

Forrás: Danubius Rádió, Magyar Hírlap, 2007. szeptember 10. 

 



Bevezetés   —   A legfontosabb … ?     Tények 

Hogyan értékeljük a tényeket?  Bizonytalanság 

….. 

 

Részlet egy laikus hozzászólásból az Index egyik fórumán:  

"... a föld ... imbolyogni kezd egyre nagyobb értékkel."  
Válasz: 

„Szurkoljunk, hogy így legyen!  
Nem kell többet sörre költenünk!  

Ui: Hányasod volt fizikából te nagyonhülye?” 
 

 

 Forrás: jani55 – Index, Fórum, 2004.03.30 00:56:44 (44) ;  
          Téma: Globális felmelegedés = világvége? 

  http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9021273 

http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9021273


Bevezetés   —   A legfontosabb … ?    Tények 

A globális felmelegedés pozitív bizonyítéka 

Forrás: Az első két adat kivételével nagy elemszámú, reprezentativitásra törekvő  

mintán végzett egyéni kutatás. ® 



Bevezetés - A legfontosabb?     Tények 

ÖHF:                                                 

önként vállalt  

házi feladat: 

Környezeti problémák gyűjtése 

 

Globális, 

hosszú távú 

 

Nagy térségi, 

hosszú távú 

 

Helyi, hosszú 

távú 

 

Globális, 

közép távú 

 

Nagy térségi, 

közép távú 

 

Helyi, közép 

távú 

 

Globális, rövid 

távú 

 

Nagy térségi, 

rövid távú 

 

Helyi,  

rövid távú 

 



1. A közgazdaságtan megújításának igénye 

Sokasodó környezeti 

problémák 

megjelenése, növekvő 

tudatosulása az 1960-

as évektől kezdve 

 

Összefüggő jelenségkör? 

  

A gazdaság nem vizsgálható megfelelően a társadalom és a bioszféra nélkül. Komplex rendszer? 

 Forrás: Passet, René : L’économique et le vivant,  

    Payot, Paris, 1979, 287 p. (p. 11. ) 

Gazdaság 

Társadalom 



1. A közgazdaságtan megújításának igénye 

 A Gaïa-elmélet 

 NASA, James Lovelock,  (W. 
Golding) 

 Hogyan lehet stabil a földi légkör 
összetétele, a tenger 
sókoncentrációja, a Föld 
átlaghőmérséklete? 

 Mi tartja fenn a Bioszféra 
stabilitását? 

   
Gaïa (atmoszféra, bioszféra,   
hidroszféra, litoszféra)  
stabil önszabályozó rendszer, 

amit az emberiség veszélyeztet. 

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.universalpsychichealer.com/lovelock_HomageGaia_en_couv.jpg&imgrefurl=http://www.universalpsychichealer.com/&usg=__xj8OhUjqEiRx0l_lHnHQ_Kr5qbQ=&h=666&w=425&sz=35&hl=hu&start=374&tbnid=wUwmnlcRwadwZM:&tbnh=138&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dlovelock%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dhu%26sa%3DN%26start%3D360
http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://static.guim.co.uk/sys-images/Books/Pix/covers/2006/02/08/lovelock9.jpg&imgrefurl=http://www.guardian.co.uk/books/2006/feb/12/scienceandnature.features&usg=__YIxfNCV84RmlS-kCORYYfFSqpEk=&h=195&w=128&sz=8&hl=hu&start=738&tbnid=HpihdMPhesQHyM:&tbnh=104&tbnw=68&prev=/images%3Fq%3Dlovelock%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dhu%26sa%3DN%26start%3D720


1. A közgazdaságtan megújításának igénye 

Feltevés és modell: 

 „… a Föld élő anyaga, valamint a légkör, az óceánok és 
a földfelszín olyan összetett, együttes szervezetnek 
tekinthető, mely képes bolygónkat az élet számára 
megfelelő állapotban tartani.”   GAIA 

 („Esetenként nehéz volt túlzó körülírás nélkül elkerülni, 
hogy Gaiáról ne mint élőlényről beszéljünk.” 15. o.) 

