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1. BEVEZETÉS
Az egyetemi éveim és doktori kutatói munkám során megszerzett ismeretek meggyőztek afelől,
hogy lényeges kérdésekre kell, hogy a jelenkor társadalma választ adjon. Feltett szándékommá
vált, hogy amennyiben lehetséges, én is segíthessem a problémák kezelésének folyamatát.
Ezeket a környezeti-társadalmi-gazdasági problémákat talán a fenntarthatósági probléma
fogalmával lehetne leginkább kifejezni. Bár számos kritika éri, én mégis a fenntarthatóság
kifejezést használom (a pontos definiálás igényétől szándékosan eltekintve), mivel meglátásom
szerint jelenleg nincs jobb alternatíva az említett problémák kezelését szolgáló fejlődési irányra
vonatkozóan. Elméleti ismereteim és tapasztalataim alapján alapvetően két oldalról lehet
megközelíteni a fenntarthatóság témakörét. Az egyik a tudományosnak tartott, objektív
megközelítés, a másik pedig egyfajta szubjektív értelmezés.
Célom az volt, hogy megpróbáljam ezeket a megközelítéseket egy közös modellbe integrálni. Ez a
törekvésem már az egyetemi éveim alatt megkezdődött, amikor a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszékén ökopszichológiai témakörben
írtam tudományos diákköri munkát. A dolgozat 2. helyezést ért el, az országos
környezettudományi diákköri konferencián pedig különdíjjal jutalmazták, illetve írtam e
témában egy pályázatot, mely bekerült az EMLA (Environmental Management and Law
Association) Jubileumi tanulmánykötetébe. Az ökopszichológia soft tudományterülete után a
diplomamunkámban hard területekkel foglalkoztam – a virtuális víz koncepciót vizsgáltam,
melyhez Fuzzy modellezést alkalmaztam. Ezután megkezdtem doktori tanulmányaimat és a
kutatási évek alatt elkezdett összerendeződni bennem egy új multidiszciplináris megközelítés,
amely a fenntarthatósági problémákat az ún. „soft és hard science” integrálásával kísérli meg
értelmezni. 2012-ben Bognár József díjat nyertem egy olyan tanulmánnyal, amelyben már
megjelenik ez az új megközelítésmód.
A kutatási téma aktualitását az adja, hogy az utóbbi évszázadban tapasztalt népességnövekedés
üteme, a fogyasztói kultúra terjedése, az éghajlatváltozás, a biodiverzitás csökkenése stb. eddig
soha nem látott kihívások elé állítják az embert. A fenntarthatóság fő kérdése, hogy az egyes,
visszafordíthatatlannak tartott folyamatok által létrehozott új egyensúlyban fennmaradhat-e az
ember, avagy sem. Egyelőre, a jelenlegi folyamatok (például planetáris korlátok átlépése)
alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy egyes korábbi társadalmi válaszok a környezeti
kérdésekre, úgy mint a természeti népek erdőégetése, a hódító népek erőszakos földszerzése, az
ideológiák vezérelte vegyszeres, méretgazdaságos gazdálkodásmód és a modern világ
neurotikus fogyasztói viselkedése nem vezet olyan új egyensúly kialakulásához, amelyben az
emberi faj fennmaradhat. Nemzetközi együttműködés olyan fokára volna szükség, mellyel a
véges számban rendelkezésre álló erőforrások mellett is emberhez méltó életkörülményeket
teremthetünk magunk és a jövő generációk számára. Jelenleg azonban a valóság az, hogy a
társadalmak között és azokon belül is vallási-ideológiai indulatok uralkodnak, egyes
országokban gyerekek halnak éhen, míg máshol emberek csoportjai rendkívüli luxus
körülmények között, sokszor mégis boldogtalanul élnek. Egy ilyen világban nem egyszerű
mindenki számára emberhez méltó életkörülményeket biztosítani az egyéni, szellemi szabadság
biztosítása mellett, környezeti válsággal fenyegető folyamatok közepette. Úgy vélem, hogy e cél
eléréséhez feltétlenül szükség van a problémák több szemszögű megközelítéséhez, így egyaránt
fontosnak tartom az objektívnek tényezők (így például a környezeti és gazdasági folyamatok),
valamint a szubjektív tényezők (így például a humán tényező) bevonását a kutatásokba. A
disszertációban erre teszek kísérletet.
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1.1 A KUTATÁS FELÉPÍTÉSE
Az 1. fejezetben a kutatás témájáról, annak lehatárolásáról, a célokról és a módszertanról írok,
valamint bemutatom a hipotéziseket.
A 2. fejezetben bemutatom a szubjektív tényező jellemzőit, változási dinamikáját, valamint a
fenntarthatósági kérdésekben betöltött szerepét. Ebben a fejezetben az I. Hipotézist igyekszem
igazolni analitikus módon, valamint gondolatban felállítom az I. Tézist.
A 3. fejezetben bemutatom a II. Hipotézis igazolására létrehozott új koncepcionális modellt,
valamint az annak alapjait adó integrál elméletet és integrál ökológiát. Bemutatom továbbá a
modell alkalmazása során kapott integrál fenntarthatóság értelmezési és kezelési eszköztárát.
A 4. fejezetben a III. Hipotézis bizonyítása olvasható, melynek keretében az integrál
fenntarthatósági modell alkalmazhatóságát vizsgálom a vízgazdálkodás területén. A fenntartható
vízgazdálkodás integrál modelljének verifikálást annak általános elméleti, valamint két
esettanulmányra vonatkoztatott alkalmazásával végzem. Végül bemutatom az új, integrálholarchikus vízgazdálkodási modellt a víz gazdasági értékelemzésén keresztül.
Az 5. fejezetben megfogalmazom a kutatás eredményeiről alkotott véleményemet és javaslatokat
teszek azok felhasználását, valamint további kutatási irányokat illetően. Összefoglalom továbbá
az új tudományos eredményeket a Tézisek bemutatásával egyetemben.

1.2 A KUTATÁS CÉLJA ÉS A TÉMA LEHATÁROLÁSA
A disszertációban arra teszek kísérletet, hogy olyan új koncepcionális modellt hozzak létre,
amely segíti a fenntarthatósági problémák megértéséhez szükséges ismeretek feltárását,
továbbá amely segítségével egyúttal bővíthető a megoldások eszköztára. Ez a modell a
fenntarthatóság negyedik pillérére, a humán tényezőre (vagy a disszertáció későbbi
szóhasználatával élve: a szubjektumra) fókuszál, vagyis ezt próbálja integrálni a fenntarthatóság
másik három pillérének kérdéskörébe. Célom, hogy ezt a modellt elsőként a fenntarthatósági
kérdések egy általánosabb tartományában, majd egy szűkebb területen – a vízgazdálkodás
területén is alkalmazzam.
A humán tényező szerepét a fenntarthatósági kérdésekben a pszichoszociális fejlődés elméletek
és a társadalmi értékrend változások vizsgálatán keresztül mutatom be. Az integrál elméletre és
integrál ökológiára épített új koncepcionális modell segítségével arra teszek kísérletet, hogy
multidiszciplináris megközelítésben vizsgáljam a környezeti problémákat, a vízgazdálkodás
fenntarthatóságával kapcsolatos kérdéseket, valamint két konkrét vízgazdálkodási esetet. A
kutatás során felállított tézisek bizonyítását ezeknek a fenntarthatósági kérdéseknek a
megválaszolásával igyekeztem elvégezni. Célom, hogy az eredmények tudományos és gyakorlati
használhatóságán keresztül bizonyítsam ennek az új modellnek az életképességét,
szükségességét.
Kutatási nehézséget jelentett az az általános, filozófiai jellegű és egyben tudományelméleti
probléma, hogy a kutatás módszertanának kiválasztása, a keretek és célok kijelölése, az adatok
kiválasztása és feldolgozása szubjektív tevékenység, amelyet alapvetően meghatároz a kutató
személye. Toulmin (1953) szerint a tudományos elméletek a tudós társadalomban ahhoz
hasonlóan szelektálódnak és fejlődnek, ahogy az élővilág fajai változnak, szelektálódnak és
fejlődnek a biológiai evolúcióban. Mindezek alapján én magam is csak saját „lencsémen”
keresztül vagyok képes vizsgálni a kutatási témakört, így előfordulhat, hogy az olvasó másképp
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értelmezi az adott kérdést. A félreértések lehető legteljesebb elkerülése végett létrehoztam egy
fogalomtárat, melyben lefektetem a kutatás kiindulópontjaiként szolgáló axiómákat. Az integrál
elmélet egyfajta kísérlet a világ valamennyi folyamatának és így valamennyi
tudományterületének egy közös modellbe rendezésére, amely, még ha sikerül is – a megjelenítés
egyértelmű korlátai miatt csupán nagyon felszínes eredményekre vezethet. A tudományos
igényesség érdekében fontosnak tartom ezért, hogy pontosan lehatároljam, mi az, amivel én a
továbbfejlesztett integrál modell által foglalkozni fogok és mi az, amivel nem. A vizsgált területek
kiválasztását saját tudományos ismereteim és jártasságom, valamint a hipotézisek bizonyítását
igénylő területek bevonásának szükségessége határozta meg. A következő felsorolás a
disszertáció kereteit adja meg:









Az integrál fenntarthatósági modellen keresztül bemutatott és vizsgált fenntarthatósági
problémák megértését és kezelését célzó módszerek és elméletek csupán szűk
keresztmetszetét adják a létező összes megközelítésnek és lehetőségnek. Így például
nem foglalkozom az ökológiai közgazdaságtannal normatív jellege miatt és nem
foglalkozom a szociálpszichológia és a kultúrantropológia területével sem alaposabb
tudományos ismeretek hiányában.
A disszertáció keretein belül a fenntarthatósági szempontból fontos szubjektum kollektív
megnyilvánulásaival foglalkozom, a szubjektum egyéni megnyilvánulásaival nem. Így
nem foglalkozom például a filozófia széleskörű szubjektum kutatásaival, illetve a
pszichológia egyéb fejlődéslélektani területeivel.
Koncepcionális modellt alkottam, amelynek csupán hozzávetőlegesen tudom megadni a
pontos alkalmazási módját, így az a mindenkori alkalmazó személyétől, a választott
módszertantól, a probléma tárgyától és egyéb tényezőktől függ majd. A modell tehát
erősen kontextusfüggő.
Az integrál modellnek csupán a szubjektív és objektív tényezőivel foglalkozom, azok
egyéni és kollektív szétválasztását nem teszem meg.
A lefektetett axiomatikus rendszeren belül tartózkodom a morális értékítéletektől.

Popper (Thornton, 2009) szerint egy tudományos elméletet egy áltudományos elgondolástól az
különböztet meg, hogy az előbbi előre meghatározott módon cáfolható. A Popper által alkotott
kritikai racionalizmus alapján a tudományos elméletek univerzálisak, és csak közvetve, az
elméletek következményei alapján tesztelhetőek. Ennek megfelelően a létrehozott
koncepcionális modell és a tézisek végső verifikálását jelenti egyrészt azok alkalmazása az
alábbiakban és jövőbeli kutatásokban, másrészt figyelembe kell venni a kutatási eredmények
jövőbeli következményeit is.
A disszertáció keretein belül végzett kutatáshoz a következő módszertanokat választottam.

1.3 A KUTATÁS MÓDSZERTANA
A kutatás a hipotézis-bizonyítás-tézis módszer lépéseit követi. A hipotézisek bizonyítását
részben az elméleti vizsgálat módszerével (I. Hipotézis) részben pedig a felállított új
koncepcionális modellhez használt módszerek segítségével végeztem (II. és III. Hipotézis). Az
egyik ilyen módszer volt a szakirodalmi áttekintés (3.4, 4.2 fejezetek), a másik az esettanulmány
vizsgálat egyrészt indikátorok alkalmazásával (4.3.1 fejezet), másrészt integrál szemléletű
történeti elemzéssel (4.3.2), a harmadik módszer pedig a teljes gazdasági értékelemzés (4.4
fejezet) volt.
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Az új koncepcionális modell jellemzői







A disszertációban létrehozott koncepcionális (vagy más néven stratégiai) modell
inputtényezők közötti minőségi kapcsolatot mutat be. Ezt egy olyan feltételrendszer teszi
lehetővé, amelyen belül a leírt kapcsolatok értelmezhetőek. A kutatás eredményei csakis
ezen a zárt rendszeren belül érvényesek.
A koncepcionális modell alapjai tehát le vannak fektetve, ugyanakkor az egyes
részmodellek esetében lehetséges az adott keretek közötti szabad választás.
Leíró jellegű modell, mert bár megkísérlem alkalmazni, de eredményei egyelőre inkább
elméleti jellegűek. A szimulációs potenciál bővítéséhez, illetve a gyakorlati
hasznosíthatósághoz további alapos kutatások szükségesek.
Sztochasztikus modell, mert a véletlen szerepe is megengedett.

A kutatás a következő hipotézisek bizonyítására, vagyis azok tézisként való elfogadására, vagy
elvetésére irányul.

1.4 HIPOTÉZISEK
HIPOTÉZIS I. A fenntarthatósági problémák megértéséhez és kezeléséhez szükség
van a szubjektum bevonására
A fenntarthatósági értelmezéseket és törekvéseket alapvetően meghatározza a szubjektum, azaz
azon belül az emberek pszichoszociális fejlődése, illetve a társadalmak értékrendváltozása, ezért
az azokkal kapcsolatos ismereteket be kell vonni a fenntarthatósági problémák értelmezésébe és
kezelésébe.
Kapcsolódó publikációk: Ijjas F (2008); Ijjas F, Valkó L (2011); Ijjas F (2013); Ijjas F (2014)
HIPOTÉZIS II. Az integrál fenntarthatósági modell segítségével feltárhatóak a
fenntarthatósági problémákban szerepet játszó szubjektív és objektív tényezők
egyaránt
Létrehozható, illetve a korábbi elméletekből továbbfejleszthető egy olyan új, koncepcionális
modell, amelynek alkalmazásával lehetőség nyílik a fenntarthatósági problémák holisztikusabb
elemzésére és kezelésére.
Kapcsolódó publikációk: Fűr A, Ijjas F; (2012); Ijjas F (2014); Ijjas F (2015)
HIPOTÉZIS III. Az integrál fenntarthatósági modell alkalmazható a fenntarthatóság
részterületein
Az integrál fenntarthatósági modell alkalmazható a fenntarthatóság egyes részterületein is, úgy
mint a vízgazdálkodás területén, ami egyben hozzájárulhat a vízgazdálkodás fenntarthatósági
problémáinak megértéséhez és kezeléséhez.
Kapcsolódó publikációk: Ijjas F, Valkó L (2011); Fűr A, Ijjas F; (2012); Ijjas F (2013); Ijjas F (2014);
Ijjas F (2015)
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1.5 FOGALOMTÁR
A fogalomtárban a hipotézisek vizsgálatában használt alapfogalmakat definiálom. Ezeknek a
fogalmaknak több definíciója is létezhet, így a következőkben azt mutatom be, hogy én ezek
közül melyekből indulok ki, melyekből építem fel az axiomatikus keretrendszerem, amelyen
belül a hipotéziseim, a bizonyításuk és a tézisek értelmezhetőek. A fogalmak közül a disszertáció
szempontjából a legfontosabb a fenntarthatóság és a szubjektum fogalma, ezért elsőként ezek
valamelyest bővebb kifejtése olvasható.
Fenntarthatóság
A fenntarthatóság értelmezésekor gazdasági megközelítésben általában megkülönböztetünk
gyenge, illetve erős fenntarthatóságot (Kerekes, 2012). Pearce és Atkinson (1992) szerint
gyenge fenntarthatóság akkor áll fenn, ha a társadalom rendelkezésére álló tőkejavak értéke
időben nem csökken. Ehhez a kritériumhoz három tőkejószág - az ember által létrehozott tőke, a
humán tőke és a természeti tőke megkülönböztetésével jutottak a szerzők. A gyenge
fenntarthatóság elfogadja a neoklasszikus közgazdaságtan azon alapfeltevését, hogy a tőkejavak
egymással helyettesíthetők, és ha a humán tőke értékcsökkenését nullának tekintjük, akkor a
gyenge fenntarthatóság nem más, mint konstans fogyasztás. Ekkor ugyanis az egy főre jutó
fogyasztás színvonala addig fenntartható, amíg a természeti erőforrások használatából származó
profitot anyagi tőkébe fektetik. Az erős fenntarthatóság ezzel szemben csak bizonyos korlátok
között engedi az ember által létrehozott tőke és a természeti tőke közötti helyettesítést, továbbá
nem engedi a természeti tőke értékének időbeli csökkenését sem. Egy harmadik megközelítés
szerint a fenntarthatóság egyfajta generációk közötti egyenlőség fenntartását tűz ki céljául,
ami gazdaságilag még kevésbé értelmezhető és megvalósítható, mint az erős kritérium (Kerekes,
2012).
Úgy vélem, hogy a gyenge fenntarthatósági kritérium általában nem, vagy csak nagyon szűk
keretek között elégséges feltétele az emberi élet etikus és minőségi fenntartásának a Földön. A
Földi világ három különböző szféráját elkülönítő megközelítésből (fizioszféra, bioszféra,
núszféra) (Wilber, 1996) és a holarchikus fejlődés elméletéből (Koestler, 1967) kiindulva –
melyeket a későbbiekben részletesen ismertetek – arra a következtetésre jutottam, hogy élő és
szellemi tőkét élettelennel helyettesíteni nem lehet. A fizioszféra elemei nem
helyettesíthetik a bioszféra elemeit, de főleg nem a núszféráét. Ahhoz, hogy az élet létrejöjjön a
Földön rendkívüli véletlenek sorozatának kellett bekövetkeznie és az élettel egy olyan teljesen új
minőség jelent meg, amely a fizikai anyagból előre kikövetkeztethetetlen lett volna. Világosan
látszik, hogy miért nem lehet az élőt élettelennel helyettesíteni. Ha az egészet visszabontom
részekre, a részek összessége nem adhatja ki az egész minőségét, funkcióját. Egy élettelen
kutya részei a boncolás után nem hozzák vissza a botot, ahogyan egy kómában fekvő ember sem
képes filozófiai eszmefuttatásra. Hiába van ott a test, ha a biológiai, illetve a szellemi sík
megszűnt, úgy azok funkcióját nem képes már ellátni az élettelen állati test, ami anyagi
formájában még létezik, de élő formájában már nem, illetve az emberi agy, amely biológiai
értelemben még működik, de szellemi síkon már nem.
Disszertációmban azt vizsgálom, hogy mi az akadálya annak, hogy a fenntarthatóság ilyen
nehezen megfogható, illetve ilyen nehezen gyakorlati életbe illeszthető fogalom. Vizsgálom
egyrészt objektív oldalról, vagyis hogy milyen környezeti-társadalmi-gazdasági folyamatok
hatására kell foglalkoznunk a fenntarthatóság kérdésével, illetve vizsgálom szubjektív oldalról is,
tehát hogy mennyiben befolyásolják a különböző fenntarthatósági értelmezéseket, a
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fenntarthatósági, vagy környezeti politikát, a fenntartható vagy fenntarthatatlan fogyasztást a
különböző értékítéletek, kulturális és pszichológiai folyamatok.
A „fenntarthatóság” kifejezést annak tudatában használom, hogy nincsen közös tudományos
egyetértés annak pontos definícióját illetően, bár a témával sokan foglalkoznak, így például
Bándi (2013) ennek a témának a jogi megközelítésével szerezte meg MTA doktori címét. Bulla és
szerzőtársai (2006) egy egész kötetet szenteltek a témának, de Valkó (2003), Szlávik (2007),
továbbá például a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (2013) is sokat foglalkozik a kérdéssel.
Nem célom, hogy pontos definíciót találjak rá, de igyekszem a lehető legközelebb kerülni
ahhoz, hogy mit is jelenthet, illetve, hogy az emberi élet fenntartásához a természet létezési,
örökségi értékét is figyelembe véve mit is kellene, hogy jelentsen. Elkerülhetetlen, hogy
valamilyen kifejezést ne használjak az embert érintő környezeti-gazdasági-társadalmi
problémákra, ezért a fenntarthatóságot az előzőekben említett eszmeiségben alkalmazom a
továbbiakban.
Szubjektum és objektum
A szubjektum és objektum közötti különbséget Platón (1973) „Szép-Jó-Igaz” hármasával, Kant
(1949) „három kritikájával”, Habermas (1973) „objektum-szubjektum-interszubjektum”
hármasával, vagy Popper (1974) „obektum-szubjektum-kultúra” hármasával lehet talán a
legjobban megfogni. A Platón-i „szép” jelző egyfajta szubjektív értékítélet, ezért a társadalom
közös konszenzusa alapján elfogadjuk, hogy mindenkinek mást jelent. Az „igaz” ellenben olyan
jelző, amelynek használatát illetően kölcsönös elvárások figyelhetőek meg a társadalomban. A
mindenkori elfogadott tudományos paradigmák szabályainak megfelelően kell bebizonyosodnia,
hogy amit állítok az igaz. Szépnek ezzel szemben bármit kinevezhetek. „Igazságos”-nak
hasonlóképpen kultúra-függő, hogy mit tartok, tehát szubjektív értékítélet kategóriába
sorolható. Disszertációmban a szubjektív tényezők nehezen meghatározható, inkább „szép” vagy
éppen „csúnya” tényezők, mint „igaz”, illetve „hamis” tényállások (lásd még 2. Ábra). Utóbbiak az
objektumhoz kapcsolódnak. Az objektum empirikusan megfigyelhető, neutrális,
vizsgálatához szükségtelen az introspekció, az értelem keresés. Az objektum nem jó, vagy rossz,
helyes, vagy helytelen. Felszíni megnyilvánulások, melyeket meg lehet figyelni és meglehetősen
pontosan le lehet írni. Ezzel szemben a szubjektumot nem lehet látni. A szubjektum maga egy
értelmezés, vagyis „ha a szubjektumot kutatom, akkor a helyes kérdés: mit jelent?” (Wilber,
1996, pp.132).
Popper nyomán (1974) objektum az, amit a disszertációmban „igaz”-nak feltételezek (például a
tézisek). Jelen esetben ez valamelyest bonyolult (hiszen éppen a szubjektum áll a kutatás
középpontjában), azonban a leírt axiómák rendszerén belül ellenőrizhető állításaim
igazságtartalma. Szubjektív megítélés tárgyát képezi azonban, hogy „őszinte” (Platóni „szép”)
vagyok-e. Vagyis amit leírok, az a lehető legnagyobb mértékben saját gondolatokat tartalmazó
munka-e, melyet a tőlem telhető legnagyobb igényességgel készítettem-e el, továbbá akár még
„szerethettem” is a kreatív folyamatot. Ugyanígy a szubjektum tárgyköréhez tartozik, hogy a
munkám „megfelelő”-e, (Platóni „jó”), azaz megfelel-e az éppen aktuális tudományos paradigmák
által lefektetett elvárásoknak.
Kiemelném továbbá, hogy a disszertáció Hörderlin (1993) gondolataihoz igazodva arra az
axiómára épít, hogy az objektum és a szubjektum együttesen alkotja a valóságot és ezért
különválasztásuk csakis átmeneti lehet azt a célt szolgálva, hogy megismerésükkel tudatosabb
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lépéseket tehessünk egy szebb és igazabb fenntarthatóság irányába. Ennek az axiómának az
alapját Hölderlin azon gondolatsora adja, melyben kifejti, hogy „az ítéletek formájában
megnyilvánuló gondolkodás a szubjektum és objektum perspektíváira osztja fel az eredendő
egységet” (Frank, 1987), ugyanakkor „a létben a szubjektum és az objektum nemcsak részlegesen
egyesül, hanem úgy, hogy semmilyen szétválasztás sem képzelhető el, amely meg ne sértené annak
lényegét, amit szét akarunk választani” (Hölderlin, 1993).
A disszertáció keretein belül továbbá a fenntarthatósági szempontból fontos szubjektum
kollektív megnyilvánulásaival foglalkozom, vagyis szubjektum alatt tulajdonképpen a 2.
fejezetben bemutatott pszichoszociális jellemzőket, illetve társadalmi értékrendeket értem. A
szubjektum
kollektív megnyilvánulása
azonban
csakis
a
szubjektum
egyéni
megnyilvánulásaival alkothat értelmes egységet, utóbbi vizsgálatához azonban további
kutatások szükségesek.
Vízgazdálkodás, fenntartható vízgazdálkodás
A vízgazdálkodás „a természet vízháztartásának a társadalom szükségleteivel való optimális
összehangolására irányuló tervszerű tudományos műszaki, gazdasági és igazgatási
tevékenység.” 1 A fenntartható vízgazdálkodás fogalmát ugyanakkor legalább olyan nehéz
pontosan definiálni, mint ahogyan a fenntarthatóságot magát sem lehet igazán meghatározni.
Amennyiben sikerül megfogni a fenntarthatóság lényegét, úgy a fenntartható vízgazdálkodás egy
olyan tevékenység kellene, hogy legyen, melyre alkalmazhatóak a fenntarthatóság alapelvei.
Ehhez mindenképpen közelíteni próbál a vízzel kapcsolatos területeken használt integrált
vízgazdálkodás, ami „egy olyan folyamat, mely támogatja a víz és kapcsolódó területek,
valamint erőforrások koordinált kezelését és fejlesztését, az élő ökoszisztémák megbolygatása
nélkül, hogy méltányos módon maximalizálja az abból eredő gazdasági és szociális jólétet.”2
Társadalmi értékrend változás és pszichoszociális fejlődés
Társadalmi értékrend alatt a csoportot alkotó egyének közös és időben domináns értékeit
értem. Ezen értékek mentén szerveződik a társadalom, működnek az intézmények,
fogalmazódnak meg a különböző politikák, stratégiák, kezelési tervek. A disszertációban
bemutatott pszichoszociális fejlődés elméletek értelmében a társadalmi értékrendek változása
egyfajta fejlődési dinamikát mutat. Ezen a fejlődési dinamikán belül ugyanakkor az egyén
egyedisége, megismételhetetlensége és szabad akarata nem vizsgálhatónak, de mégis
elfogadhatónak tartott jelenség. Összességében pszichoszociális fejlődés alatt egy
determinisztikus, de az egyén szabad akaratától és más tényezőktől (például szocializáció)
függő dinamikus változást értek, melyben az egyén szabadságfoka nő, a környezetének
okozott tudatos ártása pedig csökken. A fogalom meghatározását Graves (1970), Wilber
(1997), Beck és Cowen (1996), Maslow (1943), Piaget (1999), Cook-Greuter (2000), Gebser
(1985), Fromm (2002), Esbjörn-Hargens és Zimmermann (2009), Hamilton (2008), Inglehart és
Baker (2000), valamint Koestler (1988) munkái segítették.
Holarchia
Holarchia alatt a hierarchia és heterarchia egészséges együttesét értem, mely holonokból,
vagyis rész-egészekből áll össze és alapvetően a fejlődés, valamint a szétesés jellemzi. A fogalom
1
2

http://vit.bme.hu/targyak/ttp-vizepvizgazd/HEFOP_Vizep_Vizgazd.pdf
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meghatározását Wilber (1996) Esbjörn-Hargens és Zimmermann (2009), valamint Koestler
(1988) munkái segítették.
Szükséglet
Szükségletek alatt az emberélethez szükséges alapvető motivációkat értem. Ezek Maslow
(1943) szerint hierarchiát alkotnak, melyben elsőként az alapvető szükségletek kielégítésére
van szükség, s csak azután van igazán mód az összetettebb szellemi szükségletek kielégítésére,
legalábbis a szükségletek kielégítési folyamatának fenntartható módján.3
A fenntarthatósági problémák
Rachel Carson Néma tavasz című könyvének megjelenése óta datálható az a széles körben
elterjedt gondolat, hogy a fenntarthatósággal (bár akkor még nem így hívták) probléma van. A
rendszerszintű környezeti gondolkodás elterjedését és így a fenntarthatóság fogalmának
kialakulását megalapozó Carson könyvében a növényvédőszerek énekesmadarakra és
emberekre gyakorolt mérgező hatását bizonyította. 1972-ben jelent meg továbbá A növekedés
határai című tanulmány a Római Klub gondozásában, melyben szintén fenntarthatósági
problémákra utaltak azzal, hogy elsőként kérdőjelezték meg a gazdasági növekedés, mint
társadalmi jólléti törekvés létjogosultságát (Szlávik, 2007). 1972-ben szervezték az első ENSZ-es
környezetvédelmi konferenciát, melyet nagyjából 10 évente újabb és újabb konferencia követett,
és amelyeket áthat a fenntarthatóság kérdésköre. Elterjedt a fenntarthatóság azon
megközelítése, miszerint a környezeti, gazdasági és társadalmi folyamatokat együtt érdemes
vizsgálni, illetve a felmerülő problémákat együtt érdemes kezelni. A ’60-as évektől datálható
továbbá a jelentős környezeti, emberjogi és civil szervezetek elterjedése, melyek mára egyre
több ponton fonódnak össze és egyfajta közös tudatosodási mozgalmat képeznek, amely
középpontba helyezi a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéseket.
A fenntarthatósági problémákat a Fogalomtárban nem nevesítem. Ezt a 3.4.1 fejezetben teszem
meg részletekbe menően.

3

A szükségletek hierarchiájának kritikája többnyire azon alapul, hogy élet fenntartására veszélyes
helyzetben (például a koncentrációs táborokban) is képesek vagyunk magasfokú humán szükségletek
kielégítésére (például Radnóti rettenetes körülmények között munkaszolgálatban írta a Razglednicákat, a
Hetedik ecloga és az A la recherche című verseket). Azonban hosszú távon ezek a körülmények
ellehetetlenítik az élet fenntartását és ezen keresztül a szellemi tevékenységeket, vagyis mondhatjuk, hogy
elsőként valóban az alapszintű szükségletek kielégítésére van szükség a magasabb szintű szükségletek
kielégítésének fenntartásához.
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„A környezetszennyezés szennyezett pszichénk külső megnyilvánulása:
tudattalan egyének millióinak hajthatatlansága, hogy vállalják a
felelősséget belső világukért.” /Eckhart Tolle/4

4

saját fordítás Tolle (2010) 78. oldal alapján
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2. A SZUBJEKTUM
A fenntarthatósági problémák kialakulásában és lehetséges kezelésében a bevezetésben
végigvezetett gondolatsor alapján fontos szerepet játszhat a szubjektum 5 . Ez már a
fenntarthatósági problémák értelmezésénél kezdődik, ami maga is egy összetett dolog. Dodson
szerint (Esbjörn-Hargens, Zimmermann, 2009) az ökológia például nem más, mint annak az
értelmezése, ahogyan az élő szervezeteket és a környezetünket észleljük, vagyis mint
minden értelmezés, ez is attól függ, hogy milyen történelmi és kulturális háttérrel rendelkezik az
illető, aki az értelmezést végzi. Az általunk tényként elfogadott valóság valójában nem
készen kapott dolog, hanem egy észleléssel, érzelmekkel és kognitívan előállított
egyezség - megismerő és a megismert között. A fenntarthatósági problémák különböző
perspektívával és érdekekkel rendelkező emberek megállapításai, így aztán azok helyi közös
munkafelületen, adott társadalmi struktúrában, a jellemző nyelvi sajátosságok által
értelmezhetőek helytől, embertől, kultúrától, szerepektől, érdekektől stb. függően (Ijjas F., Valkó
L., 2011).
A szubjektum fenntarthatóságra kifejtett hatásainak példái
Amennyiben elfogadjuk, hogy a társadalom „környezeti nevelése” lehet a fenntarthatósági
problémák egyik megoldása, akkor pontos ismereteket kellene szereznünk arról, hogy a
társadalom egyes tagjainál melyek a ”triggerpontok”, vagyis a figyelem felkeltését, a
döntéshozást és a viselkedést kiváltó hatások. A különböző perspektívákhoz, vagy
értékrendekhez különböző „hívószavak” tartoznak. Például egy konzervatív keresztényt meg
lehet talán győzni arról, hogy óvjunk meg egy adott fajt a kihalástól, ha azzal érvelünk, hogy
hiszen az is Isten teremtménye. Ugyanez az érv egy modern, ateista személynél nem valószínű,
hogy működik. Ellenben ő is meggyőzhető az adott faj védelmének fontosságáról, ha például
azzal érvelünk, hogy így adott faj továbbra is „rendelkezésre” áll halálos betegségeket gyógyító
orvosságok kikísérletezésére. Egy neoklasszikus közgazdász szerint például alapvetően piaci
kudarc eredménye az, hogy adott esetben egy gyár érdekelt lehet abban, hogy mérgező
anyagokat jutasson környezetébe. Ezt a jelenséget az ár, a piac, az adók és határköltségek, stb.
viszonylatában értelmezi. Azon dolgozik, hogy miként lehetne adók segítségével csökkenteni a
negatív externális hatásokat, miként lehetne azokat internalizálni. Kibocsátás-kereskedelmi
rendszereket dolgoz ki, melyek a kormányszervek támogatásával piaci mechanizmusokon
keresztül enyhíthetik a negatív környezeti hatásokat. Egy zöld aktivista ezzel szemben nem hisz
a piacban, sokszor a vadkapitalizmust okolja a környezeti problémákért. Az ő szemében, a
szennyezőanyag kibocsátások adója, vagy a föld és víz beárazása, a természeti javak értékének
pénzbeli kifejezése csupán a kapitalista anyagi redukcionalimus egy új formáját jelenti, ahol a
természet értékét a piac határozza meg.
Az integrál elméletből kifejlődött integrál ökológia tudományágának (melyről részletesen a 3.
fejezetben lesz szó) képviselői szerint, mindkét perspektíva hasznos és a problémák
megoldásához mindkettőre szükség lehet. Ezek perspektívák, nézőpontok csupán, különböző
megközelítési módok és nem egy-egy teljes körű igazság, ugyanakkor mindegyiknek megvan a
maga igazságtartalma és a maga érvényességi határterülete. Úgy tűnik, hogy akadémikusok,
hivatali szervek, civil szervezetek, nagyvállalatok egyre inkább felismerik a problémák
összetettségét, így nő az igény a multidiszciplináris modellek iránt, melyekkel teljes körűen
5

A köznyelvben a humán tényező kifejezés is használatos.
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leírhatóvá, s hatékonyabban megoldhatóvá válnak a fenntarthatóság akadályát képező
problémák. A 3. fejezetben erre vállalkozom, de előtte még a 2. fejezetben a fenntarthatósági
problémák összetettségében nagy szerepet játszó szubjektum jellemzőit, változásait és
fenntarthatósági kérdésekben betöltött szerepét mutatom be, vagyis többek között azzal is
foglalkozom, hogy az említett különböző perspektívák hogyan jönnek létre, mik a jellemzőik stb.

2.1 PSZICHOSZOCIÁLIS FEJLŐDÉS
Szubjektum alatt - a Fogalomtárban meghatározottak alapján - nem magukat a megfigyelhető
jelenségeket (objektum), hanem azok értelmezését értem. Az pedig, hogy hogyan értelmezünk
valamit, az több tényezőtől is függ. A fenntarthatósági problémák értelmezésében a társadalmat
alkotó egyének egyéni és kulturális jellemzői egyaránt szerepet játszhatnak. A következőkben
olyan elméletekkel foglalkozom, amelyek alapján az egyéni és a kulturális jellemzők változásai
közös nevezőre hozhatóak elsősorban értékrendek formájában, melyek a szubjektum kollektív
szintjének felelnek meg.
A társadalmat alkotó egyének értékrendje számos kutató, így például Beck és Cowen (1996),
Cook-Greuter (2000), Esbjörn-Hargens és Zimmermann (2009), Fromm (2002), Gebser (1985),
Graves (1970), Hamilton (2008), Inglehart és Baker (2000), Koestler (1988), Maslow (1943),
Piaget (1999), valamint Wilber (1997) munkái alapján egyfajta fejlődési dinamikát mutat.
Nem igazán sorolhatóak ide, ugyanakkor felfedezni hasonlóságokat a kifejezetten az egyéni
lélek6 fejlődésével foglalkozó fejlődéslélektan tudományág területén. Nagyszámú elméletről van
szó, egészen az ősi indai és antik görög típustanoktól kezdve, a dinamikusabb Freud-i és Jung-i
rendszereken át a humanisztikus és transzperszonális pszichológiai irányzatok rendszeréig. A
disszertációban ezért csak azon elméletekkel foglalkozom, amelyek találkoznak az egyén
fejlődésének és a kulturális jellemzők változásának leírása során. Ilyen elméletek a
pszichoszociális fejlődéshez kapcsolódó elméletek. Ezeket a következő táblázatban foglaltam
össze Esbjörn-Hargens és Zimmermann (2009) munkája alapján, a fejlődési szintek
összetettségének csökkenő sorrendjében:

6

A pszichológia fejlődéslélektannak hívja, tehát a lélek kifejezést használja, de a disszertációban a
személyiség fejlődése pontosabb megfogalmazás, mert a bemutatott keleti filozófiák és az integrál elmélet
más kontextusban használja a lélek kifejezést.
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A pszichoszociális fejlődéshez kapcsolódó elméletek

A
fejlődés
szintjei

Kognitív
fejlődésvonal
(Piaget,Wilber)
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1. TÁBLÁZAT: A PSZICHOSZOCIÁLIS FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ELMÉLETEK7
Az egyes fejlődési szintek jellemzőit az amerikai professzor Clare W. Graves (1970) elméletén
keresztül mutatom be, mert több másik elméletnek is ez szolgált alapjául. Ez egy olyan
társadalomfejlődési modell, amely jól alkalmazható globális problémák megértésére és
kezelésére. Graves (1974) nyolc nagy értékrendszert írt le, amelyek alapvetően
meghatározzák a társadalmak döntéshozatalát és viselkedését. Ezek az értékrendszerek a
társadalom pszichoszociális fejlettségét mutatják és két tényező kombinációjából állnak össze.
Az egyik az adott szinten kialakult neurológiai, agyi kapacitás, amelyen a pszichés megküzdési
képesség alapszik; a másik pedig az egyén és a társadalom életkörülményeire vonatkozik.
Graves két betűvel jelölte a két tényezőt, amelyek kombinációjával adja meg az adott
pszichoszociális fejlettségi szintet. Ezek pedig a következők: A-N Automatikus; B-O Autisztikus,
C-P Egocentrikus, D-Q Abszolutisztikus, E-R Multiplisztikus, F-S Relativista, G-T Szisztematikus,
és H-U Differenciáló.
A 2. táblázatban Graves (1974) tipológiáját mutatom be az egyes szinteket jellemző
gondolkodásmód, szükségletek és főbb motivációk bontásában, továbbá szerepelnek benne az
egyes szintek Fűr-Ijjas modellnek (2012) megfelelő elnevezései (társadalomfejlődési csoportok).
A társadalomfejlődés során a túlélő egyénektől a rendszerelvű közösségek felé haladva mind
összetettebb és rugalmasabb társadalmi rendszerek jönnek létre.

7

Saját összeállítás Esbjörn-Hargens, Zimmerman (2009) alapján
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Graves
szint
A-N

Társadalomfejlődési
csoportok
Túlélő egyének

Gondolkodásmód

Szükségletek

Motiváció

automatikus, ösztönös

B-O

Babonás csoportok

autisztikus, rituális,
babonás, mitologikus

Élettani
szükségletek
Biztonság
csoportban

evés, ivás, alvás, ürítés,
szexualitás
törzsi tradíciók, megfelelés
a természet szellemeinek

C-P

Harcos egyének
Követő csoportok

E-R

Kreatív hedonisták

F-S

Humánus
közösségek

G-T

Rendszerelvű
emberek

planéta centrikus

Biztonság
önállóan
Biztonság
csoportban és
időben
Önmegvalósítás
– gondolati,
viselkedési
függetlenség
Önmegvalósítás
– érzelmi
függetlenség
közösségen
belül
LÉT
Potenciál
megvalósítása

hatalom, hódítás

D-Q

egocentrikus, hatalomelvű
abszolutista, tekintélyelvű

H-U

Rendszerelvű
közösségek

holisztikus

multiplisztikus,
stratégikus, racionális,
materialista,
indiviualista, modern,
reflektív
relativista,
egalitáriánus,
konszenzusos, posztmodern, vízió-logika

Globális
LÉT Potenciál
megvalósítása

morál, hagyomány,
tisztelet, biztonság
felfedezés, újítás,
fogyasztás, hatékonyság,
logikai magyarázatok, siker,
teljesítmény, függetlenség
hitelesség, összetartás,
megosztás, elfogadás,
megértés, érzékenység,
figyelmesség,
környezettudatosság
sokféleség, rugalmasság,
felfedezés,
rendszerszemlélet, elméletgyakorlat összehangolása,
integrálás
non-dualitás, kozmosz

2. TÁBLÁZAT : TÁRSADALOMFEJLŐDÉSI CSOPORTOK ALAPJELLEMZŐI8
A pszichoszociális fejlődési elméletek közös és a disszertáció szempontjából kiemelten fontos
alapelve, hogy a fejlődést nem lehet „siettetni”. A fenntarthatósági törekvések számára ez
egyben azt is jelenti, hogy a magasabb rendű szükségletnek számító környezetvédelem és
fenntartható fogyasztás igénye addig nem fog megjelenni a társadalom kritikus tömegét átlépő
méretekben, ameddig az alacsonyabb rendű szükségletek nincsenek kielégítve. A fejlődő
országoktól nem várható tehát, hogy a konzumerizmus értékeitől eltekintsenek, és azt
átugorva haladjanak egy alacsony energiafogyasztású viselkedés felé. Ez ugyanakkor azt is
jelenti, hogy az embernek a gondolkodásmódját és viselkedését nem egyszerű megváltoztatni. Ez
egy fejlődési folyamat, amely néha megtorpan, néha visszaesik (regresszió), néha pedig
nagymértékben felgyorsul. A legtöbb, amit tenni lehet, hogy a szükségleteiket hatékonyabban
kielégíteni tudók segítik a kevésbé hatékonyakat adott szintű szükségleteik kielégítésében.
A pszichológia kognitív modellje (Beck J., 2001) alapján az egyén gondolkodásmódja, döntései
és végeredményben a viselkedése az úgynevezett sémák mentén szerveződik. Ez a folyamat az
egyének csoportjának, vagyis a társadalomnak a működésmódját is meghatározza. A sémák köré
szerveződnek az attitűdök, a hiedelmek és végül a gondolatok. A gondolatok könnyebben, míg a
8

Saját összeállítás Ijjas (2013) és Fűr, Ijjas (2012) alapján
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sémák nehezen hozzáférhetőek. Gondolatokból sok van, míg sémákból kevesebb. A sémák
általában gyermekkorban jönnek létre, sokszor valamilyen kellemetlen, de leginkább valamilyen
traumatikus élmény (szeretett személy halála, megszégyenítés, abúzus stb.) hatására. Az egyént
egész élete során nagymértékben befolyásolja az az elakadás, amelyet az adott élmény okozott.
Az elhárítási mechanizmusok sokáig elfedhetik a problémát, de általában előbb, vagy utóbb
valamilyen formában (például pszichoszomatikus betegségek, pánikbetegség, depresszió stb.)
felüti a fejét. Egyes társadalmakra jellemző kulturális szokások (például a nők elnyomása, a
gyermekek tekintély-elvű nevelése stb.) mind az egyén, mind pedig az adott társadalom
viselkedésére kihat (például férfiak által dominált agresszív politikai kultúra,
véleménynyilvánítás jogával való nem élés stb.). Mindezekből az következik, hogy az egyén
traumatikus élményeivel való megküzdésének képessége és annak társadalmi
támogatottsága nagyban meghatározza a társadalmi értékrend fejlődését és ezen
keresztül a környezetterhelését is.
A környezetvédelmi körökben egyre többet emlegetett „attitűdváltás” szükségessége azonban
sokkalta nagyobb feladat, mint amennyire a pszichológiában kevésbé jártas szakértők azt
feltételezik. Dr. Daubner Béla pszichiáterrel folytatott beszélgetéseim során felhívta a
figyelmemet arra az 50 év terápiás tapasztalatából származó következtetésére, amely szerint egy
hosszú pszichoterápia és önismereti munka sem garantálja a nárcisztikus személyiségzavar
megfejlődését. Ebből azt a következtetést is levonhatjuk, hogy egy ilyen személyiségzavart
támogató kultúrában lassú folyamat, amíg egy anyagi javakat kevésbé birtokolni vágyó,
fenntarthatóbb viselkedésmód ki tud alakulni.
Az új koncepcionális fenntarthatósági modellel (3. fejezet) arra teszek kísérletet, hogy az
előzőekben bemutatott folyamatokat integrálni lehessen a környezeti problémák megértésébe
és kezelésébe. A hasonló integrál fenntarthatósági modellekhez képest abban mutat újat, hogy a
szubjektum meghatározásában a pszichoszociális fejlődést és a társadalmak értékrend
változását állítja a középpontba. Ez azt jelenti, hogy az egyének közösségére jellemző
leggyakoribb elakadásokra fókuszál, mint a fenntarthatóság fő akadályai. A 3 fejezetben
arra teszek kísérletet, hogy a modell segítségével megvizsgáljam a problémákat, illetve
felkutassam azok lehetséges megoldásait.

2.2 TÁRSADALMAK ÉRTÉKREND VÁLTOZÁSA
A szubjektumot jellemző értékrendek változását vizsgálja a pszichoszociális fejlődés egyes
szintjeit is vizsgáló, alapvetően a társadalmak értékrendjével és annak változásaival foglalkozó
World Values Survey (WVS) nevű nemzetközi kutatási projekt. A szakértők közel 100
társadalom (a világ népességének nagyjából 90 %-ának) értékeit, hiedelmeit és azok időbeli
stabilitását, változásait elemzik, valamint azok hatását a világ országainak társadalmi és
politikai fejlődésére. Az országokban harmonizált az adatfelvétel és reprezentatív mintákon
keresztül vizsgálják a demokrácia mértékét, a kisebbségekkel és külföldiekkel szemben
tanúsított toleranciát, a nemek közötti egyenjogúságot, a vallás szerepét, a globalizáció hatását, a
természeti környezettel, munkával, nemzeti identitással, kultúrával, sokféleséggel, szubjektív
jólléttel stb. kapcsolatos attitűdöket. Az elmúlt évek alatt összegyűjtött adatok azt mutatják,
hogy az emberi hiedelmek központi szerepet játszanak a gazdasági fejlődés alakulásában, a
demokratikus intézmények működésében, a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség
erősödésében és az egyes társadalmak kormányzati hatékonyságában. A kutatásnak 1981 és
2014 között hat befejezett hulláma készült el, amely alapján R. Inglehart kidolgozta az
értékrendszerbeli változások átfogó elméletét.
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Inglehart és Welzel (2005) szerint a világ országainak értékrendjei alapvetően két nagy tengely
mentén helyezkednek el:



Az egyik a tradicionális/tekintélyelvű vs. modern/racionális tengely,
a másik a túlélési/zárt vs. önkifejező/nyitott értékek tengelye.