 

 

 

 Forrás: Lovelock, J. E.: Gaia (A földi élet egy új néző-
pontból), Göncöl Kiadó, Budapest, évsz. n., 207 o. (12. o.) 



1. A közgazdaságtan megújításának igénye 

Gaia (a Bioszféra …) és a Technoszféra versengése a térért és az erőforrásokért 

 

 A Technoszféra térhódítása folytatódik. 

 Gaia felülkerekedik. 

 Mindkét rendszer összeomlik, elpusztul. 

 Alacsonyabb szinten vegetál a két rendszer. 

 Harmonikus együttélés: fenntartható fejlődés 

 



2. A környezetgazdaságtan megjelenése 

 Az egyes tudományok válasza (a 70-es évektől):  

     „környezeti-” előtag vagy az „ökológiai” jelző  

 (környezetfizika, környezetkémia, öko-toxikológia, öko-geográfia, 

környezetpszichológia, környezetszociológia, történeti ökológia, környezeti jog, 

stb.) 

 

 Környezetgazdaságtan 

 environmental economics, économie de l’environnement, Umwelteconomie, … 

  konferenciák, folyóiratok, tantárgyak, tanszékek 

 



2. A környezetgazdaságtan megjelenése 

ÖHF:  egyetemi tematikák gyűjtése 

 

A világ mely egyetemein és mit oktatnak környezetgazdaságtan címén? 

 

 

Harward University (USA) 
http://www.ksg.harvard.edu/cbg/eephu/courses.htm  

University College London (UK) 
http://www.econ.ucl.ac.uk/index.php 

Université de Genève (Genf, Svájc) 
http://www.unige.ch/ses/ecopo/cours/ecoenv/plan.pdf  

Ruprecht-Karls-Universität-Heidelberg 
http://www.eco.uni-heidelberg.de/teaching/sommer04.html 



3. A környezetgazdaságtan fogalma 

Mi nem környezetgazdaságtan? 

 

 környezetgazdálkodás  

 környezetpolitika   § 

 környezetgazdaságtan    

              



3. A környezetgazdaságtan fogalma 
 
A környezetgazdaságtan  

 

   közgazdaságtan  a termelés és a    

        fogyasztás szemszöge 

 

  elméleti    gyakorlati     

                    alkalmazhatóság igénye 

  

  alaptudomány  legáltalánosabb    

                    összefüggések 



3. A környezetgazdaságtan fogalma 
 
a) A környezetgazdaságtan ágazati felfogása 

  Ipargazdaságtan,  
 agrárgazdaságtan …    környezetgazdaságtan 

 

 A vizsgálódás tárgya: a társadalmi-gazdasági rendszer és a környezet 
határán zajló folyamatok, jelenségek összessége. 

 

 („Szennyezések gazdaságtana”, „Erőforrások gazdaságtana”) 

 

 

  A közgazdaságtan keretei (tárgy, módszer, értékek) adottak. 

  A gazdaságban a piac szerepe meghatározó.  

  A költségeket és hasznokat kell összevetni (pénzben).  



3. A környezetgazdaságtan fogalma 

b) A környezetgazdaságtan  

mint alternatív közgazdaságtani irányzat  

hagyományos közgazdaságtan  alternatív közgazdaságtan  

 

Gyökeresen eltérő meta-ökonómia: 

  tárgy            :  a teljes bioszféra-technoszféra                        

   komplex jelenségei, folyamatai  

  módszerek   :  holisztikus közelítés, interdiszciplinaritás,   

   a gazdasági mérés új módjai  

  értékek         :  ökologizáció, humanizáció 



4. Az ökológiai gazdaságtan fogalma 

 

 „A Reconstruction of Economics” című 

munkájában (1950) az ökológiai 

gazdaságtan megnevezést javasolta . 