1. ÁBRA: INGLEHART -WELZEL ÉRTÉKREND TÉRKÉP9
A Fűr-Ijjas (2013) modell fejlődési szintjeinek leginkább megfeleltethetően dolgozatomban a
tekintélyelvű vs. modern és a túlélési vs. önkifejező kifejezéseket használom. Az ábráról
leolvasható, hogy magas értékeket értek el (vagyis adott országban e tartomány értékei a
dominánsak):
 a tekintélyelvű és túlélési tartományban például Zimbabwe, Marokkó, Jordánia, és
Bangladesh;
 a tekintélyelvű és önkifejező tartományban az USA, a legtöbb dél-amerikai ország, és
például Írország;
 a modern és túlélési tartományban például Oroszország, Bulgária, Ukrajna, Észtország
és Magyarország (!);
 a modern és önkifejező tartományban Svédország, Norvégia, Japán, Benelux Államok,
Németország, Franciaország, Svájc, Csehország, Szlovénia stb.
9

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp
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A disszertációm témáját tekintve fontos eredményre jutott Keller (2009), aki a WVS adatai
alapján lokalizálta négy kultúra pozícióját a nyitott (önkifejező) gondolkodás területén,
vagyis, hogy például hol jellemzőbb a szabad véleménynyilvánítás, a közügyekbe való
beleszólás, a szabadságjogok védelme, az emberekbe vetett bizalom, a más
gondolkodásúak tolerálása és a saját sors irányíthatóságába vetett hit. Azt találta, hogy a
nyugati országokban sokan írnak alá petíciókat és magas a bojkott mozgalmakban való részvétel
(magas fokú véleménynyilvánítás). A dél-amerikai kultúrában a petíciók aláírásához képest a
bojkottálás gyakorisága alacsonyabb (passzív véleménynyilvánítás), míg az afrikai kultúrában a
bojkottálás szintje felülmúlja a petíciók aláírását (aktív véleménynyilvánítás). Az ortodox
kultúrában, ahová az adatok alapján Magyarország (!) is tartozik - mindkét típusú
cselekvés alacsony arányban fordul elő (alacsony fokú véleménynyilvánítás).
A WVS ötödik hullámának magyarországi adatait a Tárki gyűjtötte össze országos reprezentatív
kutatás keretében (Keller, 2009). Ezek alapján Magyarországra az Inglehart által
meghatározott értéktengelyek mentén zárt és materialista gondolkodásmód jellemző. A
kutatás alapján a magyar gondolkodásmód a nyugati gondolkodásmódtól (nyitott és
posztmaterialista) távol, az ortodox kultúrájú országok között helyezkedik el.
Magyarország így messzire került nemcsak földrajzi szomszédjaitól, de a gazdaságilag hasonló
fejlettségű országoktól is.
Inglehart elméletének alapját többek között Maslow (1943) szükséglethierarchiája adja,
melyben elkülönülnek egymástól az materiális/anyagi (fiziológiai) és posztmateriális/nem
anyagi jellegű szükségletek, úgy mint önbizalom, esztétikai szükségletek, vagy önmegvalósítás.
Ahogyan korábban már kifejtettem - Maslow szerint ameddig az alapvető szükségletek
(fiziológiai (evés, ivás, alvás stb.), majd biztonságérzet, valahova való tartozás és szeretet)
nincsenek kielégítve, addig a magasabb rendű szükségletek, úgy mint az önmegvalósítás – meg
sem jelennek. Inglehart ezzel magyarázza, hogy egyes országokban miért nem jelent még meg
például a nagyobb mértékű szabad véleménynyilvánítás iránti igény. Véleménye szerint azon
országok, melyeknek társadalma átélte a két világháborúval járó létbizonytalanságot, azok az
alapvető szükségletek kielégítésével kellett, hogy foglalkozzanak. Ezzel szemben a későbbi
generációknak, illetve a háborúk hatásait kevésbé érzékelő országok lakóinak kevésbé
foglalta le fizikai és mentális energiáit az alapvető szükségletek kielégítése és magasabb
humán igények kielégítése felé fordíthatták figyelmüket. A háborúk után nemcsak az
emberek gazdasági jóléte kezdett emelkedni, de a létezésük biztonságába vetett hitük is. Ennek
következtében új prioritások jelentek meg az értékrendekben. A nagy gazdasági növekedés, a
magas árak leszorításának és a bűnözés megszűntetésének igénye egyes társadalmakban
háttérbe szorulóban vannak, és ezek helyét átveszi például a politikai döntéshozásba való
beleszólásnak, a szólásszabadságnak, a környezetvédelemnek és a szép lakókörnyezetnek az
igénye.
Inglehart (1997) kutatásai alapján a konzervatívnak mondható – tekintélytiszteleten alapuló –
értékrend először racionális, modern, vagy materialista értékrenddé alakul, majd a modern
értékrend poszt-modern, vagy posztmaterialista értékrenddé. Az első folyamat a modernizáció,
amikor a változás iránya a közösségi, vallási értékek felől a racionális teljesítménymotivációs
értékek felé mutat, és a társadalomban szekularizációs és bürokratizálódási változások
történnek. A második folyamat a poszt-modernizáció, amikor a racionális,
teljesítményorientált gondolkodásmód helyett az önkifejezés és szubjektív jólét értékei
kerülnek középpontba. Ekkor a társadalom individuálisabbá, de toleránsabbá is válik egyben és
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elmozdul a nyitottság és a szabad véleménynyilvánítás irányába. A puszta gazdasági növekedés
céljának helyébe lép az emberi élet minősége. Az Inglehart-féle értékelméletnek azonban vannak
kritikusai is (például Haller, 2002), akik elsősorban a fejlődési dinamikát kérdőjelezik meg. A
disszertáció értelmezését adó keretfeltételek egyike azonban éppen a fejlődés, méghozzá a
holarchikus (lásd 1.5 és 2.3) fejlődés elfogadása, vagyis a kritikai érvek e keretfeltételen kívül
helyezkednek el és ezért azokkal részletesen nem foglalkozom.

2.3 A SZUBJEKTUM FEJLŐDÉSI DINAMIKÁJA – HOLARCHIA
A következőkben a már említett holarchikus fejlődést mutatom be, amely a pszichoszociális
fejlődés és az Inglehart féle társadalmi értékrendváltozások természetének megértéséhez
szükséges.
Wilber (1995) holarchikus evolúció elve alapján egy pillanat műve volt, hogy több évmilliárddal
ezelőtt a „semmiből” létrejött „valami”. Az anyagban (fizioszféra) ezután a random működés
helyett rendszerszerű folyamatok alakultak ki, majd évmilliárdokkal később ezekben kialakult
az élet (bioszféra). A fejlődési folyamat folytatódott és az élet önmagára ébredt: megjelent a
tudatosság (núszféra). Wilber szerint az a legérthetetlenebb az egész folyamatban, hogy az a
tudatosság kezdte elpusztítani önmagát, amely létrejöttéhez ennek a rengeteg „véletlennek”
kellett megtörténnie. Ez a tudatosság, az emberiség világnézete maga is egyfajta változáson, ha
úgy tetszik fejlődésen megy át.
Különváló világnézetek
A keleti Tantra, Védanta, Sankhja, Patandzsali jógaszútrái és nyugati gondolkodók, úgy mint
Platón, Plótinosz, Pascal még egységes világnézetet képviseltek. Idővel azonban a fizika
tudományterületének fejlődésével - Newton, Kopernikusz, Kepler, Galileo, Bacon munkásságával
– a világunk holisztikus értelmezése kezdett szétesni. Ehhez járult hozzá a modern
tudományok megjelenése, így például a mechanika és termodinamika is. A termodinamika
második törvényének lényege, hogy zárt rendszerben a fizikai folyamatok visszafordíthatatlanul
az entrópia felé haladnak, vagyis a kevésbé strukturáltság felé. Ehhez képest Malthus, Darwin és
Wallace biológiai, evolúciós elméletei a bioszféra ellentétes dinamikáját írták le, vagyis az
evolúció időben a strukturáltabb formák felé halad. Az evolúció ugyanakkor szintén
visszafordíthatatlan – amőbából fejlődhetett majom, de majomból amőba aligha fejlődik már ki.
A különböző egységesítési kísérletek (Hobbes, La Mettrie, Holbach (minden anyag); Mach,
Berkeley (minden elme); Descartes (anyag-elme dualizmus)), melyek ezután jöttek - a
redukcionalizmus felé haladtak. Hiányzott a kapcsolat a „hard science” és „soft science”, a
tények és értékek, stb. között. A „darabos” világnézet test-elme, szubjektum-objektum,
kultúra-természet, gondolat-dolog, érték-tény, szellem-anyag, emberi-nememberi
részekre választotta szét a világot. Dualisztikus, mechanikus, atomisztikus, antropocentrikus,
„kórosan” hierarchikus világnézet alakult ki (Wilber, 1996).
Holisztikus világnézet
Az utóbbi évtizedekben azonban ismét holisztikusabb értelmezések ütötték fel a fejüket a
rendszerelméletek formájában, melyek a káosz elmélet és kibernetika (Bertalanffy, Sheldrake,
Habermas); a biológia (Gardner); a nyelvészet (Jakobson); a mélyökológia, ökofeminizmus és
holarchikus fejlődés (Koestler, Esbjörn-Hargens, Zimmermann) kapcsán fogalmazódtak meg
(Wilber, 1996). Ezek megértéséhez a rendszerelméletek és a holarchikus fejlődés alapját képező
hierarchia és heterarchia fogalmakat mutatom be.
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Hierarchia
A hierarchia görög eredetű összetett szó, a szent és az uralom szavakból áll össze. A szent
uralom kifejezés a keresztény misztikus szent Dionüsziosztól származik és A mennyei
hierarchiáról és Az egyházi hierarchiáról című műveiben (6.sz.) jelent meg először. Később a
politikai hierarchia egyre inkább az egyházi uralom egymás alá rendelt papi fokozatainak
rendszerét jelentette, majd még később a feudalizmus hűbéri rendszerét értették alatta (Wilber,
1996). Ma talán leginkább a nagy szervezetek alá- és fölérendeltségi viszonyai jutnak róla
eszünkbe. Az biztos, hogy rengeteg pejoratív jelentés tapad e szóhoz.
Wilber (1996) szerint a mai modern pszichológia, az evolúciós elméletek és a rendszerelméletek
a hierarchiát események sorozatának rangsorolásaképpen értelmezik, annak
függvényében, hogy azok mennyiben járulnak hozzá az egész fejlődéséhez (holisztikus
kapacitás). Minden fejlődési folyamatban az, ami egyszer egész volt, az később résszé válik
– egy nagyobb egész részévé. Gardner (Esbjörn-Hargens, Zimmermann, 2009) például úgy
magyarázza ezt a biológiában, hogy „a szervezetben bármely változás az összes részt
befolyásolja, és a szervezet egyetlen része sem változtatható meg anélkül, hogy az az egészre ne
lenne hatással, továbbá minden egész részekből áll, de része is egy nagyobb egésznek.” Ebből
következik az is, hogy a hierarchia-kritikusok pusztán logikailag is önmagukat kérdőjelezik meg,
hiszen ha a nem-hierarchia jobb, mint a hierarchia, akkor az már alá-fölé rendelt viszony, az
egyik jobb, mint a másik, tehát a megkérdőjelezés önmagában hierarchia.
A normális hierarchia alatt - fejlődő holonok sorozatát értjük, teljesség és integratív-kapacitás
növekedést mutatva: például atomból molekula, molekulából sejt fejlődik ki. Ilyenkor a
hierarchia a fejlődés során a szervezet potenciáljának maximalizálását szolgálja. Probléma
akkor van, amikor összecsúsznak a szintek és valamelyik átveszi az irányítást a többi fölött
agresszív, elnyomó, arrogáns módon (pl. fasiszta holon uralja a politikát, vagy rákos sejt uralja a
szervezetet.)
Heterarchia
A heterarchia a hierarchiához hasonlóan képezi a fejlődés szerves részét: a hierarchikus
szerveződés adott szintjén belül működteti a részeket. Az adott szint egyik része sem
dominánsabb a többinél az egészen belül és minden rész hozzájárul többé-kevésbé az egész
működéséhez. Probléma akkor van, ha a rész teljesen beleolvad a környezetébe, vagyis
elveszíti az önállóságát és identitását. Így már az egészen belül csak rész, de önmagában
megszűnik egésznek lenni (a holarchiában minden egyszerre rész és egész). Nincs többé
önmagáért való értéke, pusztán eszközzé válik az egész valamely céljának elérése érdekében. Ez
nem unió, hanem fúzió, nem integráció, hanem indisszociáció, nem kapcsolódás, hanem leválás.
Minden érték egyenlővé válik és homogénné, megszűnik az individualitás, identitás, az
egyéniség.
A 3. táblázatban összefoglaltam azokat a jellemzőket, melyek olyan hierarchiát és heterarchiát
jellemeznek, ahol az egyensúly felborult. Ezzel próbálom megmutatni a két fogalom közötti
különbségeket, azért hogy kitűnjék a holarchiában betöltött egyformán hangsúlyos szerepük.
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Hierarchia

Heterarchia

Egész, de nem rész.

Rész, de nem egész.

Alsóbb szintek ledominálása, elnyomása.

Megkülönböztető értékek hiánya, identitásvesztés
a közösségi fúzió során.
Nyájszellem, mindenki ugyanolyan, nem lehet
senki bölcsebb, szebb, mélyebb, jobb. Pl.
totalitáriánizmus.
Hierarchia, ami tagadja a hierarchiát.

Árnyék holon, ideológia a nyitott
kommunikáció gátja. Pl. monarchia,
fasizmus.
Az egyén elnyomja önmegvalósítását
(például testi örömök vs. magasabb
szellemi igények).
Megoldása: integrálni az arrogáns holont,
Megoldása: nem egyesíteni, hanem leválasztani,
teret engedni az önmegvalósítás felfelé
határokat szabni, egyéni identitást kialakítani.
irányulásának.
3. TÁBLÁZAT: A HIERARCHIA ÉS A HETERARCHIA ÖSSZEHASONLÍTÁSA10

Holarchia
Holarchikus fejlődésről akkor beszélünk, ha abban egészséges hierarchia és egészséges
heterarchia van jelen. Az integrál elmélet és az integrál ökológia alapvető törvényszerűsége a
holarchikus evolúció elvére épít. A továbbiakban a holon és a holarchia kifejezések
értelmezésével foglalkozom.
Wilber (1996) szerint a Kozmosznak értelemmel teli, célirányos evolúciója van, amely a valóság
mindegyik területén (szubjektív-objektív; egyéni-kollektív) megjelenik. Azt az evolúciót, amely
egymásra épülő és egymásba ágyazódó (alsóbb a felsőbe) fejlődési szinteket ír le holarchiának nevezi.
A holarchia törvényszerűségei
Wilber húsz különböző alapelvet ír le az evolúcióban, melyek állítása szerint minden szinten,
minden jelenségre nézve igazak. Univerzális minták, amelyek közösek a belső és külső világban;
egyéni, kollektív szinten egyaránt (ugyanúgy igazak egy pillangóra, egy öko- közösségre, egy
érzelemre, vagy egy vizes élőhelyre). Ezek közül néhány fontosabb alapelv, melyre az integrál
ökológia (Esbjörn-Hargens, Zimmermann, 2009) is épít:
1. A valóság holonokból áll, olyan dolgokból, amelyek egyszerre részek és egészek.
2. Minden dolog (legyen az egy kő, egy sejt, egy élőlény, egy gondolat) egyszerre része egy
nagyobb rendszernek, és egyszerre egy egész, amely részekből áll - tehát holon.
3. Minden holon négy közös motivációval rendelkezik:
 az egészlegesség, autonómia és egyéni hatóerő fenntartása
 a rész-ség fenntartása, nagyobb egészbe való beilleszkedés
 ön-meghaladás (magasabb szintre lépés)
 feloldódás
4. Az evolúcióban folyamatosan új dolgok jelennek meg, új, komplex holonok jönnek
létre, melyeket az előző formákból nem lehetett előre kikövetkeztetni. Az evolúció
ön-meghaladó folyamat, az újabb mindig túlmegy az előző szinten.
5. Az önmeghaladás nem lineárisan folyamatos, hanem kreatív ugrások jellemzik.
6. A holon lényegét nem lehet megtalálni a részeiben, hiába rakunk össze részeket, nem
lesz belőle újszintű jelenség.11 A kreativitás szellemi folyamat.
10

Saját összeállítás Wilber (1995) alapján
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7. A holonok holarchikusan jelennek meg.
A következő fejezetben a holarchikus evolúció elvére építő integrál elméletet és annak
részterületét az integrál ökológiát mutatom be, hogy azután kontextusba hozzam azokat a
fenntarthatóság kérdéskörével.

11

Ezért sem lehet a természeti, élő tőkét ember által előállított, de élettelen tőkével helyettesíteni. Ez
képezi a gyenge fenntarthatóság ellenében folytatott érvelésem alapját.
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“Tényleges ellenségünk nem tőlünk kívülálló bármilyen erő, hanem a saját
botrányos gyengeségeink, a gyávaságunk, az önzésünk, a képmutatásunk,
rövidlátó érzelmességünk.” /Sri Aurobindo/12

12

http://aurobindo.hu/8-2/
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3. A FENNTARTHATÓSÁG INTEGRÁL MEGKÖZELÍTÉSE
A szubjektum integrálásának lehetőségeit vizsgálja a fenntarthatósági problémák
értelmezésébe a filozófia területéhez sorolható integrál elmélet és az abból kifejlődött integrál
ökológia. Ezek a tudományterületek sok újdonsággal szolgálnak a fenntarthatóságról való
gondolkodásban. A következőkben ezen területeket ismertetem, majd bemutatom az ezekre
épített új koncepcionális fenntarthatósági modellt.

3.1 INTEGRÁL ELMÉLET
Az integrál elmélet elsősorban két filozófus: az indiai származású Sri Aurobindo és az amerikai
Ken Wilber nevéhez kapcsolódik. Wilber elméleti modellje ihlette a „Journal of Integral Theory
and Practice” nevű folyóiratot, valamint a John F. Kennedy Egyetemen egyik M. A. képzését és az
Integrál Kutatási Központot, amely támogatja a kevert módszertanú kutatásokat. A Wilber féle
alkalmazott és elméleti integrál modellből merít továbbá az ökológia, a fenntarthatóság és a
nemzetközi fejlesztések, továbbá a pszichoterápia és a pszichológia, az oktatás-nevelés, a vegyes
módszertanú kutatás, a politológia, a gazdaságtudományok, a matematika, a jövőtudományok, az
üzletvezetés és a szervezetvezetés is (Esbjörn-Hargens, 2009a). Aurobindo munkássága (Gupta,
2014) fontos megállapításokkal szolgál az emberi és társadalmi fejlődést illetően, azonban a
disszertáció céljához és keretrendszeréhez jobban illeszkedik Wilber modellje, ezért a
következőkben azzal foglalkozom.
A wilberi integrál elmélet különféle tudományterületek képviselőinek a valóságról
alkotott képét próbálja egy közös rendszerbe integrálni. Így Platón (1973) Szép-Jó-Igaz
hármasát, Kant (1949) három kritikáját, Habermas (1973) objektum-szubjektuminterszubjektum hármasát, Popper (1974) obektum-szubjektum-kultúra hármasát, vagy éppen a
buddhizmus három alapkövét (Buddha, Dharma, Sangha) hasonlítja össze. Ezekből Wilber
(1996) egy négy, egymással párhuzamos síkot alkotó rendszert képezett a valóság leírására.
Különválasztja az objektív valóságot a szubjektív valóságtól, valamint ezeket továbbontja
egyéni és kollektív értelmezésekre. A szubjektív világon belül megkülönbözteti egyéni szinten a
mentális folyamatokat, lelki jelenségeket, melyeket „szándéknak” nevez (például gondolatok,
érzelmek, kreativitás); kollektív szinten belül pedig a kultúrát (például a társadalom közös
értékei és szabályai). Az objektív világon belül egyéni szinten a megnyilvánuló világot érti,
melyet „viselkedésnek” nevez (például vízszennyezés); kollektív szinten pedig annak
szerveződését érti, melyet „rendszernek” nevez (például vízgazdálkodás és társadalmi,
gazdasági, környezeti vonatkozások). Az integrál elmélet lényegét szemlélteti 2. ábra.
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• szubjektív
egyéni

• objektív
egyéni

SZÁNDÉK

VISELKEDÉS

szép

igaz

szubjektum

objektum

KULTÚRA

RENDSZER

jó
interszubjektum

objektum

igaz

• szubjektív
kollektív

• objektív
kollektív

2. ÁBRA: A Z INTEGRÁL ELMÉLETI MODELL13
Wilber (1995) a négy területen belül különböző fejlődési vonalakat, időbeli kifejeződéseket
(állapotokat) és mintázatokat (típusokat) is megállapít. A disszertáció szempontjából ezek közül
a fejlődési vonalak mentén létrejövő holarchikus fejlődés kiemelt fontosságú. Ezen a területen
találkozik az integrál megközelítés és a 2.1 fejezetben bemutatott pszcihoszociális
elméletek. Az integrál elmélet és a pszcihoszociális elméletek szintetizálásából létrehozott
integrál-holarchikus modellt majd a vízgazdálkodás kapcsán mutatom be a 4.4 fejezetben.
A következőkben a fejlődési vonalak, állapotok és típusuk rövid bemutatása az integrál elmélet
mélyebb megértését szolgálja. A fejlődési vonalak az egyén és a rendszerek fejlődési
lehetőségeit mutatják. Pszichográffal jeleníthető meg például a kognitív, érzelmi, kinesztetikus,
interperszonális, morális képesség, vagy például az én-határok szilárdsága. Szociográffal az
adott társadalmi csoport mobilitását; interperszonális érettségét (pl. rabszolgaság, nők jogai,
polgári szabadságjogok); művészi kifejezésformáit (pl. zenei formák, kormányzati támogatás a
művészeteknek); a megjelenő kognitív képességeket; technológiai fejlettséget; várható
élettartamot (pl. egészségügyi ellátó rendszerek, táplálkozás) és a sokfázisú érettséget14 lehet
ábrázolni (Esbjörn-Hargens, Zimmermann, 2009). A létrejövő fejlődési képességek markáns
hatással lehetnek a fenntarthatósági problémákra, úgy mint például a „fenntarthatatlan”
fogyasztói viselkedés.

13
14

Saját összeállítás Wilber (1995) pp 127. alapján
Adott csoport tagjai mennyire képesek a különböző állapotok közötti átjárásra.
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egyéni

kollektív

szubjektív
A szándék területe
 kognitív éberség fejlettsége
 érzelmek hozzáférhetősége
 interperszonális készségek fejlettsége
 morális képességek fejlettsége
 én-határok szilárdsága
A kultúrák területe
 világkép
 interszubjektív dinamikák
 vallási és filozófiai nézetek
 nyelvi jelentésadás
 kulturális értékek

objektív
A viselkedés területe
 testi struktúra fejlettsége
 izomzat és csontozat fejlettsége
 agyhullámok természete
 idegrendszer fejlettsége
 táplálkozási minták
A rendszerek területe
 ökoszisztémák egészsége
 evolúciós irányok, stabilitás
 geopolitikai struktúrák
 termelés hajtóereje
 építészeti stílusok

4. TÁBLÁZAT: A Z INTEGRÁL ELMÉLETI MODELL NÉGY TERÜLETÉNEK NÉHÁNY FEJLŐDÉSI VONALA15
A fejlődési vonalak mellett megjeleníthetőek továbbá különböző állapotok, melyek az
időbeliségre vonatkoznak, s ebből kifolyólag egyszerre nem állhatnak fenn (például nem lehet
valaki egyszerre alvás és ébrenlét állapotában). Fontosabb állapotok (néhány példával
szemléltetve) a következők:

egyéni

kollektív

szubjektív
A szándék területe
 fenomenológiai állapotok (pl.
emelkedett/nyomott érzelmi állapotok)
 természetes állapotok (pl. alvás, mélyalvás)
 módosult tudatállapotok (pl. halál közeli
élmény, kábítószer)

A kultúrák területe
 csoportos állapotok (pl. tömeghisztéria)
 interszubjektív állapot (pl. csecsemő és anya
kapcsolódása)
 vallási állapotok (pl. közös önkívület)

objektív
A viselkedés területe
 agyi állapotok (alfa, béta,
théta és delta)
 hormonállapotok (pl.
ösztrogén-ciklus)
 viselkedéses állapotok (pl.
sírás, vagy jégből víz, majd
gőz)
A rendszerek területe
 időjárási állapotok (pl.
kánikula, hóvihar)
 gazdasági állapotok (pl.
recesszió)
 ökológiai állapotok

5. TÁBLÁZAT: A Z INTEGRÁL ELMÉLETI MODELL NÉGY TERÜLETÉNEK NÉHÁNY ÁLLAPOTA 16
A fejlődési vonalak és állapotok mellett elkülöníthetők különböző típusok is. Ezekre a
következő ábrán látható néhány példa:

15
16

Esbjörn-Hargens, S. (2009a) p. 12
Esbjörn-Hargens, S. (2009a) p. 13
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egyéni

kollektív

szubjektív
A szándék területe
 személyiség típusok
(Enneagram (9 db), Keirsey (4 db),
Myers-Briggs (16 db))
 nemi típusok (férfi, nő)
A kultúrák területe
 vallási rendszerek (egyistenhit,
sokistenhit)
 rokonsági rendszerek (eszkimó,
irokéz, szudáni)

objektív
A viselkedés területe
 vércsoportok (A, B, AB, 0)
 testalkatok (ektomorf, endomorf,
mezomorf)
A rendszerek területe
 bioformációk (sztyeppe, tundra,
szigetek)
 államtípusok (kommunizmus,
diktatúra, királyság, demokrácia)

6. TÁBLÁZAT: A Z INTEGRÁL ELMÉLETI MODELL NÉGY TERÜLETÉNEK NÉHÁNY TÍPUSA 17
A típusok stabil és rugalmas mintázatok, horizontális, vagy másképpen típus-struktúrák
(szemben a vertikális struktúra-szakaszokkal) (Esbjörn-Hargens, S. 2009a). Amennyiben
felismerjük azokat és azok szerepét a különböző tevékenységekben, valamint a problémamegoldási terveket is ezen tartós mintázatokhoz igazítjuk, akkor nagyobb hatékonyságot
érhetünk el.
Az előzőekben bemutatott fejlődési vonalak, állapotok és típusok alapján arra lehet
következtetni, hogy az integrál modell széles spektrumban alkalmazható a világi folyamatok
vizsgálatára. A disszertációm céljának megfelelően én azonban elsősorban a modell általános
fenntarthatósági kérdésekre való alkalmazhatóságát szeretném megmutatni. Ezért nem
foglalkozom a különböző állapotokkal és típusokkal. A különböző fejlődési vonalak jelentését
vízgazdálkodási kérdésekben azonban mélyebben tárgyalom a 4.2 fejezetben.
Az integrál elmélettel kapcsolatban továbbá feltétlenül szükséges megemlíteni, hogy kritikai
álláspontot képviselő cikkek is megjelentek vele kapcsolatban. Brys és Bokor (2013) például
arra a megállapításra jutnak, hogy az integrál elméleten alapuló integrál pszichológia
tudományterülete figyelmen kívül hagyja a szociálpszichológia eredményeit, valamint néhol
idealisztikus és moralizáló volta miatt zárt rendszer marad csupán. Ugyanakkor elismerik, hogy
az integrál elmélet új eredményekkel szolgál és szolgálhat a tudományos világ számára.
Az integrál elméletet és a fenntarthatóságot együtt értelmező szakirodalmak áttekintése
A fenntarthatóság integrál modelljéhez hasonló modellek megalkotásával szakirodalmi
áttekintésem alapján ez idáig két kutató: Brown (2007) és Riedy (2005) foglalkozott. EsbjörnHargens és Zimmermann (2009) integrál ökológia című könyvében találtam a legtöbb
fenntarthatósággal foglalkozó megközelítést, ezzel a 3.2 fejezetben részletesebben foglalkozom.
Brown modellje a pszichológia elmélete felől közelíti a fenntarthatósági problémákat és a
különböző értékítéletek (pl. különböző vallási irányzatok) szerepét vizsgálja a környezeti
problémák létrejöttében. Nem, vagy csak alig foglalkozik gazdasági kérdésekkel és azok
környezeti, társadalmi problémákkal való összefüggéseivel. Modellje kevésbé
alkalmazható konkrét fenntarthatósági problémák gyakorlati megoldása terén.

17

Esbjörn-Hargens, S. (2009a) p. 15
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Riedy munkája széleskörűbb és gyakorlatiasabb. Doktori értekezésében (Riedy, 2005) kitűnően
alkalmazza az integrál elmélet kínálta módszertanokat – így pszichológia, gazdasági, társadalmi
és kulturális, valamint ökológiai problémákat feltáró és elemző módszereket egyaránt.
Kutatásában kifejti, hogy azért választotta az integrál modellt, mert környezetmérnökként
hosszas adatgyűjtés és elemzés, valamint bonyolult számítások után arra a következtetésre
jutott, hogy a hagyományos módszerek által mellőzött szubjektív tényezők kulcsszerepet
játszanak a jövőbeli prognózisok felállításában. Ezt azzal indokolja, hogy bármely általa felállított
jövőbeli szcenárió annak részletességétől függetlenül, az eredeti módszertani keretek között az ő
saját elvárásait és értékítéletét vetítené ki a kutatásra. Ezért alkalmazta az általa kutatott
ausztrál éghajlatváltozási politika vizsgálatára és egy integrál politikai program kidolgozására az
előző probléma kiszűrését szolgáló integrál modellt. Az értekezés azonban 500 oldal
terjedelmű, ami meglehetősen nehézzé teszi a stratégiai fontosságú információk
kiemelését, például az eredmények gyakorlati alkalmazása, vagy arra épülő döntések
meghozása esetén.
Disszertációmban arra törekedtem, hogy egy olyan fenntarthatósági modellt dolgozzak ki, amely
a lehető legtöbb szempontot figyelembe veszi, ugyanakkor kiemeli a problémák összességét
tekintve fontosabb témaköröket. A kutatás korlátai közé tartozik, hogy a szubjektív értékítélet
befolyása alól természetesen én sem képezek kivételt, ezért utóbbi törekvések sem lehetnek
attól mentesek.

3.2 INTEGRÁL ÖKOLÓGIA
Az integrál elméletnek jelenleg az integrál ökológia a legtöbbet publikált alkalmazása, amely
teljes körű szintézisre törekedvén az ökológia közel 80 iskoláját és a környezetvédelem 70
megközelítését integrálja egybe a wilberi keretrendszerben. A 2009-ben megjelent Integral
Ecology (2009) című könyv Sean Esbjörn-Hargens és Michael E. Zimermann-tól egy nagy
szakirodalmat felölelő és újító elképzeléseket felvető, gyakorlati példákkal is szolgáló, közel 800
oldalas mű. A témát jelenleg hat amerikai egyetemen oktatják. Az integrál elmélet és az integrál
ökológia megjelenik továbbá a Hamilton (2005) féle várostervezésben, a nemzetközi
közösségfejlesztésben (Hochachka, 2005). Magyarországon jelen tudásom szerint tudományos
körökben nem foglalkoznak az integrál ökológiával, illetve az Integrál Akadémia
felnőttképzésében egy előadás erejéig foglalkoznak vele. A tudományos világ valószínűleg a
szubjektum kezelésének nehézsége miatt tartózkodik tőle, a gyakorlati projektek pedig a
társadalmi értékrend korlátain akadhattak el.
Az integrál ökológia abból indul ki, hogy a természeti környezet jelenlegi használatának módja
(növekvő népesség - növekvő fogyasztás - felmelegedés - csökkenő biodiverzitás) arra utal, hogy
a jövőben mindinkább fokozódó trendek, gyorsuló folyamatok fenntarthatatlanná válhatnak (így
a földi élet is az ember számára), amennyiben nem következik be minőségi változás. A világon
egyre többen ismerik fel a változás szükségességét, azonban úgy tűnik, hogy mind a tudósok,
mind a szakértők és politikusok elsősorban az objektív kollektív területeken keresik a megoldást
(Wilber, 1996). Az éghajlatváltozásra a Kyoto Protokoll, a kibocsátási határértékek, vagy az új
megállapodás jelenthet megoldást, a társadalmilag felelőtlen vállalati magatartásra a
termékdíjak, büntetések, vagy különböző díjak stb.
Ezeket a megoldásokat önmagukban kvadránsredukciónak nevezi az integrál ökológia és
elengedhetetlennek tartja a másik három terület (objektív egyéni, szubjektív egyéni és
szubjektív kollektív) figyelembevételét is a sikeres megelőzéshez, vagy alkalmazkodáshoz akár
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döntéshozói, vagy stratégiai szinteken. Kvadránsredukcióról beszélünk, amikor a tudósok és
döntéshozók a fenntarthatósági kérdéseket „síkvilág problémákká” (Wilber, 1995)
egyszerűsítik. Anyag és energia viszonylatára vezetik vissza az összefüggéseket, s a belső
folyamatok jelentőségét figyelmen kívül hagyják. Így azonban az emberi tényezőt például
gyakran egy komplex rendszer keretében elsősorban anyagi tényezőként tartják számon
(Esbjörn-Hargens, Zimmermann, 2009). A másik oldali radikális biocentrizmus sem nyújthat
megoldást az integrál ökológia képviselői szerint, mert az az embert minden más életformával
egyenlőként tartja számon. Lorenzhez (2007) hasonlóan én sem értek egyet ezzel a
megközelítéssel, hiszen bár a sejt tartalmazza a molekulát, amelyből felépül, de ugyanakkor túl is
lépi a molekula „képességeit”. Ugyanígy az emberi lény humán oldala rendelkezik a többi
társas élőlényfaj képességeivel, de meghaladja azok korlátait, így képes például többek
között komplex kognitív agyi tevékenységet végezni, vagy morális ítéleteket hozni.
Az integrál ökológia arra tesz kísérletet, hogy segítse az ökológiai folyamatok megértését és így
hozzájáruljon a környezeti problémák integrál szemléletű megközelítéséhez. A 3. ábrán a
környezeti válság integrál szemléletű bemutatása látható, néhány kiragadott példa segítségével:

• szubjektív
egyéni

• szubjektív
kollektív

• objektív
egyéni
A szándék
válsága:
perspektívák
hiánya,
identitásválság,
reaktív
érzelmek

A viselkedés
válsága: apátia,
túlfogyasztás,
intellektualizált
viselkedés

A kultúra
válsága: vallási
fundamentalizmus, megosztó
világnézetek

A rendszerek
válsága:
globalizáció
káros hatásai,
nem hatékony
oktatás

• objektív
kollektív

3. ÁBRA: K ÖRNYEZETI VÁLSÁG AZ INTEGRÁL ÖKOLÓGIA MEGKÖZELÍTÉSÉBEN 18
Az ábrán a tipikus ökológiai fókusz, a rendszerek válsága mellett a sikeres ökológiai
megoldásokban egyidejűleg kezelni kell a kultúra válságát, a viselkedés válságát és az egyéni
tudat19 válságát is (Ijjas F., Valkó L., 2011). Az integrál ökológia a környezeti problémák
értelmezésében és kezelésében a KI-HOGYAN-MIT kérdések megválaszolását tartja
kulcsfontosságúnak. Vagyis azt, hogy:

18

Esbjörn-Hargens, S., Zimmerman M. E. (2009) alapján
A pszichoszociális fejlődés kapcsán már megjegyeztem, hogy a tudat, illetve a lélek kifejezések helyett a
disszertáció keretein belül értelmezhetőbb, ha a személyiség kifejezést használjuk.
19
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KI vizsgálja a problémát – a vizsgálatot végző egyén személyiségfejlődésben elért
szintje20;



HOGYAN vizsgálja a problémát – az integrál modell négy területének melyik
módszertanát alkalmazza.



MIT vizsgál – a probléma a négy területen belül hol helyezkedik el az integrál modellben.

A fenntarthatósági problémák értelmezésekor például nagy különbséghez vezethet, hogy az
értelmező hogyan definiálja a természetet. A következő ábra azt mutatja, hogy hány féleképpen
lehet a természetet értelmezni:

4. ÁBRA: A TERMÉSZET , T ERMÉSZET ÉS TERMÉSZET ÉRTELMEZÉS21
A természet, Természet és TERMÉSZET fogalmak egyrészt az értelmezés szintjeiben, valamint
helyében is különböznek. A körülöttünk lévő világ az ábra alapján három komponensre osztható:
fizioszféra – az anyagi világ; bioszféra – az élővilág; és núszféra – az értelem, szellem világa. A
természet alatt mind a négy kvadránsban megélhető, de csak a fizioszférára és bioszférára
jellemző tényezők jelenlétét, működését értjük. A Természetben már mind a fizioszféra, mind a
bioszféra, mind pedig a núszféra jellemzői megjelennek, de csupán az objektív területeken. A
TERMÉSZET mindent tartalmaz: mind a fizioszféra, mind a bioszféra, mind pedig a núszféra
jelenségeit és azok mind a belső mind pedig a külső világban való megjelenését, összefonódását.
A 4. ábrából jól látszik az előzőekben említett jelenség: a kvadránsredukció, vagy síkvilág
jelenség, vagyis amikor egy-egy problémát csak az objektív világban értelmezünk. Ilyen például
a jelenlegi magyar vízienergia hasznosítás alacsony mértékének kizárólag azzal való
indoklása, hogy a vízerőművek károsak a környezetre. Ezzel a kérdéssel alaposabban
foglalkozom a 4.3.2 fejezetben.

20

Vagyis a vizsgáló személye mennyire illeszkedik a modern pszichológia érett, integrált személyiség
képébe.
21
Esbjörn-Hargens, S., Zimmerman, M. E. (2009) pp 26. alapján
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Disszertációmban egy olyan új koncepcionális modellt mutatok be, amelyet az integrál elmélet
és az integrál ökológia alapján fejlesztettem tovább a fenntarthatósági kérdések leképezéséhez.
A következő fejezetben ezt a modellt mutatom be.

3.3 A

KONCEPCIONÁLIS INTEGRÁL FENNTARTHATÓSÁGI MODELL ELMÉLETI ALAPJAI ÉS

ÁBRÁZOLÁSA
A fenntarthatósági kérdések megértésének igényét szem előtt tartva pontosítottam tovább az
integrál modell négy területét a fenntarthatóság céljaira vonatkoztatva. Ezután kiválasztottam a
területek vizsgálatára leginkább alkalmas tudományágakat. A négy nagy részre bontott világi
folyamatok pontosított változatát a következőképpen fejeztem ki lefektetve ezzel az új
koncepcionális modell, az integrál fenntarthatóság modelljének alapjait:

• szubjektív
egyéni

• objektív
egyéni

Kognitív,
morális
fejlődés

Alrendszerek
fenntartása

Békés
együttélés a
kultúrák
között

A rendszer
egészének
fenntartása

• szubjektív
kollektív

• objektív
kollektív

5. ÁBRA: A FENNTARTHATÓSÁG INTEGRÁL ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSE22
Az előzőek értelmében a fenntarthatóság három pillérét a negyedikkel, az „emberi”-vel
kiegészülve (NFFT, 2013) a következőképpen lehetne bemutatni az integrál fenntarthatósági
modellben:

22

saját szerkesztés
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OBJEKTUM

SZUBJEKTUM
"Ember"
- Pszichoszociális tényezők

FENNTARTHATÓSÁG

"Környezet"
"Gazdaság"
"Társadalom"

- Egyéb egyéni jellemzők

6. ÁBRA: A FENNTARTHATÓSÁG NÉGY PILLÉRE INTEGRÁL ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSBEN23
A 6. ábrán látható, hogy az 5. ábra „kognitív, morális” és a „kultúrák közötti békés együttélés”
területei ebben a modellben leredukálódtak a fenntarthatóság „emberi” pillérére. Ez
tulajdonképpen a szubjektum területe. A másik három pillér ugyanakkor az 5. ábra objektív
tényezőit képező alrendszerek és rendszerek fenntartási igényének feleltethető meg.
Visszatérve az egyéni és kollektív területek szétválasztását is tartalmazó modellhez, a
fenntarthatóság egyes területeinek vizsgálatához a 7. ábrán látható tudományterületek
szolgálhatnak segítségül. Ezek ugyanakkor csak példák, valamint ezek között és ezeken belül is
átjárhatóság van, tehát például a pszichológiának is vannak empirikus módszerei, illetve a
pszichoszociális elméletek a pszichológia és a szociálpszichológia határterületén alakultak ki.

23

saját szerkesztés
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• szubjektív
egyéni

• objektív
egyéni

Pszichológia
Filozófia

Szociálpszichológia
Kultúrantropológia

Empirikus
tudományok

Empirikus
rendszertudományok

• szubjektív
kollektív

• objektív
kollektív

7. ÁBRA: A Z INTEGRÁL ELMÉLETI MODELL MÓDSZERTANI ZÓNÁINAK PÉLDÁI 24
Végül az új koncepcionális integrál fenntarthatóság modellje a következőképpen ábrázolható két
inputoldali tényezősorral és egy output oldallal:

Input oldal

Output oldal

A választott
szubjektív elméletek
és módszerek

A fenntarthatóság
tárgya

Mit?

Az érintettek
kollektív szubjektív
jellemzői

HOGYAN?

Ki?

Input oldal

A választott objektív
elméletek és
módszerek

8. ÁBRA: A Z INTEGRÁL FENNTARTHATÓSÁG ÚJ , KONCEPCIONÁLIS MODELLJE25

24
25

Saját szerkesztés (Ijjas F., 2013)
Saját szerkesztés
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Az integrál fenntarthatóság koncepcionális modellje azon folyamat megjelenítésére
alkalmazható, melynek során a fenntarthatóságról gondolkodunk. A modell első bemeneti, vagy
input tényezője az, hogy „ki” gondolkodik a témáról. „Ki” alatt a 2. fejezetben tárgyalt
pszichoszociális, vagy fejlődéslélektani szinteket értjük. A személyiségünk, a szocializáció, a
genetika stb. mind szerepet játszanak abban, ahogyan valamiről gondolkodunk. A „hogyan”
gondolkodunk a másik bemeneti, vagy input tényező. Az integrál elmélet kapcsán bemutatott
alapvetően kétféle megközelítésmód, vagyis az objektív, vagy a szubjektív módszertanok
alkalmazása nagy különbségeket eredményezhet a kapott értelmezésekben. Ezek az
értelmezések pedig a „mit” kérdéshez kapcsolódnak, vagyis mit tekintünk problémának és mi
lehet annak a megoldása. A ki-mit-hogyan koncepció az integrál ökológiából származik. A modell
verifikációját annak alkalmazásával végeztem.
A modell input és output tényezői összefoglalva a következők:

-

Első inputtényező
„KI”: Az érintettek kollektív szubjektív tényezői
Második inputtényező
„HOGYAN”: A helyzet feltátását és kezelését szolgáló módszerek
Output oldal
„MIT”: A fenntarthatósági probléma tárgya

3.4 AZ INTEGRÁL FENNTARTHATÓSÁGI MODELL ALKALMAZÁSA
Az integrál fenntarthatósági modellt alkalmaztam az általános fenntarthatósági értelmezések és
kezelési módok leírására. Ezzel próbálom meg a modellt egyben verifikálni is.
A modell érvényességének peremfeltételei
A koncepcionális modell sajátosságait az 1.3 fejezetben foglaltam össze. A modell csak
meghatározott peremfeltételeken belül érvényes, melyeket az input oldali tényezők
vonatkozásában állapítottam meg:
Első inputtényező
- Létezik pszichoszociális fejlődés.
- A pszichoszociális fejlődés holisztikus, stagnálhat, regresszióba fordulhat és kiváltó
oka ismeretlen.
- A pszichoszociális fejlődést nem lehet siettetni, valamint az az egyén szabad akarata
által befolyásolható.
Második inputtényező
- Az objektív, vagy szubjektív elméletek, módszerek közötti választás oka nem képezi
jelen kutatás tárgyát, ezért az 1.2 fejezetben leírt kereteken belül megengedett
véletlen kategóriába sorolható.
- Az értelmezések és kezelési módok tára csupán keresztmetszete a rengeteg
lehetőségnek.
A pszichoszociális inputtényezőket a 2.1 fejezetben mutattam be. A másik inputtényezőt a
szubjektív és objektív elméletek és módszerek halmazát a következőkben, a 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 és
a 3.4.4 fejezetekben gyűjtöttem össze. Ezek adják kis a modell outputját: a fenntarthatóság
tárgyát. A szubjektív és objektív megközelítésen belül nem választottam külön az egyéni és
kollektív területeket, mivel a fenntarthatóság négy pillérének vizsgálatához erre már nem terjed
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ki a disszertáció kerete. A szubjektív és objektív elméletekhez és módszerekhez szakirodalmi
gyűjtőmunka által jutottam és kiválasztásukat analitikusan indoklom. Elsőként a
fenntarthatósági problémák objektív értelmezési módjait mutatom be. Ezután következnek a
szubjektív értelmezések, majd az objektív és végül a szubjektív kezelési módok. Az értelmezések
és kezelési módok alapjául az objektív és szubjektív területek egyes tudományágainak
(szubjektív: pszichológia, filozófia, pszichoszociális elméletek; objektív: empirikus tudományok,
rendszertudományok) eredményeit és módszereit gyűjtöttem össze. A szociálpszichológiának és
a kultúrantropológiának csak határterületivel foglalkozom, ahogyan azt már az 1.3 fejezetben
megindokoltam.
Az integrál fenntarthatósági modell objektív területének értelmezéseit (3.4.1) és kezelési
módjait (3.4.3) a mellékletekben (I., II.) ismertetem bővebben, mert ezek a leírások bár a modell
működését és a tézisek bizonyításának megértését segítik, de mivel szakmai körökben ismert
megközelítési módjai a fenntarthatósági kérdéseknek ezért önmagukban nem rendelkeznek
hozzáadott értékkel.