 „Föld űrhajó” metaforája jelentős 

hatással volt sok közgazdász nézeteire 

is. 

 

Űrhajó gazdaságtan  

 

Cowboy gazdaságtan 

Boulding, Kenneth Ewert (1910-1993) 



4. Az ökológiai gazdaságtan fogalma 
 

 Towards a Steady-State Economy (1973) 
[Egy állandó állapotú gazdaság felé]; 

 Steady-State Economics (1977);  

 Economics, Ecology, Ethics (1980); 
Valuing the Earth: Economics, Ecology, 
Ethics (co-edited with K. Townsend);  

 For the Common Good: Redirecting the 
Economy Toward Community, the 
Environment and a Sustainable Future 
(with John Cobb, 1989); 

  Population, Technology and Lifestyle (co-
edited with R. Goodland and S. El Serafy, 
1992);  

 Beyond Growth: The Economics of 

Sustainable Development (1996).  Daly, Herman (1938-    )  

School of Public Affairs  

University of Maryland  

USA 



4. Az ökológiai gazdaságtan fogalma 

 

• 1966: Analytical Economics: Issues 

and Problems Harvard University 

Press, Cambridge MA. 

• 1971: The Entropy Law and the 

Economic Process Harvard 

University Press, Cambridge, MA. 

[Az entrópia törvénye és a gazdasági 

folyamat] 

• 1976: Energy and Economic Myths 

Pergamon, New York. 

Georgescu-Roegen, Nicholas 

(1906-1995)  



4. Az ökológiai gazdaságtan fogalma 

 

 Új közgazdasági eszmeáramlat: 

     1989: International Ecological Economics Society, 

   Ecological Economics 

 

 Tárgya:    

     a teljes bioszféra-technoszféra komplex jelenségei,folyamatai 
  

 Módszerei:    

     a természettudományok és a társadalomtudományok („újra”) integrálása 

     (‘egyensúlytól távoli,önszerveződő disszipatív struktúra’)  

                             

  Értékválasztása:  

      pozitivista tudományfilozófia 

* * * * 

(??????) 



Befejezés — Mit tehetünk? 

 „Az a felismerés, hogy az egész rendszer kezd széttöredezni, hamarabb 
nyilvánvalóvá válhatott volna, ha a szakmai testületek, amelyeknek 
szemmel kellett volna tartaniuk technológiánkat – mérnökök, biológusok, 
orvosok – nem azonosultak volna maguk is oly mértékben a hatalmi 
rendszer célkitűzéseivel.” 

 „Csakis magasztalt technológiai «életmódunk» gyökeres újraformálása 
mentheti meg ezt a bolygót attól, hogy élettelen sivataggá változzék.” 

 Forrás: Mumford, Lewis: A gép mítosza, Európa Kiadó, Budapest, 1986 

 Eredeti kiadás: 1932 

 



Befejezés. Mit tehetünk? 

 „A megoldást keresve, helyes, ha mindjárt kezdetben kizárunk egy 
álmegoldást. A válságot nem oldja meg, ha kiküszöböljük a technika 
egyik vagy másik, szemmel láthatóan különlegesen károsnak tűnő 
formáját.” 

… 

„…” 

 Forrás: Neumann János (1955): Túlélhetjük-e a technikát? In: Válogatott 
előadások és tanulmányok, KJK, Budapest, 1966, 103-118. o. (103-104. o.)  
(Eredetileg megjelent: Fortune, 1955. június)  



Befejezés. Mit tehetünk? 
 

• A jelenségkört bizonytalanság jellemzi, ami ismereteink 

hiányosságaiból fakad 

•    

• öko-pesszimizmus      techno-optimizmus 

 

• Tenni kell érte!   Nekünk, most! 

 

• Gondolkozz globálisan, cselekedj helyben! 



Köszönöm a figyelmet! 