3.4.1 A FENNTARTHATÓSÁGI PROBLÉMÁK OBJEKTÍV ÉRTELMEZÉSE
Első lépésben a fenntarthatósági problémák objektív értelmezését szolgáló elméleteket
gyűjtöttem össze. Leírásukat az I. számú Melléklet tartalmazza. Ezeket a megközelítéseket
továbbá a 7. táblázatba gyűjtöttem, megfogalmaztam azok lényegét és feltűntettem a szerzőket.
Elmélet
Túllövés

Vízhiány

Planetáris korlátok
átlépése
Biodiverzitás
csökkenés

Éghajlatváltozás
visszafordíthatatlan
folyamatai

A pénzügyi rendszer
fenntarthatatlan
természete

Lényege
Az emberiség ökológiai lábnyoma túllépi a Föld
eltartóképességét, s már a rendelkezésre álló tőkét éli
fel adott év felében.
A 2050-ig várhatóan 9 milliárdra duzzadó népesség 40
%-ra emelkedő hiányt fog eredményezni vízkereslet és
kínálat között
Az ökológiai rendszer három alrendszere
folyamatainak korlátait átléptük a biodiverzitás, a
nitrogén ciklus és az éghajlatváltozás terén.
2030-ra fel fogjuk élni az elméletileg
rendelkezésünkre álló teljes biodiverzitás közel
egyharmadát legnagyobb mértékben a mezőgazdaság
és az infrastruktúra terjeszkedése miatt.
Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása változást
okoz az óceánokban, hatással van a gleccserekre, és a
bioszférára, valamint az éghajlati és ökológiai rendszer
egyéb elemeire, valamint ezeken keresztül
befolyásolja a társadalmi folyamatokat is.
A jelen pénzügyi rendszer nem tud létezni növekedés
nélkül, hiszen a hitelek visszafizetése, a tőke
befektetésének kockázata szükségessé teszi a
megtérülést. Minél kockázatosabb a világ, annál
rövidebb megtérülési időket szeretnének a befektetők
elérni, ami óriási növekedési kényszert jelent a
gazdaság számára.
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Szerzői
Wackernagel
et. al (2002)
UN Water
(2012)
Rockström et.
al (2009)
OECD (2011)

IPCC (2014)

Kerekes
(2012)

Növekvő népesség

2050-re várhatóan 9 milliárd ember él majd a Földön.
UN water
A FAO becslései alapján 2050-re az
(2012)
élelmiszertermelést 70 %-kal kellene növelni,
IIASA (2011)
miközben sem a szükséges földterületek, sem a
szükséges víz nem áll rendelkezésre.
A gazdagabb
2021-re a világ kukoricatermesztésének 14 %-át, a
Guardian
társadalmi rétegek
növényi olaj 16 %-át és a cukornád 34 %-át
(2012)
növekvő igényei
bioüzemanyag előállításra használják majd. „A
szegények éhezni fognak, hogy a gazdagok
vezethessenek.”
Elosztási
A Földön elegendő mennyiségű erőforrás áll
Un Water
egyensúlytalanság
rendelkezésre ahhoz, hogy mindenki hozzájusson
(2012)
kellő mennyiségű élelemhez és vízhez. Jelenleg
SIWI (2012)
azonban több, mint 800 millió ember éhezik és
nagyjából ugyanennyi túlsúlyos és az élelmiszerek 30
%-a felhasználatlanul kerül a hulladéktárolókba.
Fogyasztási szokások
Amennyiben a világon mindenki az amerikai étrend
Canagaratna
szerint táplálkozna, akkor az élelmiszertermeléshez
(2007)
75%-al több vízre volna szükség a húsfogyasztás
miatt.
Pazarlás
Az éhezés, ívóvízhiány és szegénység tartós
Diouf (2008)
megszüntetéséhez szükséges pénzösszeg (nagyjából
30 milliárd USD/év) sokszorosát költik látszólag
értelmetlen dolgokra a világon. Ilyen például a
fegyverkezés (1200 milliárd USD/év) és az elpazarolt
élelmiszerek (100 milliárd USD/év).
Agrárimperializmus
Vízhiánnyal, élelmiszerhiánnyal küzdő gazdagabb
The
országok gazdaságilag kiszolgáltatottabb országoktól
Economist
vásárolnak/bérelnek termőföldeket, melyekre utóbbi
(2009)
országoknak (pl. Szudán, Etiópia) is szüksége volna.
A közgazdaságtan
A népességnövekedés és a hatalmas társadalmi
Piketty
szerepe
egyenlőtlenségek feloldásához Piketty szerint a
(2014)
közgazdaságtanban széleskörűbb gondolkodásra és
más társadalomtudományokkal való együttműködésre
volna szükség.
Visszapattanó hatás
Az ökohatékonyság növekedésével nem feltétlenül
Kerekes
csökken összességében a környezetterhelés, mert a
(2012)
létrejövő megtakarítások további környezetterhelő
fogyasztást eredményeznek.
A nagy méretek
A buddhista gazdaságtan szerint „az ökonomizmus
Schumacher
kritikája
dühe nem csitul a magasabb életszínvonal elérésével.
(1973)
Éppen a leggazdagabbak hajszolják tovább a
legnagyobb könyörtelenséggel a gazdasági előnyöket”.
7. TÁBLÁZAT: F ENNTARTHATÓSÁGI PROBLÉMÁK OBJEKTÍV ÉRTELMEZÉSEI26

26

Saját összeállítás
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3.4.2 A FENNTARTHATÓSÁGI PROBLÉMÁK SZUBJEKTÍV ÉRTELMEZÉSE
A 7. táblázatba összegyűjtött objektív tényezők után ebben a fejezetben a fenntarthatósági
problémák szubjektív okait kutattam és rendszereztem. Ezek a fenntarthatósággal kapcsolatos
megközelítésmódok kevésbé ismertek és a szubjektív oldal integrálásának fontosságát
bizonyítják. ezért ezeket bővebben is bemutatom a következőkben.
A fenntarthatóság kérdéskörének megértéséhez a közgazdaságtani megközelítése mellett annak
társadalmi és pszichológiai értelmezése is számos hozzáadott értékkel szolgálhat. A
következőkben egy korábbi munkám (Ijjas F., 2008) alapján összegyűjtöttem és elemeztem
néhány fontosabb kapcsolódó filozófiai, pszichológiai, környezetpszichológiai, tudományos és
vallástörténeti elméletet, amelyek elsősorban arra keresnek választ, hogy a nyugati ember
miként távolodhatott el ilyen mértékben a természeti környezetétől és ez mennyiben
járulhatott hozzá visszafordíthatatlannak tűnő környezetterhelő folyamatok beindításához.
Tudományok fejlődése és iparosodás
Körülbelül három évszázada született a „klasszikus fizika” Francis Bacon által megfogalmazott
álláspontja (Dalla Casa 2006b), miszerint az egész Univerzum (beleértve a Földi élővilágot is)
egy óriási gépezetként modellezhető. Szét lehet szedni, majd újra össze lehet rakni. Az
embert a természeten kívül állónak tekinti, a természethez pedig nem rendel például a
környezetértékelésből ismert ún. létezési értéket, tehát önmagában nem képvisel értéket, csak
amennyiben az ember azt maga számára hasznosítani képes. Környezeti etika hiányában
azonban igazolttá válhattak a környezetnek ártó viselkedésformák, mivel ez a megközelítés
mintegy „engedélyezte” környezeti károk okozását.
Hasonló mértékben rontotta az ember-természet kapcsolatot az iparosodás
„boldogságteremtő illúziója”, amely a nyugati kultúrákban két-három évszázaddal ezelőtt
jelentkezett (Dalla Casa, 2006b). Az illúzió kialakulásának oka az éppen lezajlott gondolati
„forradalmakban” kereshető, amelyeket elsősorban az új tudományos elméletek, illetve a
vallások befolyásoltak.
Vallások, ideológiák és etika
A nyugati vagy zsidó-keresztény kultúra alapját az Ó Testamentum szolgáltatta. Krisztus
tanításai azonban bizonyos dolgokban különbözőnek mondhatók az Ó Testamentumban
írottaktól és sok szempontból hasonlítanak a keleti filozófiákhoz, így például Buddha
tanításaihoz, és kevésbé antropocentrikusak, jobban hangsúlyozzák az ember természethez
fűződő kapcsolatának fontosságát, mint például a Biblia egyik tanítása, melynek a növekedj és
szaporodj elvét esetleg rosszul értelmezhetik. Így például a mai túlnépesedés és a fokozódó
fogyasztás generálásában ez is szerepet játszhat. Az egyház, mint intézmény fenntartását
szolgáló ideológiák pedig (más ideológiákhoz hasonlóan) veszélyt jelentettek és jelenthetnek
elsősorban az emberhez méltó élet fenntartására.
„Ha az Egyház léte fenyegettetik, egyúttal fel is oldoztatunk az erkölcsi parancsok alól. Míg a cél az
Egyház egységének megőrzése, minden eszköz szentesíttetik, amely ezt szolgálja: bármi fortély,
árulás, erőszak, simónia, tömlöc és halál. Mert minden rend célja egyedül a közösség szolgálata és
az egyént fel kell áldozni a közjó érdekében.” Dietrich von Nieheim verdeni püspök: De schismate
libri III. A. D. 1411 (In: Koestler, 1988)
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Maga a 10 parancsolat (a jógafilozófia 10 Jáma és nijámához hasonlóan) viszont
fenntarthatóságot támogató tanításokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az önmegtartóztató
(és így egyben kisebb környezetterheléssel járó) életmód hogyan vezet egyúttal lelki
üdvösséghez.
Az ateista világnézet is akadályozhatja a fenntarthatósági törekvéseket. Ha nincs következménye
a tetteknek, akkor például a jövő generációk érdekében történő lemondás, vagy az
önmegtartóztatás, az egyszerű életvezetés és az altruizmus nem túl vonzó perspektívák. Nem
segítenek továbbá az ideológiák sem. Az evolúciós stabilitás egyik feltételét – a sokféleség
fennmaradását és gyarapodását az ideológiák, így például a fasizmus, a kommunizmus eszméi
ellehetetlenítik. A gyengeség, normálistól (átlagostól) való eltérés és a hibák eliminálandó
faktorok. „Mi sokkal alaposabban megtanultuk a történelem leckéjét, mint a többiek. És abban is
különbözünk másoktól, hogy a gondolkozásunk következetesen logikus. Mi tudjuk, hogy a
történelem színe előtt mit sem számítanak az erények és hogy a bűnök is megtorolatlan
maradhatnak; hetediziglen ható következményei vannak viszont minden hibának. Ezért minden
erőfeszítésünket a hibák megelőzésére összpontosítottuk, még írmagját is ki akartuk írtani…a
hamis eszméket is ugyanúgy kell büntetnünk, mint más bűnöket: halállal.” Ez a gondolatsor jelenik
meg Koestler írásában (1988), amely egy kommunista vezér erkölcsi eszmefuttatását és
fejlődését mutatja be. Fejlődés alatt értem, hogy idővel belátja, barátai feláldozása eszmék
érdekében nem volt erkölcsileg, emberileg helyes döntés. Ehhez azonban az út a kommunista
identitásban való elbizonytalanodáson keresztül vezet, melynek során elfogadhatóvá, sőt
szükségszerű válik annak elfogadása, hogy a hiba is szükségszerű és a gyengeség egyúttal egy
magasabb fokú erkölcsi összerendeződést megelőző szükséges átmeneti állapot. „A Nagy Egyes
hisz magában: lassú, szívós, mogorva és rendíthetetlen. Mindünk közül az ő horgonylánca a
legerősebb. Az enyém viszont elvásott az utóbbi néhány év során…Az az igazság, hogy én már nem
hiszek a magam csalhatatlanságában. Ezért vagyok én elveszett ember.”
A nyugati társadalom fogyasztói kultúráját jellemző fogyasztói javak felé irányuló „kifelé
fordulás” a fokozódó fogyasztásból származó környezetterhelésen keresztül szintén a
fenntarthatóság akadályát képezi. „Kifelé fordulás” alatt azt a folyamatot értem, amikor az egyén
belső igényeit, vagyis kielégítetlen szükségleteit (pl. biztonság iránti szükséglet, valahová
való tartozás, szeretet, önmegvalósítás és szabadság iránti igény (Maslow, 1943)) kívülről
bevont erőforrásokkal igyekszik kielégíteni. Ez fokozódó fogyasztáshoz, az erőforrások
kiaknázásához vezet, főleg növekvő népesség esetén.
Az urbanizáció és azon belül is a megalopoliszok gyors terjedésének az iparosodás mellett az
is okozója lehet, hogy a pszichés, kulturális szükségletek kielégítetlensége az egyént a nagyváros
(rengeteg inger, kulturális nyüzsgés és infrastruktúra) köré vonzza. Ha nem sikerül kielégíteni
az említett szükségleteket és az egyén kívülről von be „segítséget” fogyasztási javak beszerzése,
szolgáltatások igénybe vétele által - az csak addig jelent megoldást, amíg rendelkezésre állnak az
ezen termékek és szolgáltatások előállításához, fenntartásához szükséges erőforrások. Ha ezek
hozzáférése lekorlátozódik például a sokat emlegetett energiaválság bekövetkezése esetében,
akkor felmerül a kérdés, hogy mihez kezd akkor a saját belső világától eltávolodott,
kiüresedett, apatikus fogyasztó. A világon az aktív népesség több mint fele depressziós,
amely inkább a „jómódban” élőket sújtja (Kerekes, 2012). Ezek alapján arra a következtetésre
jutottam, hogy a társadalmunkat az energia és erőforrás hiánya mellett pszichés és kulturális
energiahiány is veszélyezteti, illetve hogy ezek szoros összefüggésben állnak egymással (Ijjas F.,
2008).
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Úgy gondolom továbbá, hogy a fogyasztás fokozódásának egyik oka lehet, hogy a nyugati ember
elakadt fejlődésének azon szintjén, amikor a külső világ tanulmányozása köti le energiáit. A
keleti filozófiák és egyes nyugati pszichológiai irányzatok szerint az ember elsőként a
fizikai-biológiai testét, a külső világot kell alaposan és részletesen megismerje ahhoz, hogy aztán
jól funkcionáljon benne – szabadon – miközben elkezdi figyelmét befelé fordítani, hogy saját
belső világával ismerkedjen. A befelé figyeléshez csend, nyugalom és nagy bátorság kell. Az
emberi lény a modern pszichológia megközelítésében ugyanis árnyékkal rendelkezik (Jung,
2003). Bátorság ahhoz kell, hogy az egyén az elfojtott, nehezen feldolgozható tulajdonságokat,
viselkedésmintákat (amelyek árnyék formájában a tudattalanból hatnak) tudatosítsa.
Megismerni a bennünk lakozó szörnyeteget27 mindig nehezebb, mint projektálni a számunkra
elfogadhatatlan részünket másokra.28 A legtöbben megijednek ettől a folyamattól és továbbra is
a perszónájukat29 mutatják a világ és önmaguk felé. Ez azonban belső feszültséghez vezet, az
árnyék a tudattalanból fejti ki hatását és vágykielégítésre ösztönöz. Ezt tartom a jelenkor nyugati
emberére jellemző már említett egyre fokozó fogyasztásának, mellyel egyre több árucikkel és
szolgáltatással halmozza el magát.
A keleti filozófiák szerint élő emberek ugyanakkor eleve a befelé fordulás igényével élnek
(meditáció), de a nyugati keresztény kultúrában is ezt szolgálja az imádkozás folyamata. A
meditáció során a belső folyamatok figyelése mellett kívülről más nem történik, vagyis a
légzésen kívül nem, vagy csak alig történik beavatkozás a környezeti folyamatokba. A
rendszeres meditáció így jelentősen lecsökkenti az egyén lehetőségét a folytonos
fogyasztásra. Számos kutatás bizonyítja továbbá a meditációval létrehozott tudatállapotok
rendkívül jótékony hatását az élettani és a mentális folyamatokra. Nem csak a betegség
gyógyításához használt erőforrások maradnak így megóvva, de az egyén elégedettsége is megnő
anélkül, hogy bármit fogyasztott volna (például kedélyjavítót, új ruházati terméket, extrém
sportot, utazást stb.). Ilyen megközelítésben az aktív, teljesítményorientált életvitel helyett egy
passzívabb, kevesebb fogyasztással és több befelé figyeléssel járó életmód segítheti a
fenntarthatóságot.
A környezetvédelemmel kapcsolatos műszaki, természettudományi és gazdasági törekvéseket
mind a piacgazdaság mind az állam szintjén segíthetik a pszichológiai alapismeretek.
Hasznos lenne például, ha a döntéshozók, illetve a különböző szabályozók kidolgozói vagy éppen
az új technológiák, termékek, szolgáltatások létrehozói - és főleg a fogyasztók – ismernék az
emberi életminőség és az élővilág állapota közötti összefüggéseket. Ezzel foglalkozik a
következőkben tárgyalt két egymással sokszor összefonódó és nehezen különválasztható
tudományterület a környezetpszichológia és az ökopszichológia.
Környezetpszichológia és ökopszichológia
A környezetpszichológia és az ökopszichológia a pszichológiának a pszichológia és a
környezetvédelem határterületén kialakult résztudományai. Gyökereik az 1900-as évek
elejére nyúlnak vissza, mai multidiszciplináris formájában csak két-három évtized óta léteznek.

27

Erre utal az Összegzés című fejezet elején Weöres Sándortól az idézet.
Amikor ez történik akkor könnyen ellenséggé válhat egy-egy személy (pl. politikus) népcsoport (pl.
izraeli-palesztín) vagy például környezetszennyező vállalat (lásd. ökofasizmus).
29
jó tulajdonságaikat, magas teljesítőképességüket, stb.
28
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1969-ben jelent meg az első ilyen témájú folyóirat „Environment and Behavior” címmel, majd
1981-ben jelent meg a „Journal of Environmental Psychology” szaklap, 1978-ban az „Advances in
Environmental Psychology” szakkönyv Baumtól, 1987-ben az „Advances in Environment,
Behavior and Design” szakkönyv Zube-tól és Moore-tól. Több multidiszciplináris szakmai
szervezet is alakult az ökopszichológia kutatására, így például az EDRA (Environmental Design
Research Association) és az IAPS (Int. Association for the Study of People and their Physical
Surroundings), amelyek ma már rendszeresen szerveznek konferenciákat és jelentetnek meg
publikációkat. Egyes egyetemeken külön tantárgyként oktatják az ökopszichológiát (Ruprecht
Karls Universität Heidelberg, University of California at Berkeley), léteznek ökopszichológia
tanszékek és szakirányok (Fernuniversität Gesamthochschule in Hagen, Universität zu Köln,
California State University Hayward), és ökopszichológus mesterképzés is folyik (Akamai
University). 2005-ben Európai Ökopszichológiai Társaság (European Ecopsychology Society –
www.ecopsychology.net), és már korábban nemzetközi szakmai szervezet is alakult
(International Community for Ecopsychology – www.ecopsychology.org), amely 1999 óta saját
folyóiratot is megjelentet (Journal of the Community of Ecopsychology) (Ijjas F., 2008).
A magyar szakirodalomban Rókusfalvi Pál „A környezetpszichológia alapkérdései” című
könyvében, Várkonyi Hildebrand Dezső pedig „A gyermek és a környezete” című munkájában
foglalkozik ökopszichológiával, valamint Dúll Andrea az ELTE Gazdaság és
Környezetpszichológia Tanszékének vezetője a környezetpszichológia jeles szakértője.
Ökológiai-pszichológiával foglalkozó átfogó szakirodalmi mű magyar nyelven egyelőre nincs, de
ez nem azt jelenti, hogy a hasonló tudományterületek (például humánökológia,
mélypszichológia) nem hozhattak, illetve hozhatnak az ökopszichológiától várt hasonló és
hasonlóan hasznos eredményeket.
Az ökopszichológia fókuszában az ún. öko-én áll, a tudattalanak azon része, amely az egyént a
természeti környezettel való összetartozására emlékezteti. Alapgondolata szerint a legtöbb
problémánk abból ered, hogy a tudattalan „környezetazonos” része egyre kevésbé hatja át a
gondolkodást és a viselkedést, elfojtva marad és leginkább pszichoszomatikus tünetek
formájában (pl. allergia) jelentkezik. A környezettudat fogalma a ’70-es évek táján született,
amikor a környezetvédelem nagyobb politikai figyelmet kapott. A környezettudat fogalma
eredetileg nem is a pszichológia, hanem a politika területéről eredeztethető. Az ember és
természet lélektani kapcsolatot számos tényező befolyásolja, melyekkel a környezetpszichológia
és az ökopszichológia körébe tartozó több elmélet is foglalkozik. Ezeket az elméleteket
gyűjtöttem össze és a következőkben igyekeztem értelmezni, illetve rendszerezni őket.
Kontroll-elmélet
A kontroll-elmélet azt mondja ki, hogy depresszióhoz vezethet, ha az egyén ismételten olyan
szituációkba kerül, amikor olyan hatások érik, melyeket nem tud befolyásolni (Purebl, 2003).
Ilyen helyzet főleg akkor keletkezik, amikor az embernek nincs elég információja az őt érintő
történésekről. Ez fenntarthatósági problémát jelenthet, amennyiben a planetáris korlátok
átlépésének, az ökológiai túllövés stb. folyamatok ismeretében nem tudunk felkészülni azok
kontrollérzetre gyakorolt pszichés hatásaira. Különösen fontos ez azért, mert a szakértők
előrejelzése szerint 2020-ra a második leggyakoribb betegség lesz a világon a depresszió.
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Stressz elméletek
Az ember és a természet lélektani kapcsolatára vonatkoztatható a stressz-elmélet is, amely arra
hívja fel a figyelmet, hogy az ember igyekszik megszüntetni az egészségére káros
stresszfaktorokat, de a technológiai fejlődés következtében ezek helyébe újabb és újabb
stresszfaktorokat teremt. Olyan fizikai (például lakóhelyi) környezet megteremtése a cél, ahol
könnyebben megismerhetőek a sajátosságok és folyamatok, és ahol így könnyebb kontrollálni a
helyzeteket. A városi környezetben lecsökkent sok kockázati tényező, így például van központi
energiaellátás, vízellátás és szennyvízelvezetés. Az ezekhez fűződő korábbi stresszfaktorok
csökkentek, illetve megszűntek, de legalábbis az egyén úgy érzékelheti, hogy nem kell már
aggódnia a víz- és élelem-ellátás, a fűtés vagy a közlekedés miatt. A korábbi stresszfaktorok
megszűntetésével párhuzamosan azonban több új és jelentős stresszfaktor keletkezett. A
közlekedés, az energiatermelés és ellátás légszennyezést és zajterhelést okoz, az oktatás,
az egészségügy, a közigazgatásért felelős szervezetek működése például a határidők
előírásával, a lakónegyedek kiépítése pedig a természetes területek beépítésével járul
hozzá az új stresszfaktorok megjelenéséhez (Kruse-Graumann, 1996).
Az ember-természet lélektani kapcsolatra vonatkoztatható a „négy stresszforrás” elmélet is.
Lazarus és Folkmann (1984) stressz-elmélete szerint alapvetően négyféle stresszforrás létezik.
Ezek az egyén életének kritikus történései (például hozzátartozó elvesztése) és a rendszeres
nagy terhelés (például a munkahelyi elvárások), illetve a környezethez kapcsolódó két másik
stresszforrás, a környezeti katasztrófák (például árvíz, földrengés, vulkánkitörés) és a
környezetterhelés egészségkárosító hatásai (például a légszennyezettség okozta asztma). A
stresszforrásokkal kapcsolatban két folyamat játszódik le az emberben, amikor felméri a
helyzetét. Először a veszély fajtáját és mértékét ítéli meg (primary appraisal), majd azt, hogy
milyen lehetőségekkel és képességekkel rendelkezik az azzal való megbirkózásra (secondary
appraisal). Az elmélet fő tétele szerint minél nagyobb a kontrollérzet, annál kisebb a
stresszhatás. Tehát minél több információ áll rendelkezésre a környezetben zajló folyamatokról,
annál nagyobb a biztonságérzet.
Technológia-függőség
A kontroll-elmélet jól összeegyeztethető Chellis Glendinning (1990) klinikai pszichológus
elméletével, amelyben a társadalom, illetve az ember technológia-függőségét bizonyítja. A
kontrollérzethez való ragaszkodásban keresendő a mind újabb és újabb technológiák
fejlesztésének igénye, a növekvő kényelmi és biztonsági szint elérése céljából. Ez a
„keserves” harc az egyre nagyobb kontrollérzet megszerzéséért és az annak hiányából fakadó
stresszhatás megszűntetéséért, technológia-függőséghez vezethet. Glendinning párhuzamot von
az alkohol-függőség pszichés tünetei és a technológia-függőség „tünetei” közé:
 A technológia-függő is tagadja függőségét.
 Az alkohol-függő titokban iszik. A vállalatok gyakran titokban tartják működésük
környezetterhelő hatásait továbbra is alkalmazva káros technológiákat.30

30

Erre egy példa a 2008 márciusában Kölnben történt tűzeset egy helyi gyárban. Rákkeltő anyag, ún.
acrilnitril került a levegőbe, amely koncentrációja hatszorosan lépte túl a megengedett értéket. Csak két
héttel később vált ismertté az érintettek számára (a gyár melletti játszóteret használó kismamák és a
környék lakói körében) az a tény, hogy már két hete érik őket vélhetően maradandó egészségkárosító
hatások. http://www.koeln.de/cms//artikel.php/162/41095/artikel.html
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A függőkre általánosságban elmondható, hogy mindent elkövetnek annak érdekében,
hogy környezetüket legalább olyan mértékben kontrollálni tudják, hogy függésük
tárgyának forrásához bármikor hozzáférjenek.31
 Az alkohol-függőknél alkohollal befolyásolt állapotban gyakori tünet a gátlásaik
feloldódásával együtt járó fokozott felsőbbrendűség érzés. Mivel a vezető gazdasági
nagyhatalmak rendelkeznek a legszélesebb körű és legfejlettebb technológiákkal, ezért
ezek birtoklása oka lehet a felsőbbrendűség-tudat kialakulásának.
A szakértők szerint a függőség nem alapvetően kódolt az emberi fajban, hanem valamilyen külső
hatásra alakul ki. Az Amerikai Pszichiátriai Egyesület álláspontja szerint olyan trauma kell
ehhez, amely különbözik az addig megtapasztalt élethelyzetektől. A nyugati, fogyasztói
társadalom esetében elképzelhető, hogy a traumát a természettől való elszakadás okozta. Az
ember a kényelme és biztonsága érdekében olyan élményekről mondott és mond le,
amelyek a történelem során hozzátartoztak az életéhez, a felnőtté váláshoz, a
szocializálódáshoz és a személyiségfejlődéshez (például természetes anyagok, ízek, hangok,
látvány stb.) Az intenzív iparosodás megkezdése óta csak 6-7 generáció nőtt fel, tehát
rendkívül rövid idő telt el ahhoz, hogy az ember adaptálódhatott volna az új modern és
városiasodott körülményekhez (Glendinning, 1990).
A kontroll-elméletre alapozva kutatta Meijnders, Midden és Wilke (Kanappin, 2000) a
környezeti veszélyekkel kapcsolatos ismeretek jelentőségét a veszélyektől való félelem
hatásának tükrében. A klímaváltozás várható lélektani hatásainak vizsgálatában a kísérleti
személyek egy részének tényszerűen vázolták az éghajlatváltozás lehetséges következményeit,
másik részüknek ijesztő képekkel is szemléltették azokat, hogy ez által nagyobb félelmet és
szorongást váltsanak ki belőlük. A kísérlet második felében két csoportra osztották a
résztvevőket. Az egyik csoportnak meggyőző érvekkel támasztották alá energiatakarékos égők
szerepét az éghajlatváltozás mértékének csökkentésében, míg a másik csoport esetén kisebb
súlyt helyeztek a résztvevők meggyőzésére. A kísérlet eredménye alapján az egyén reakciója és a
veszély kapcsán megélt tájékozottsága között összefüggés van. Akikre kevésbé ijesztettek rá,
azok az erősebb érvek hatására több értelmét látták az éghajlatváltozás mértékének
csökkentését szolgáló eszköz alkalmazásának, mint az alaposan megrémített csoport,
ahol már nem számított az érvek erőssége sem.32 Mindezek azt is jelentik egyúttal, hogy
káros lehet például egyes környezetvédelmi mozgalmak vagy a média katasztrofális jövőképet
lefestő tevékenysége, mert előfordulhat, hogy a társadalomban kialakuló félelem-érzet
következtében egyfajta apátia uralkodik el. Fontos tanulságként szűrhető le tehát, hogy a
veszélyhelyzetről szóló tájékoztatásban nagyon gondosan kell eljárni.
Low-cost, High-cost elmélet
Diekmann és Preisendörfer arra a következtetésre jutott (Kanappin, 2000), hogy attól, hogy
valaki egy bizonyos helyzetben környezettudatosan viselkedik, még nem biztos, hogy egy másik
helyzetben is hasonlóképpen fog eljárni. Vizsgálataik eredményeként kimutatták, hogy a
31

Például van akit nagy stresszhatás ér, ha elromlik a mobiltelefonja vagy a gépkocsija. Ez Glendinning
szerint ahhoz hasonló pszichés tüneteket okozhat, mint mikor az alkohol-függő nem jut hozzá a napi
adagjához.
32
Ez azzal magyarázható, hogy a kisebb mértékű félelem-érzet magasabb kontrolltudatot eredményez (az
egyén úgy érzi, hogy képes befolyásolni az eseményeket), míg nagyobb félelem-érzet esetén megszűnik a
folyamat befolyásolhatóságába vetett hit (úgy érzi a probléma túllép a hatáskörén és ezért a védekező
eszközöket is hiábavalónak tartja).
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környezettudatos viselkedés elsősorban a Low-Cost, vagyis alacsony költségű területeken
jellemző. Ide sorolták például a szelektív hulladékgyűjtést és a viszonylag olcsó
környezetharmonikus termékek vásárlását, míg az energiafelhasználást és közlekedést HighCost, vagyis magas költségű területeknek minősítették. A háttérben sok minden állhat, amely az
egyén személyiségfejlődésével kapcsolatos. Ilyen lehet például a korábban említett ún. árnyék
elfojtása, amikor kizárólag a perszónán keresztül nyilvánul meg az egyén a külvilág felé. Ekkor a
kifelé feltűnő környezetbarát viselkedés (például környezetbarát logóval/felirattal ellátott
bevásárló táska használata) gyakori, míg a nagyobb áldozattal járó, de kevésbé feltűnő
viselkedések háttérbe szorulnak (például lemondás nagy ökológiai lábnyomú termékekről).
Neurotikus társadalom
Shepard tanulmánya (1982) az ember megjelenésétől kezdve követi nyomon a pszichés fejlődést
az embert érő hatások függvényében. Történelmi, kulturális és pszichológiai fejtegetései során
arra a következtetésre jutott, hogy már a földművelés megjelenésével elkezdődtek azok a
problémák, amelyek az ember-természet lélektani kapcsolat romlásához vezettek. A jövőt
illetően két lehetőséget vázolt fel. Az egyik lehetőség az, hogy az emberiségnek nincs szüksége a
fajok változatosságára a fennmaradásához, és hogy a Föld életfenntartó-képessége a biológiai
változatosság csökkenésével nem gyengül. A másik lehetőség viszont az, hogy a társadalom
„neurotikus” és észre sem veszi, hogy az öngyilkosság felé hajtják elfojtott folyamatai.
A „neurotikus társadalom” fogalma Shepard szerint már az egyik leghíresebb pszichológusban,
Freudban is felmerült. Ő is feltette a kérdést, hogy vajon nem lehetséges-e az, hogy kulturális
hajtóerők hatására bizonyos társadalmi csoportok, de akár az egész emberiség, az idők során
lassan neurotikussá válik? A nyugati társadalmakat nagyszámú neurotikus megbetegedés
jellemez, ami úgy tűnik az elmúlt évtizedekben inkább súlyosbodott. Freud feltevése és Shepard
elmélete a technológia-függőség elméletével is jól összeegyeztethető: egy neurotikus
társadalomnak lehet jellemző tünete a függőség. Ebben az esetben elképzelhető, hogy valóban az
öngyilkosság felé haladunk.
Relatív társadalmi érettség
Koestler (1988) relatív társadalmi érettség gondolata alapján a népek által megszerezhető és
huzamosan is megtartható egyéni szabadság mértéke az illető nép politikai érettségének
fokától függ. „A tömegek érettsége abban nyilvánul meg, hogy képesek-e felismerni önérdekeiket.
Ennek azonban előfeltétele a termelési viszonyok és javak elosztásának bizonyos fokú megértése. A
népek demokratikus önigazgatási képessége tehát egyenes arányban áll azzal, hogy az illető nép
milyen mértékben értette meg a maga társadalma szerkezetét és e szerkezet működésének
törvényeit… Azonban a technika fejlődésének minden újabb lépcsőfoka egyre bonyolultabbá
teszi a gazdasági szférát, új tényezők megjelenését eredményezi és megváltoztatja az egyes
tényezők egymáshoz való viszonyát, ezért időbe telik, amíg a tömegek megértik és kiismerik a
megváltozott viszonyokat. A technikai haladás minden ugrása egy lépéssel lehagyja a tömegek
mindig csak viszonylagos intellektuális fejlettségét, következésképpen visszaveti politikai
érettségüket is. Néha évtizedekbe, máskor nemzedékek életébe telik, amíg a nép fokról fokra
alkalmazkodik az új viszonyokhoz és tudatossága ismét eléri az előbb már elért szintet, miáltal
képes lesz ugyanolyan mérvű önkormányzatra, mint korábban, a civilizáció alacsonyabb szintjén. A
tömegek politikai érettsége tehát nem mérhető abszolút értékekkel, hanem csak viszonylagosan
határozható meg, vagyis a civilizáció pillanatnyi szintjéhez képest. Amikor a tömegek tudatossága
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utoléri az objektív viszonyok fejlettségi szintjét, óhatatlanul bekövetkezik a demokrácia térnyerése,
ha nem békés úton, akkor erőszak árán. Amíg a technikai civilizáció újabb ugrása – például a
repülő vetélő feltalálása –ismét vissza nem veti a tömegeket a viszonylagos fejletlenség állapotába
és lehetővé, sőt szükségessé teszi az abszolút uralom valamely formájának újbóli bevezetését.” (In:
Koestler, 1988, 123.)
Koestler elméletét 1940-ben az akkori politikai viszonyok bemutatására alkalmazta, ezért egyes
kifejezései és érvei nem állják meg helyüket a mai világban. Azonban magának az elméletnek a
jelen problémák megértésében való használata nagyon hasznos lehet. Amennyiben feltételezzük,
hogy a társadalom politikai érettsége viszonylagos, úgy a környezeti válság is részben érthetővé
válik. Az ipari forradalom utáni roppant technológiai fejlődés korábban soha nem tapasztalt
kihívások elé állította a társadalmat. A döntéshozás pedig - egy olyan környezetben, melyben a
legtöbb tényező túlságosan bonyolulttá vált ahhoz, hogy érteni lehessen – nagyon lassúvá vált.
Az éghajlatváltozás összefüggései, okok és okozatok, valamint a diplomáciai kapcsolatok
szerteágazó hálója a rengeteg különböző érdekkel a mégoly demokratikus ENSZ klímapolitika
döntéshozását is gyakorlatilag teljesen megbénította. Rendkívül alacsony hatásfokú és kis számú
döntés születik csupán, amely a szakértők szerinti nagyon sürgető helyzetben nem hozza a várt
eredményeket.
A legújabb IPCC jelentés (2014) szerint, ha a társadalom el akarja kerülni a beláthatatlan
következményekkel járó folyamatok beindulását (vagy legalábbis ha le szeretné lassítani a más
beindult folyamatokat), úgy rövid időn belül drasztikus változásokat kell elérni a
környezetterhelés és főleg a széndioxid kibocsátás terén. Félő, hogy a jelenleg megfigyelhető
gazdasági logika és fogyasztói viselkedés éppen ellenkező irányba halad. Ebben az esetben, ha az
előbbi elmélet igaznak bizonyul, úgy valóban előfordulhat, hogy a válság erőszakos
megoldásokat fog eredményezni a diktatórikus eszmék újraéledésével. A
környezetvédelmi mozgalmak radikális vonalának térnyerése is erre utal.33 A fejlődés úgy
tűnik, hogy hullámvölgyeken át halad. „A civilizációjuk legfelső fokán álló majmok kecses
mozdulatokkal lendültek az egyik faágról a másikra, bolhára vadásztak bölcseletileg, gyümölcsön
éltek. A neandervölgyi nyers húst zabált, állatokat ölt és alkalmasint a tulajdon társait is megölte.
Fákat döntött ki, köveket hengergetett el, lábbal tiporta az őserdő minden törvényét és
hagyományát. Durva volt és kegyetlen, híján minden állati méltóságnak.” (In: Koestler, 1988, 167)
Azóta viszont a mai ember felelősségvállalása, lelkiismereti törvényei, együttérző képessége az
állatoknál még nem tapasztalható szintre fejlődött, ezzel ráruházva a legnagyobb felelősséget is
az élővilág fenntartásáért.
Az előzőekben és részben már a 2.2 fejezetben feldolgoztam a fenntarthatósági problémák
szubjektív értelmezését szolgáló elméleteket. Ezeket egy táblázatba gyűjtöttem,
megfogalmaztam azok lényegét és feltűntettem a szerzőket (lásd 8. táblázat).

33

Konrad Lorenz etológus, ökológus (2007) szerint roppant veszélyes ember például az, aki az állatot
embernél előrébb valónak tekinti, s embergyűlöletéből adódóan az egész társadalomra nézve veszélyt
jelenthet az utóbb felvázolt válságos helyzet kialakulásának idején.
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Elmélet
Tudományok fejlődése és
az iparosodás

Vallások, ideológiák és
etika

Fogyasztói szokások,
szükségletek hierarchiája
és az árnyék

Környezeti kontrollelmélet és stressz-elmélet
Négy stresszforrás
elmélete

Technológia-függőség
elmélet

Reakció környezeti
veszélyekre elmélet

Low-Cost- High-Costelmélet

Neurotikus társadalom

Lényege
A „klasszikus fizika” képviselője Francis Bacon
szerint az élővilág is egy óriási gépezetként
modellezhető. Szét lehet szedni, majd újra össze
lehet rakni. A természetnek nincs önálló létezési
értéke. Környezeti etika hiányában igazoltak a
környezetnek ártó viselkedésformák.
Utóbbit támogatta az iparosodás
„boldogságteremtő illúziója” is.
Az egyházak egyes üzenetei, Descartes elmélete,
valamint a gyengeség (és így a sokféleség)
eliminálását támogató ideológiák (fasizmus,
kommunizmus) akadályozzák az emberhez
méltó élet fenntartását.
A nyugati társadalom fogyasztói kultúráját
jellemző fogyasztói javak felé irányuló „kifelé
fordulás” a fokozódó fogyasztásból származó
környezetterhelésen keresztül szintén a
fenntarthatóság akadályát képezi. A belső
szükségletek kielégítését helyettesítő
mértéktelen fogyasztás vezethet a napjaink
egyik leggyakoribb betegségének tartott
depresszióhoz.
A környezeti folyamatok ismerete és dominálása
nagyobb kontrollérzetet és kisebb stresszhatást
eredményez.
A stressz négy fő okozója: 1. az egyén életének
kritikus történései; 2. a rendszeres, (pl.
munkahelyi) feszültségek; 3. a környezeti
katasztrófák; 4. a rendszeres környezetterhelés
okozta hatások.
A modern társadalmak jelentős részében
megfigyelhető a technológia-függőség, amely
jelentős terhet ró az erőforrás-, és
energiagazdálkodás fenntartására.
Nagyobb kontrollérzet kisebb stresszhatást
eredményez. A túlzott félelemkeltés
kedvezőtlenül hathat a környezettudatos
viselkedésre.
Környezettudatos viselkedés inkább csak a LowCost területeken jellemző.

A neurotikus társadalom halad az öngyilkosság
felé.
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Kutatói
Dalla Casa
(2006b)

Ijjas (2008)

Jung (2003)
Kerekes (2012)
Ijjas F., Fűr
(2012)
Maslow (1943)

Kruse és
Graumann
(1996)
Lazarus,
Folkmann
(1984)

Glendinning
(1990)

Meijnders,
Midden és
Wilke (In: Dalla
Casa (2006a))
Diekmann és
Preisen-dörfer
(In: Dalla Casa
(2006a))
Shepard (1982)

Relatív társadalmi
érettség

Társadalmak
értékrendváltozása és
Maslow
szükséglethierarchiája

Integrál elmélet, integrál
ökológia

A társadalom érettsége viszonylagos, gyakran
nemzedékek életébe telik, míg fokról fokra
alkalmazkodik az új viszonyokhoz és
tudatossága ismét eléri az előbb már elért
szintet. A roppant technológiai fejlődés soha
nem tapasztalt kihívások elé állította a
társadalmat.
A világháborúk létbizonytalanságában élő
társadalmak az alapvető szükségletek
kielégítésére kellett, hogy fordítsák figyelmüket.
A magasabb humán szükségletek, mint például a
természeti környezet védelme, vagy a
szólásszabadság igénye a társadalom szélesebb
rétegeiben inkább csak a háborúk által elkerült
területeken, illetve a későbbi generációknál
merültek fel.
A fenntarthatósági problémák értelmezése és a
megoldások választása, kidolgozása attól függ,
hogy milyen történelmi és kulturális háttérrel
rendelkezik az illető, aki az értelmezést végzi.

Koestler (1988)

Maslow (1943)
Inglehart (1997)
Keller (2009)

Wilber (1996)
EsbjörnHargens,
Zimmermann
(2009)

8. TÁBLÁZAT: A FENNTARTHATÓSÁGI PROBLÉMÁK SZUBJEKTÍV ÉRTELMEZÉSEI34

3.4.3 A FENNTARTHATÓSÁGI PROBLÉMÁK OBJEKTÍV KEZELÉSI MÓDJAI
A következőkben a fenntarthatósági problémák kezelésének objektív lehetőségeit gyűjtöttem
össze és rendszereztem. Ezeket a lehetséges kezelési módokat a II.-es számú Mellékletben
mutatom be részletesen, mert az objektív értelmezési módokhoz hasonlóan ezek is inkább
ismert, kevés újdonsággal szolgáló területei a fenntarthatóságnak.
A fenntarthatósági problémák objektív kezelését szolgáló lehetőségek elnevezését egy
táblázatba gyűjtöttem, megfogalmaztam azok lényegét és feltűntettem a szerzőket.

34
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Elmélet
Az emberi fejlődés
indexe

Jóllét mutatók

ECO 21

Komplex
fenntarthatósági
indikátorkészlet

Lábnyom család

Környezetgazdaságtan

Kék gazdaság

Szolgáltatásgazdaság

Lényege
A gazdasági output növekedése szükséges, de
nem elégséges feltétele a társadalmi jólét
javításának. Utóbbit az egy főre eső reál-GDP
vásárlóerő-paritáson vett értékének, a
születéskor várható élettartamnak és a felnőtt
írni-olvasni tudás mérőszámának
kombinációjával mérik.
A „jólét” inkább anyagi vonatkozású, míg a
„jóllét” a létfenntartás alapjait, jó egészségi
állapotot, jó emberi kapcsolatokat, a személy és
a tulajdon biztonságát, szabadságot jelent.
Aránylag könnyen előállítható környezeti
makroindikátor, amely könnyebbé teheti a
programozást, valamint hozzájárulhat a
társadalom folyamatos informálásához.
Az egyik legfrissebb, magyar szerzők által
kidolgozott komplex fenntarthatósági
indikátorkészlet, amely a környezeti, gazdasági
és társadalmi mutatókon túl számos kulturális
értéket tükröző mutatót is tartalmaz.
Fenntarthatósági elemzésekhez egy
teljeskörűbb mutató, a lábnyom család, vagyis a
karbonlábnyom, a vízlábnyom és az ökológiai
lábnyom együttese javasolható.
A közgazdaságtan azon ága, amely azokat a
döntéseinket vizsgálja, melyektől a környezet
állapota függ. Módszereit a közgazdaságtantól,
illetve annak résztudományaitól, mint például a
joggazdaságtantól, a jóléti közgazdaságtantól,
kistérségi fenntarthatósági elemzésektől, a
környezetmenedzsment rendszerektől, a
fenntartható fogyasztástól és
környezetmarketingtől, az
energiagazdálkodástól stb. kapja.
Az elmélet új gazdasági alternatívát kínál a
gazdasági és ökológiai válság megoldására
természet inspirálta módszerek
alkalmazásával.
A készletgazdaságról szolgáltatásgazdaságra
való áttérés nagyban növelheti az
ökohatékonyságot.
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Kutatói
Husz (2001)
Human
Development
Report (1990)

Worldwatch
Institute (2004)

Szlávik et al (2005)

Bartus (2013)
Keller (2013)

Galli et al (2011)

Bartus, Szalai
(2012)
Bulla (1996)
Csete (2009)
Kósi, Valkó (2006)
Pálvölgyi, Csete
(2012)
Kerekes (2012)
Szlávik, Valkó
(2007) stb.
Pauli (2010)

Kerekes (2012)

Buddhista gazdaságtan

Fogyasztói viselkedés
és fejlődési modellek

A buddhista gazdaságtan a minimális
fogyasztást állítja középpontba, mindenki
számára olcsón elérhető és kicsiben is
alkalmazható technológiákat támogat, melyek
valamilyen kreatív folyamat eredményei.
A gazdaságtan a piaci szereplők viselkedését
vizsgálja, a viselkedés motivációját nem.
Amennyiben meg akarjuk érteni, hogy milyen
feltételek mellett veszi komolyan valaki az őt
érintő környezeti problémákat és mi motiválja
piaci viselkedését, úgy a szereplők belső
motivációit is számításba kell venni. Az ember
belső világának megismerésére számos
fejlődési modell áll rendelkezésre.

Schumacher (1973)

Maslow (1943)
Graves (1970),
Beck (1996),
Wilber (1996),
Esbjörn-Hargens,
Zimmermann
(2009)
Gebser (1985)
Piaget, Inhelder
(1999)
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3.4.4 A FENNTARTHATÓSÁGI PROBLÉMÁK SZUBJEKTÍV KEZELÉSI MÓDJAI
A következőkben a fenntarthatósági problémák kezelésének szubjektív megoldási lehetőségeit
gyűjtöttem össze és rendszereztem. Hasonlóan a szubjektív értelmezési lehetőségekhez, ezeket
is részletesebben bemutatom, mivel kevésbé ismert tudományos megközelítésekről van szó.
A környezetpszichológia eszközei
Vadon-élmény
Dúll Andrea környezetpszichológus egy 2007-es Károli Egyetemen tartott előadásában arról
beszélt, hogy a természetben élnek át az emberek leggyakrabban valamiféle „átlényegülést” adó
élményt. Az ilyen élmények fiziológiailag is bizonyítottak, ugyanis kimutatták, hogy azok során
felerősödik az érzékszervi érzékelés és egyfajta „lelki-szellemi átstrukturálódás” történik. Ez az
élmény misztikus, vallásos, vagy transzcendentális jellegű és a természettel való egység
megélése tapasztalható. A természeti közegben az ember módosult tudatállapota segít az
összetartozás élményének átélésében. Ez az élmény Dúll szerint még sokáig meghatározhatja
az ember természettel kapcsolatos attitűdjét, ami nagyobb felelősségvállalást eredményezhet.
Vissza a gyökerekhez
Shepard (1982) arra a következtetésre jutott, hogy mégsem teljesen reménytelen az emberiség
helyzete, mivel az ökológiailag harmonikus „Önérzet” és „Földérzet” nem racionális választás
eredménye, hanem minden emberi lény belső, eredendő adottsága. „Része környezetének,
ott van benne az ősember, illetve az egész világ.” Az ember elméletileg képes lenne tehát
„meggyógyítani” önmagát, ha bizonyos elemi dolgokat ismét fel tudna idézni a szocializáció,
illetve az oktatási-nevelési folyamat során. Shepard ezért a legfontosabbnak a
gyermekfejlődést tartja és olyan alapvető elvárásokat támaszt a szülőkkel szemben, mint a
kezdetben állandó jelenlét, a gazdag természeti környezetben történő nevelés, az egyszerű
játékok biztosítása, a természet történetének bemutatása, állatszerepek eljátszása stb. Ő is
azt a véleményt vallja, hogy minden emberi lényben megtalálható egy titkos, ép,
35
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természettudatos én. Ezt bizonyítja az öko-én mai „furcsa” formákban való megnyilvánulása
(például a „széttenyésztett” kiskutyák, az állatkertek, a műanyag növény dekorációk stb.), illetve
az, hogy bár sokszor nem élvezhető már a természet eredeti szépségében (pl. városi
lakókörnyezet) de annak hiányát nap, mint nap érzékeljük, és különböző technológiák
segítségével igyekszünk pótolni azt.
A fenntarthatóság környezetpszichológiai eszközeit használó megoldási javaslatok a
következőek lehetnek:
 Széles körű, különböző tudományterületek bevonása és a tudományos tapasztalatok
egyesítése, illetve összehangolása szükséges az eddigi szemléletmód és gyakorlat helyett.
Például a gazdasági szabályozók kidolgozásakor érdemes lenne bevonni a folyamatba
szociológusokat és pszichológusokat, hogy az egyén és társadalom szintjén vizsgálják,
majd adott esetben javítsák az adott szabályozó egyéni szintű és társadalmi
elfogadhatóságát.
 A fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtéséhez elsősorban arra volna szükség,
hogy az egyének is hozzájáruljanak a szükséges lépések megtételéhez. Ehhez fontos,
hogy azonosulni tudjanak az elérendő céllal, tehát tudják azt, hogy az ilyen lépések az ő
jóllétük (szubjektív jóllét, boldogság) emelkedését is szolgálják.36
 Az egyének hozzájárulásához a fenntarthatóságot szolgáló célokhoz fontos a
tájékoztatás. A természeti környezet jövő generációk számára való megőrzése és annak
a tudásnak az átadása, hogy miként élhetünk harmóniában a környezettel, valamint,
hogy mi értelme van ennek.
Gulyás (2004) szerint „A pszichológia segíthetné a politikai döntéshozók és más szakértők
munkáját a fenntartható viselkedési szokások, életstílus és üzleti kultúra megtervezésében,
értékelésében illetve bevezetésében. A személyiségről és az emberi lélekről felhalmozódott
tudást fel kell használni arra, hogy a környezetvédelem ne kérdés, hanem a mindennapok része
legyen. A környezetszennyezés negatív pszichológiai hatásaival kapcsolatban pedig egyrészt
dokumentálnia kell a környezetszennyezés káros pszichológiai hatásait, másrészt a megelőzés
érdekében segítenie kell a hatékony döntéshozatalt és a megfelelő környezeti attitűdök,
viselkedések kialakulását. Ugyancsak fontos szerepe lehet a pszichológiának abban, hogy
azonosítsa azokat az emberi tényezőket, melyek elősegítik a környezetvédelmet, s
elengedhetetlen szerepe van a megelőzésben, tehát a környezeti nevelés támogatásában.”
Pszichológiai háttértanulmányok
Fenntartható Fejlődési Stratégia pszichológiai háttértanulmány
A környezetpszichológia alkalmazására jó példa az angol Fenntartható Fejlődési Stratégia
pszichológiai háttértanulmánya (Dolan et. al, 2006). A stratégia kiemeli a társadalmi jóléti
szempontok fontosságát. A Stratégia kidolgozói felismerték annak a jelentőségét, hogy a
társadalom preferenciarendszere nagyban befolyásolja a fenntartható viselkedést. Az
36

A GDP ugyanakkor nem képes mérni a jóllét szintjét. Jelenleg a GDP növekedésének és a jóléti szint (ami
gazdagságot jelent) emelkedésének ösztönzése a társadalmak elsőrendű célja. Feltételezve, hogy az ember
alapvető célja a boldogság, valószínűsíthető, hogy minden egyéb törekvése is ezt a célt szolgálja
(irányuljon az a folyamatosan növekvő fogyasztási igények kielégítésére, jótékonysági cselekedetekre
vagy akár a fenntartható fejlődés támogatására). Tehát olyan mutatókra is szükség lenne, amelyek
elsősorban a boldogságot mérik.
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angol kormány készíttetett ezért egy tanulmányt ezen összefüggések feltérképezésére. A 2006
februárjában megjelent tanulmány a fenntartható fejlődés és a jólét kapcsolatát vizsgálja. A
szerzők azt feltételezték, hogy az emberek jelentős része rendelkezik környezettudatos
preferenciákkal. A környezettudatos preferenciák meglétét bizonyítja például a szelektív
hulladékgyűjtés, vagy az alternatív energiahordozókkal kapcsolatos pénzügyi befektetések
terjedése is.
A tanulmányban vizsgálták azt is, hogy a jólétre való törekvésnek melyek azok a vonatkozásai,
amelyek boldogság teremtőek és egyben egy fenntartható életstílus kialakításához is
hozzájárulnak. Arra a következtetésre jutottak, hogy az alapvető anyagi szükségletek
kielégítése után az egyén olyan célok után néz, amelyek segítségével a valahova való
tartozásának és személyes hasznosságának érzetét kívánja felerősíteni, ami megfelel a már
említett Maslow-i szükséglethierarchia modelljének. A tanulmány alapján a materialista vágyak
kifelé irányuló természete azt mutatja, hogy azok tulajdonképpen belső pszichológiai
szükségletek (pl.: szeretet, segítségnyújtás, szabadság érzése, felelősségvállalás, vagy önálló
döntéshozás) kielégítését helyettesítik. A tanulmány készítői szerint a materializmus
vagyoni helyzettől függő, szükségtelen és megrögzött társadalmi versengéshez vezet. Ezt
feloldani a pszichológia segítségével lehetne oly módon, hogy segíteni kell a társadalmat
abban, hogy felismerjék az igazi, belső pszichológiai szükségleteiket.
Ökológiai adóreform pszichológiai háttértanulmány
Egy másik jó példa arra, hogy hogyan lehet társadalmilag és környezeti szempontból is
hatékonyabb gazdaságpolitikai eszközöket a pszichológiai szempontok is figyelembevételével
kidolgozni, illetve továbbfejleszteni a német Ökológiai Adóreform pszichológiai
háttértanulmánya (Grosse Ruse, 2002). Az 1999-ben indított Német Ökológiai Adóreform
(röviden: ökoadó) azon az elven alapult, hogy egyrészt a környezetre káros javak fokozott
megadóztatásával csökkenthető fogyasztásuk mértéke, másrészt a keletkező többletforrások
visszajuttathatók a társadalombiztosítás rendszerébe. Az említett tanulmány az ökoadó
társadalmi elfogadhatóságát, a reform addigi társadalmi, környezeti szempontú
sikerességét vizsgálta, valamint javaslatokat dolgozott ki a sikeresség (elfogadhatóság)
fokozására.
A tanulmány néhány megállapítása:
 Az ökoadó társadalmi elfogadásához fontos, hogy a reform környezetvédelmi célja és
az egyén szerepe a cél elérésében egyértelmű legyen. Az ökoadót elutasíthatják, ha
az állampolgárok igazságtalannak érzik kivetését; ha a befolyó állami pénzek nem
átlátható és nem hatékony módon jutnak vissza a társadalombiztosításon keresztül; ha
nem egyértelmű a reform közlekedésintenzitást csökkentő hatása; vagy ha a reform azt
az érzést kelti, hogy az autósokra kiemelt terheket rónak.
 Az ökoadó környezetvédelmi céljainak kiemelésére van szükség a magasabb fizetési
hajlandóság érdekében.
 Alacsony keresetű társadalmi rétegek számára (akikre az ökoadó arányaiban nagyobb
terhet ró) könnyítő intézkedések kidolgozása indokolt.
 Az ökoadót a német lakosság egy része büntető intézkedésként, illetve a motorizált
közlekedést helyettesítő fejlesztésekhez szükséges források megteremtéseként
(támogatásaként) fogja fel. Ennek alapján a megemelt ásványolajadóból származó
bevételeket a helyi közforgalmú közlekedés fejlesztésére kell fordítani.
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Spontaneitás
A környezeti válság megoldásához nagyban hozzájárulhat Fromm (2002) elmélete az emberi
szabadság fejlődéséről. Fromm szerint az emberi szabadság a spontán tevékenységekben jelenik
meg. Szerinte az én megvalósításaként értelmezett pozitív szabadság az individuum
egyediségének teljes igenlésével jár együtt. Állítása szerint az emberek nagyon is különböznek
egymástól, de ennek kiteljesítése semmiképpen nem áll ellentétben az egyenlőség elvével, mert
mindenkinek elidegeníthetetlen joga van a szabadságra és boldogságra, az emberi kapcsolatokat
pedig a szolidaritásnak kell jellemeznie. Az önmegvalósítás spontán folyamata során Fromm
szerint az én egyesül az őt körülvevő világgal, így a természettel is. Ha feltételezzük, hogy
az önmegvalósítás nem destruktív folyamat, akkor abból az következik, hogy minden azt
szolgáló tevékenység egyúttal a természeti környezet érdekeit is szolgálni fogja.
Fromm szerint a nyugati társadalom problémája abban rejlik, hogy nem enged teret a
spontán tevékenységeknek, melyek nélkül pedig nincs egyéni szabadság és így boldogság
sem. A spontán tevékenységeknél nem az eredmény számít, hanem maga a folyamat (ebben
Csíkszentmihályi (2007) elméletéhez is hasonlít). A spontán tevékenységek során az ember úgy
küzdheti le a magány rettenetét, hogy közben nem áldozza fel integritását. Az én spontán
megvalósítása során az egyén ugyanis újra egyesül a világgal, a természettel, az emberekkel és
önmagával. Ennek a spontaneitásnak a legfőbb alkotóeleme Fromm szerint a szeretet,
amely egyrészt az elkülönültség leküzdésének vágyából fakad és egyesüléshez vezet,
ugyanakkor nem szűnik meg általa az individualitás sem.
Ezzel szemben a nyugati kultúrára inkább jellemző, hogy nem a tevékenység, a folyamat
számít, hanem az eredmény. Nem konkrét szükséglet kielégítése a termelői cél, hanem a minél
nagyobb eladási ráta. A fogyasztó pedig vásárlással minden anyagi és nem anyagi jószágot
megszerezhet attól függetlenül, hogy tett-e érte bárminemű erőfeszítést. A munkavállaló sok
esetben árunak tekinti személyes tulajdonságait, erőfeszítéseinek eredményét, melyeket
pénzért, presztízsért és hatalomért áruba bocsát. A hangsúly tehát az alkotótevékenység
jelen idejű kielégítéséről az elkészült produktum értékére tevődik át, s így az egyén
elszalasztja a jelen idejű tevékenység élményét, azt a kielégülést, amely igazi boldogsággal
tölthetné el. Az eredmény hajszolása ábrándkergetés Fromm szerint, mert annak elérése,
nevezzük sikernek – csupán átmeneti, képzeletbeli boldogság.
Közösségformálás
Flow közösségek
Csíkszentmihályi (2007) szerint a civil szervezetek, a kis közösségek, a család, a baráti
társaságok a környezeti forradalom kulcsszereplői. A „Flow” elméletéről ismert
pszichológus a kis helyi „sejtekben” látja a potenciált, mert ezek a kis csoportok is gyakran
működnek „flowban”, ha tagjai is a szerint élnek. Flow alatt a kis közösségek esetében azt érti,
hogy annak tagjai a legjobb tudásuk szerint, összes képességük kiaknázása mellett, nagy erőkkel
és energiákkal, motiváltan, az idő múlásáról megfeledkezve, elmélyülten, mintegy „áramolva”
élnek és tevékenykednek. Ennek az a feltétele, hogy tisztában legyenek belső pszichológiai
szükségleteikkel és igyekezzenek azokat kielégíteni munkásságuk során. Ehhez szükséges
megtalálni a pszichés szükségleteiket kielégítő és a közösség számára hasznos tevékenységeket
is.
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Ökofalvak
Európa egyik első és azóta is a legkisebb ökolábnyomú ökofalva és ökoközössége a skóciai
Findhorn. Fennmaradásának és sikeres37 működésének titka személyes megfigyelésem alapján
a tudatos közösségépítés. Ez folyamatos egyéni, önismereti munkát, csoportdinamikai
elemzéseket, mediációt, demokráciára épülő, konszenzusos menedzsment technikákat, és
alapvetően altruista viselkedésmódot jelent. A közös értékek a fenntarthatóságon belül a
természeti értékek megőrzése (pl. permakulturális és biodinamikus gazdálkodás);
fenntartható életvitel (pl. living machine szennyvíztisztító technológia, szélerőművek), amely
napi teendők minden szintjére kiterjed (pl. komposztálás, zöldtető); közös rituálék
gyakorlása (pl. a közösen elkészített étel megáldása, közös meditáció); személyes szabadság
védelme (minden vallási irányzat, etnikum, homoszexualitás stb. elfogadása).
A fenntarthatóság etikája
Etika alatt olyán morális szabályokat és értékítéleteket értünk, melyek adott csoport, vagy egyén
döntéseit és viselkedését irányítják. Irányelvként szolgálnak arra vonatkozóan, hogy morális
kérdésekben hogyan kell helyesen eljárni (Robinson, Garrat, 1999).
Etikai problémát jelentenek azon helyzetek,
 ahol minden döntés és cselekedet jár bizonyos mértékű etikai, vagy egyénre
vonatkoztatott negatív hatással
 illetve ahol a helyes és helytelen fogalma nehezen határolható el egymástól.
Az etikai viselkedés őszinteséget, bizalmat és másokkal való igazságos, lojális bánásmódot
feltételez. Egy általánosan elfogadott etikai alaptétel, hogy úgy bánj másokkal, ahogyan
szeretnéd, hogy ők bánjanak veled (Rahaman, Varis, 2005).
A szervezetek és ideológiák fenntartása számos erkölcsi kérdést vet fel. A történelem
megmutatta, hogy milyen veszélyekkel jár a fenntartáshoz való ragaszkodás. Az egyház
kiforgatta Krisztus tanításait és „a cél szentesíti az eszközt” (Koestler, 1988) elv mentén sok
emberéletet oltott ki. Alapjában megegyező folyamat játszódott le mind a fasizmus, mind a
kommunizmus fenntartási kísérletei közepette. Az előbbiben a gyengeség, az utóbbiban a
hiba megengedhetetlen volt, mert ezen ideológiák mentén a társadalom fennmaradását
veszélyeztették. A hibák és a gyengeség azonban a sokféleség részét képezik, amely az evolúciós
stabilitás feltétele. Éppen a hibákból és a gyengeségből képes mind az egyén, mind pedig egy élő
közösség tanulni, majd a válság leküzdésével megújulni. Mielőtt valami lényegesen új létrejön – a
korábbi rendszernek lényeges változáson, adott esetben teljes szétesésen és újra
összerendeződésen kell átmennie.
Minden ideológia, amely nem tiszteli a gyengeséget, a hibákat – az nem tud megújulni és
éppen ezért nem tiszteli az életet. Ebből kiindulva rendkívül veszélyes lehet egyes
környezetvédelmi mozgalmak ideológiája, melyben nem tiszteli a társadalom azon tagjait,
akik esetleg nem értik, vagy nem érzik át az élő rendszerekre gyakorolt káros hatásukat. A
holarchikus fejlődés elve szerint a fejlődést siettetni, kierőszakolni nem lehet. Mindebből az
következik, hogy bűntudatkeltés, megszégyenítés és félelemkeltés helyett az egyén
37

Kezdetben több évtizedig teljes önfenntartóan működött, majd mára a világ minden tájáról érkező
tanulni vágyókat okítja alapítvány formában a fenntarthatóságra és különböző önismereti technikákra.
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személyiségfejlődését és így a társadalmi értékrendek fejlődését kell támogatni a
fenntarthatóbb fogyasztói szokások kialakulásának érdekében. A tudatosság magasabb
holonikus szintjén működő egyéneknek pedig felelőssége a fenntarthatóságot jobban szolgáló
fogyasztói viselkedés – a lehető legkisebb károkozással járó termékek és szolgáltatások
használata által. Továbbá ugyanezen emberek és embercsoportok felelőssége, hogy döntéshozói,
szakmai szerepkörükben is fenntarthatóbb elvek alapján működjenek.
Jógikus életmód
A jógafilozófiában az élet értelme a belső fejlődés, melynek során a lehető legnagyobb
mértékben az anyagi világtól való függetlenedésre kell törekedni. Az emberi fejlődés mutatója,
ha az egyén egyre kevesebbet fogyaszt, s a fejlődés legfelsőbb foka, ahol teljesen függetlenné
válik minden fizikai szükségletétől és minden egyéb vágyától. Ez egy olyan életforma, mely a
legkisebb környezetterheléssel jár, hiszen a jógik gyakorlatilag alig esznek, vagy isznak és a nap
nagy részében csak ülnek és meditálnak. Ezzel szemben a tudományos relativizmus a
spiritualitástól, mint a „népek ópiumától” való eltávolodást helyezi előtérbe és ezzel megfosztja
az egyént a befelé fordulás, az elmélkedés, csendben ülés, lelassulás értékként való
értelmezésétől. Felmerül a kérdés továbbá, hogy mennyi anyagi jószág - nevezzük pénznek birtoklására van szükség a biztonsághoz. Egyre több pénz egyre több szükségletet, s azok
kielégítésével egyre több kiadást jelent. Ez egy ördögi kör. Egyre több pénzt egyre költségesebb
megtartani, a birtokba került jószágokat (ház, autó stb.), valamint a kialakított életformát
(nyaraló, házvezetőnő stb.) és a pénz megszerzésének módját (munka mennyisége) szintén. Ha a
biztonságot tehát anyagi javakkal próbálja az egyén megteremteni, úgy a fogyasztói társadalom
működési elve által hajtott mókuskerékbe kerül. A fogyasztói kultúra átalakulásához első lépés
lehet a biztonság, mint belső szükséglet felismerése.
Az előzőekben a teljesség igénye nélkül dolgoztam fel a fenntarthatósági problémák szubjektív
kezelését szolgáló lehetőségeket. Ezeket a 10. táblázatba gyűjtöttem, megfogalmaztam azok
lényegét és feltűntettem a szerzőket.
Elmélet
Vadon élmény

„Vissza a gyökerekhez”

Angol Fenntartható
Fejlődési Stratégia
pszichológiai
háttértanulmánya

Lényege
A fiziológiailag is bizonyított, természetben átélt
átlényegülést kiváltó élmények hosszú évekre
meghatározzák az egyén természethez fűződő
viszonyát.
Mivel öko-énje mindenkinek van, ezért lehetséges
az „öngyógyítás”, amennyiben a szocializáció és
gyermeknevelés során az elemi természettel
kapcsolatos ismeretek előkerülnek.
Kiindulópontja, hogy a politika alkotóinak jobban
figyelembe kell venniük a társadalom
fenntarthatósággal kapcsolatos preferenciáit.
Megállapítja továbbá, hogy segíteni kell az
embereket abban, hogy felismerjék az igazi, belső,
pszichológiai szükségleteiket. A politikai
intézkedéséket pedig úgy kell alakítani, hogy az
emberek azonosulni tudjanak azokkal.
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Kutatói
Kaplan (In: Dúll,
2007)

Shepard (1982)

Dolan, et. al
(2006)

Német Ökológiai
Adóreform
pszichológiai
háttértanulmánya

Spontaneitás

Közösségek

Ökofalvak

A fenntarthatóság
etikája

Jógikus életmód

Kiindulópontja, hogy a politika alkotóinak jobban
figyelembe kell venniük a társadalom
adóintézkedésekkel kapcsolatos preferenciáit.
Megállapítja, hogy az elfogadás nagy, ha
egyértelmű a reform környezetvédelmi célja és az
egyén jelentősége a cél elérésében. Az elfogadás
ugyanakkor kicsi, ha bizonyos társadalmi
csoportok igazságtalan helyzetben érzik magukat,
például mert átláthatatlannak tartják az
újraelosztást.
Az emberi szabadság a spontaneitásban jelenik
meg. Az önmegvalósítás spontán folyamata során
az én egyesül az őt körülvevő világgal, így a
természettel is, miközben megtartja integritását és
az egység érzésének következtében a természet
érdekeit is képviselni fogja.
A fenntartható fejlődés kulcsszereplői a flow-ban
működő civil szervezetek, a kis közösségek, a
család, a baráti társaságok.
A régóta működő, kis ökolábnyomú ökofalvak
tudatos közösségépítésre, folyamatos egyéni,
önismereti munkára, csoportdinamikai
elemzésekre, mediációra, demokratikus
menedzsment technikákra és alapvetően altruista
viselkedésmódra épülnek.
Etikai problémát azok a helyzetek jelentenek, ahol
minden döntés és cselekedet jár bizonyos mértékű
etikai, vagy egyénre vonatkoztatott negatív
hatással. A fenntarthatóság kérdéskörében számos
ilyen helyzettel találkozunk, melyek megoldása
etikai éberséget, erkölcsös és morálisan helyes
döntéseket igényel. A környezetvédelem
ideológiakénti elterjedése veszélyt jelenthet a
társadalom számára.
A jógafilozófia az élet értelmét a szellemi-lelki
fejlődésben látja. Az „ahimsa” vagy minél kisebb
ártás útja az anyagi jellegű és egyéb vágyak
elengedésén keresztül vezet és egyúttal kisebb
környezetterhelésű viselkedést eredményez.

Grosse Ruse
(2002)

Fromm (2002)

Csíkszentmihályi
(2007)
Saját megfigyelés

Robinson, Garrat
(1999)
Rahaman, Varis
(2005)

Daubner, Kaló
(2005)
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3.5 AZ

INTEGRÁL FENNTARTHATÓSÁGI MODELL ÁLTALÁNOS FENNTARTHATÓSÁGI

KÉRDÉSKÖRBEN VALÓ ALKALMAZÁSÁNAK EREDMÉNYEI
Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy a világ és a fenntarthatósági problémák megértéséhez
holisztikus megközelítésre van szükség. Az 2. fejezetben beláthattuk a szubjektív tényező
fontosságát. Ilyen módon érthetővé válik, hogy a holisztikus megközelítéshez egy olyan modellre
van szükség, amely az objektív tényezők mellett a szubjektív tényezőt is integrálja. A 3.
fejezetben bemutatott új koncepcionális modell ezt a célt szolgálja.
A 11. táblázatban bemutatom az új modell alapján összegyűjtött fenntarthatósági problémák
objektív és szubjektív tényezőit, valamint az azok kezelését szolgáló szubjektív és objektív
eszközöket.
Szubjektív
Szubjektív
Objektív
Objektív
ÉRTELMEZÉS
MEGOLDÁS
ÉRTELMEZÉS
MEGOLDÁS
- Tudományok fejlődése
és az iparosodás
- Vallások, ideológiák és
etika
- Fogyasztói szokások,
szükségletek
hierarchiája és az árnyék
- Környezeti kontrollelmélet és stresszelmélet
- Négy stresszforrás
elmélete
- Technológia-függőség
elmélet
- Reakció környezeti
veszélyekre elmélet
- Low-Cost- High-Costelmélet
- Neurotikus társadalom
- Relatív társadalmi
érettség
- Társadalmak
értékrendváltozása és
Maslow
szükséglethierarchiája
- Integrál elmélet,
integrál ökológia

- Vadon élmény
- Gaia-elmélet
- „Vissza a
gyökerekhez”
- Spontaneitás
- Angol
Fenntartható
Fejlődési Stratégia
pszichológiai
háttértanulmány
- Német Ökológiai
Adóreform
pszichológiai
háttértanulmány
- Flow közösségek
- Ökofalvak
- Környezeti etika
- Jógikus életmód

- Túllövés
- Vízhiány
- Planetáris korlátok
átlépése
- Biodverzitás
csökkenés
- Éghajlatváltozás
visszafordíthatatlan
folyamatai
- A pénzügyi rendszer
fenntarthatatlan
természete
- Növekvő népesség
- A gazdagabb
társadalmi rétegek
növekvő igényei
- Elosztási
egyensúlytalanság
- Fogyasztási
szokások
- Pazarlás
- Agrárimperializmus
- A közgazdaságtan
szerepe
- Visszapattanó hatás
- A nagy méretek
kritikája

- Az emberi fejlődés
indexe
- Jóllét
- ECO 21
- Komplex
fenntarthatósági
indikátorkészlet
- Lábnyom család
- Környezetgazdaságtan
- Kék gazdaság
- Szolgáltatásgazdaság
- Buddhista
gazdaságtan
- Fogyasztói
viselkedés és fejlődési
modellek
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39

Saját összeállítás

57

4. A FENNTARTHATÓ VÍZGAZDÁLKODÁS INTEGRÁL
MEGKÖZELÍTÉSE
A 4. fejezetben az integrál fenntarthatóság alkalmazásának lehetőségeit vizsgálom a
vízgazdálkodás területén. A vízgazdálkodás sajátossága, hogy a döntéshozók, szakemberek,
üzleti szféra és civilek sok esetben határokon átnyúlóan kell, hogy jól együtt tudjanak működni.
Ezek az esetek elsősorban azok, amikor az országok egy folyó közös vízgyűjtőjén kell, hogy
osztozzanak. A fenntartható vízgazdálkodás megvalósításának a potenciális konfliktusok
elkerülése is része, amellyel az utóbbi időben egyre többet foglalkoznak nemzetközi politikai
fórumokon. Az országok magas szintű együttműködésének és a konfliktusok megelőzésének,
illetve megoldásának valószínűsége az országok társadalmainak együttműködő képességétől
függ, amely pedig a szubjektum, a disszertáció keretein belül használt pszichoszociális fejlődés
és társadalmi értékrendek függvénye. A vízgazdálkodás területe ezért kiválóan alkalmas a
szubjektumot integráló fenntarthatósági modell tesztelésére.
Enserink és szerzőtársai tanulmányukban (2007) arra a következtetésre jutnak, hogy az EU Víz
Keretirányelv implementálásához szükséges társadalom bevonásának sikerében
kulcsfontosságú szerepet játszik az egyes országok társadalmainak és szubkultúráinak
értékrendje. Erre a megállapításra a HarmoniCOP projekt beszámolói és több társadalmi
értékrendekkel foglalkozó elmélet összefüggései alapján jutottak. A HarmoniCOP projekt
keretében kilenc ország integrált vízgazdálkodásához kapcsolódó társadalom bevonásának
tapasztalatait gyűjtötték össze a szerzők (Enserink et al. 2003, Iijas and Botond 2003, Kampa et
al. 2003, Lebourhis 2003, Maestu 2003, Massarutto et al. 2003, Simeoni 2003, Tunstall and
Green 2003, Van Rossen 2003). A társadalmi értékrend elméletek között foglalkoztak Inglehart
és Welzel (2005) munkájával, a tanulmány fő következtetéseit pedig Hofstede (1991, 2001)
elméletének vízgazdálkodásra való alkalmazásával vonták le. A széleskörű nemzetközi
tapasztalatokon és elméleti alapokon nyugvó tanulmány tehát szintén azt támasztja alá, hogy a
sikeres fenntartható vízgazdálkodáshoz vizsgálni kell a társadalmi értékrendeket és azok
változásait. A disszertáció egyik axiómája a holarchikus fejlődés, melynek az Inglehart és Welzel
elmélet és a pszichoszociális elméletek jobban megfelelnek, míg Hofstede munkája kevésbé,
ezért azzal részleteibe menően nem foglalkoztam.

4.1. AZ INTEGRÁL FENNTARTHATÓSÁGI MODELL VÍZGAZDÁLKODÁSI ELMÉLETI ALAPJAI
Az integrál fenntarthatósági modellt a vízgazdálkodás területére vonatkoztatva a vízgazdálkodás
gyakorlatának, a humán értékeknek és a fenntarthatóság három pillérének ötvözésével lehet a
legegyszerűbben felírni:
szubjektív tényezők40
humán értékek

objektív tényezők
egyéni
vízgazdálkodási gyakorlat
kollektív
gazdaság-társadalom-környezet
12. TÁBLÁZAT: F ENNTARTHATÓ VÍZGAZDÁLKODÁS AZ INTEGRÁL MODELLBEN 41
A vízgazdálkodás integrál megközelítése különbözik a gyakran alkalmazott integrált
vízgazdálkodás fogalmától. Integrált vízgazdálkodás alatt a vízgyűjtőn folytatott
40
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tevékenységek, azok vízigényének a vízkészletekkel és a hidrológiai folyamatokkal történő
összehangolását értjük térben és időben (VKKI definíció), amelynek keretében mind a
gazdasági, ökológiai szempontok mind pedig a társadalom bevonása nagy hangsúlyt kap. Az
integrál megközelítésű vízgazdálkodás (Ijjas F., 2014) szintén együtt próbálja kezelni a
gazdasági-társadalmi-ökológiai és hidrológiai kérdéseket, de tovább megy és megpróbálja
feltérképezni azt is, hogy az emberi tevékenységek által alakított hidrológiai folyamatok és
vízhasználat mögött milyen emberi, kulturális tényezők húzódnak meg. Azt is bevonja a
vizsgálatba, hogy mely szükségletek kielégítése adja a motivációt az említett tevékenységek
elvégzésére, mely aztán később változásokat okoz a hidrológiai folyamatokban és
vízkészletekben.
Az integrál modellen belül az integrált vízgazdálkodást a következőképpen lehetne feltűntetni a
különbségek megértése érdekében:
Szubjektív
tényezők

Objektív tényezők

Adott terület
„tevékenységek”
„igények”
Adott területet felölelő
„vízkészletek,
hidrológiai
folyamatok
és
humán tényező
rendszer
tevékenységek összefüggései”
13. TÁBLÁZAT: I NTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁSI FOGALMAK ELHELYEZÉSE ÉS KIEGÉSZÜLÉSE AZ
INTEGRÁL MODELLBEN 42

Az integrál vízgazdálkodás kifejezésre van példa a szakirodalomban (ezzel a 4.2.2 fejezetben
részletesebben foglalkozom, lásd még: Straatsma et al. 2009), de csak a pszichoszociális fejlődési
elméletek egyikét használja és nem ír fel modellt, vagy módszertant az alkalmazásra.

4.2 AZ

INTEGRÁL

FENNTARTHATÓSÁGI

MODELL

ÁLTALÁNOS

ALKALMAZÁSA

A

VÍZGAZDÁLKODÁSBAN
A következőkben a fenntartható vízgazdálkodás integrál modelljét alkalmazom általános
fenntartható vízgazdálkodási területekre. Az alkalmazás módja azonos a 3. fejezetben
bemutatott integrál fenntarthatósági modell alkalmazásával. A „ki” vizsgál inputtényezőt a
2. fejezetben már vizsgáltam. A „hogyan” területét mutatom be a következőkben a
vízgazdálkodás objektív és szubjektív elméleti és gyakorlati megközelítéseinek
különválasztásával, éppen azok együttes fontosságának kiemelése érdekében.

4.2.1 A VÍZGAZDÁLKODÁS OBJEKTÍV MEGKÖZELÍTÉSEI
Az objektív megközelítéseken belül elsőként azokat a nagyobb vízügyi kérdésekkel foglalkozó
szervezeteket vettem sorra, amelyek jelentős munkát végeznek ezen megközelítések
kidolgozása érdekében. Ezután elemzem az EU vízpolitikájának fejlődését és az aszállyal,
árvízzel kapcsolatos magyar politikát, továbbá bemutatok egy a vízgazdálkodás területén még
viszonylag újnak számító gazdasági jellegű koncepciót.
Vízügyi szervezetek
Ma a vízgazdálkodás kérdésével több nagy szervezet is foglalkozik világszerte. Munkájukkal és
többnyire objektív megközelítésű kutatásaikkal támogatják mind az állami, mind a vállalati
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szférát vízügyi politikák, stratégiák és programok létrehozásában. Ezek ismertetése általános
ismertségük okán a Mellékletekben (III. Melléklet) olvasható.
Az Európai Unió vízvédelmi politikájának fejlődése és a Víz Keretirányelv
A 1960-as évek elején az Európai Közösségek megalakulásának idején a legnagyobb, vizekkel
kapcsolatos problémát a felszíni vizek szennyezettsége jelentette. Az 1970-es évektől különálló
vízvédelmi irányelveket léptettek hatályba konkrét problémák megoldására, de még nem
lehetett ekkor tervszerű vízvédelmi politika-fejlesztésről beszélni. Az 1990-es évek elején
jelentek meg az első, környezetvédelmi szempontokra is kiterjedő irányelvek. Később az
átfedések kiküszöbölése, az egységes rendszer és áttekinthetőség iránti igény vezette a
döntéshozókat végül arra a megállapításra, hogy szükség volna egy egységes jogszabályra. A
vizek állapota nem javult, ezért konferenciák sorozata után új vízvédelmi politikát dolgoztak ki.
2000.december 22-én lépett életbe az EU Parlament és Tanács 2000/60/EC sz. irányelve a „Víz
Keretirányelv”, amely meghatározza a Közösségi Jogalkotás Kereteit a Vízügyi Politika
területén.
A Víz Keretirányelv az EU tagállamok, regionális és helyi hatóságok, civil szervezetek,
környezetvédők, ipari és közüzemi szolgáltatók összefogásának és közös munkájának
eredményeként született. 2000-től 2010-ig Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek készültek az EU
egész területére. Az új politikák érvényesítéséhez jogszabályok és egyéb dokumentumok
születtek: 2007-től Árvíz-kockázatkezelési irányelv, 2008-tól Tengeri Stratégiai Keretirányelv,
2009-től Aszály- és vízhiány stratégia és munkaprogram, 2010-től pedig Klíma-politika és
stratégia. A Víz Keretirányelv szerint 2015-ig a vizeknek legalább a jó állapotát kell
biztosítani. Ez a felszíni vizek jó állapota esetében jó kémiai és jó ökológiai állapotot, míg a
felszín-alatti vizek jó állapotánál jó kémiai és jó mennyiségi állapotot jelent. Ezek közül
szakértők szerint a legnehezebb a jó ökológiai állapot meghatározása és biztosítása. A jó
ökológiai állapotnak ugyanis a medrekben lévő víz, valamint a felszíni és felszín alatti vizekhez
kapcsolódó összes vizes élőhely jó állapotát kell jelentenie, nemcsak a medrekben lévő víz jó
kémiai és mikrobiológiai állapotát. A VKI további célja a regionális és országhatárokon átívelően
vízgazdálkodási rendszer bevezetése, melynek alapjául a folyók természetes vízgyűjtő területei
szolgálnak; az integrált vízgazdálkodás elterjesztése különböző vízgazdálkodási kérdések
együttes kezelésére; valamint a folyamatos konzultáció és az érintett felek aktív bevonása.
2010 márciusáig kellett az országoknak benyújtani a Duna vízgyűjtő-gazdálkodási terveket az
Európai Bizottsághoz, továbbá elkészült a vízgyűjtő-gazdálkodási terv a Duna egész
vízgyűjtőjére, amely a vízgyűjtőn osztozó minden ország közös terve. Ennek célja, hogy a
vízgyűjtő minden felszíni- és felszín-alatti víztestének legalább jó állapotát biztosítani lehessen
2015-ig. A Duna vízgyűjtő jelentős vízgazdálkodási problémái a vízgyűjtő gazdálkodási terv
szerint:
 szennyezés tápanyagokkal (nitrogén, foszfor)
 szennyezés veszélyes anyagokkal
 hidromorfológiai változások
 szennyezés szerves anyagokkal
 határokon átnyúló felszínalatti vizek minőségi és mennyiségi változásai.
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Ezek megoldásához a vízgyűjtő országok együttműködésére van szükség, ami fokozza a
nemzetközi összefogás szerepét. A problémák csak a vízgyűjtőn osztozó országok közös,
összehangolt intézkedéseivel oldható meg.
EU Duna Régió Stratégia
A Duna Régió Stratégia (DRS) a Duna Vízgyűjtőhöz tartozó országok makroregionális
fejlesztési stratégiája. A stratégia a régió fenntartható fejlesztése mellett céljául tűzi ki a
természeti területek, tájak és kulturális értékek védelmét. Magyarország készítette elő a 2011.
első félévében esedékes hazai soros EU elnökség idején, s a tagállamok uniós ügyekért felelős
miniszterei 2011. április 13-án fogadták el. Ez az EU második makroregionális fejlesztési
stratégiája, s Olaszországon kívül az összes DVT-n található ország (összesen 18) részt vett a
létrehozásában. Kiemelt szerepet játszik a szubszidiaritás elve, vagyis minden fejlesztést,
beavatkozást az adott állam és az érintettek végeznek. Harmonizál továbbá a 2020-ig tervezett
EU stratégiával (EU2020), továbbá tartalmazza a fenntarthatóság elveire épülő integrált
megközelítést és épít a társadalmi együttműködésre. A Duna Régió Stratégia a következő 13
területen irányozza elő a dunai régió fejlesztését. Ezek a következőek: 1. Elérhetőség és
mobilitás javítása, 2. Energiarendszerek integrációja, energiahatékonyság és megújuló energiák,
3. A biodiverzitás, a tájkép, valamint a levegő és talajminőség megőrzése és fenntartása, 4.
Vízminőség fenntartása javítása, 5. Természeti és emberi kockázatok kezelése, 6. Tudás és
innováció, 7. Versenyképesség és vállalkozások támogatása az Egységes Piacon, 8. Információs
társadalom, 9. A dunai térség emberi erőforrásainak teljes körű kiaknázása, 10. Befogadó dunai
térség létrehozása, 11. Turizmus és kultúra erősítése, 12. Intézményi kapacitások és
együttműködés megerősítés, 13. Biztonsági problémák. A stratégia két fejezetének (4-5.)
végrehajtása komoly vízgazdálkodási feladatot jelent Magyarország számára, ugyanis ezek
magyar társvezetés mellett valósulnak meg. Ez lehetőséget ad a vízgyűjtő szemlélet
megvalósítására, amivel kiszolgáltatottságunk eredményesen csökkenthető lenne. Fontos
területek még a 2000 lakos-egyenértéknél kisebb települések szennyvízkezelésének megoldása,
a határok menti korai vízminőségi riasztórendszer megtervezése és kiépítése elsősorban a
különösen veszélyeztetett Tisza vízgyűjtőn, a megújuló energia, az árvízi kockázatok felmérése
és a turizmus fellendítése témakörökben, az ún. Zöld Duna Stratégia alapelveinek
megvalósításával (Vidékfejlesztési Minisztérium, 2013).
Az aszály kezelése Magyarországon
Az aszálystratégia előterjesztés alapján Magyarország vízkészleteinek állapotában az elmúlt
évtizedekben bekövetkezett ipari és mezőgazdasági fejlődés, az egyre fokozódó urbanizáció és a
területhasznosítás alakulása, valamint a hidrometeorológiai körülmények módosulása jelentős
változásokat idézett elő és a vízgazdálkodás elé új feladatokat állítottak. Az éghajlatváltozás
következtében fokozódó szélsőséges időjárási körülmények fokozzák mind az árvizek, mind
az aszály előfordulásának valószínűségét. Ezek hatásai ugyanakkor nem csak a mezőgazdaságot
és a növénytermesztést érintik, hanem minden élő szervezetet, így az embert is. Igény merült
föl olyan stratégia kidolgozására, amely egyszerre foglalkozik a vízhiánnyal és annak
kapcsán a politikával, gazdasággal, az ökológiai környezettel, igazságszolgáltatással és
etikával egyaránt. A stratégia megalkotásának célja ezért az volt, hogy biztosítsa a vizek
mennyiségi és minőségi védelmét, a vízhasználatok igényeit, a vizek többletéből vagy hiányából
eredő káros hatások csökkentését és megelőzését. Célul tűzi ki továbbá az öntözéses

61

gazdálkodás lehetőségeinek megteremtését, a klímaváltozás és az aszály káros hatásainak
megelőzését és mérséklését (Vidékfejlesztési Minisztérium, 2013).
Egy gazdasági megoldás – Globális vízkereskedelem
A vízkereskedelem témakörének kifejtéséhez egy 2013-as cikkemből (Ijjas F., 2013) idézek.
Azért tartottam fontosnak a témakör alaposabb bemutatását, mert a fenntarthatósági problémák
rendkívüli összetettségére kitűnő példával szolgál.
A virtuális víz fogalmát 1993-ban John Anthony Allan vezette be, majd 2008-ban Stockholmi Víz
Díjat kapott érte, melyet a víz Nobel díjaként is emlegetnek szakmai körökben. Azóta egyre több
szakember foglalkozik a virtuális víz témakörével. A virtuális víz koncepció egy gyorsan fejlődő,
új szemléletmód, amelyet az elmúlt években már a vízgazdálkodási politika és stratégia készítés
gyakorlatában is elkezdték alkalmazni. A vízgazdálkodás globális kihívásainak lehetséges
eszközeként először 2009-ben az 5. Víz Világ Fórum dokumentumaiban jelent meg. A koncepció
fogalmait a következőkben értelmezem, amihez a témakörben fellelhető legnagyobb adatbázist
(a Holland Nemzetközi Hidrológiai és Környezeti Intézet (IHE) internetes oldalán43 érhető el)
illetve az Intézet 2011-ben megjelent könyvét (Hoekstra et al, 2011) használtam.
Virtuális víz, virtuális víztartalom
Egy termék (áru vagy szolgáltatás) virtuális víztartalma az a vízmennyiség, ami a termék adott
helyen történő előállításához szükséges (gyártási hely alapján történő meghatározás). A virtuális
víztartalom ebben az esetben a különböző előállítási folyamatok során jelentkező vízigények
összege. Egy másik meghatározási mód szerint a virtuális víztartalom az a vízmennyiség,
amelyre a terméknek a fogyasztás helyén történő előállításához szükség lenne (fogyasztás helye
alapján történő meghatározása). A „virtuális” kifejezés tehát arra utal, hogy a termék nem
fizikailag, hanem virtuálisan tartalmazza a fentiek alapján kiszámított vízmennyiséget, vagyis azt
a mennyiséget, amely a termék létrejöttéhez szükséges. A virtuális víztartalomnál jóval kisebb a
termék valós víztartalma. Az utóbbi években felismerték, hogy a víztartalmon belül szükség van
a kék víz, zöld víz, szürke víz megkülönböztetésre. Kék víz a felszíni és felszín alatti vizeket,
zöld víz a csapadékból származó talajnedvességet, szürke víz pedig az újrahasznosított
vízmennyiséget jelöli. Fenntarthatósági szempontból nem mindegy, hogy adott termékben
milyen arányban vannak ezen jelen.
Vízlábnyom
A vízlábnyom a termelő vagy fogyasztó közvetlen és közvetett vízhasználatát mutatja. Az a teljes
vízmennyiség, amelyet egy egyén, egy vállalkozás vagy egy ország által fogyasztott áruk,
szolgáltatások előállításához szükséges. Kiszámítható bármely jól elkülöníthető fogyasztói
(például egyén, család, település, régió, nemzet), vagy termelői (például állami szervezet,
vállalkozás illetve gazdasági szektor) csoportra. Az egyéni vízlábnyom azt a teljes
vízmennyiséget jelenti, amely az egyén által egységnyi idő alatt (általában egy év) fogyasztott
áruk vagy szolgáltatások előállításához szükséges. Úgy becsülhető, hogy az adott időszak alatt
elfogyasztott áruk és a felhasznált szolgáltatások mennyiségét meg kell szorozni az árukra és
szolgáltatásokra jellemző virtuális víztartalommal. Egy ország vízlábnyoma az a teljes
vízmennyiség, amelyet az ország lakosai által egységnyi idő alatt elfogyasztott áruk vagy
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szolgáltatások előállításához felhasználtak. A nemzeti vízlábnyom két módon számítható. Az
alulról felfelé történő megközelítés alapján az összes elfogyasztott árut és felhasznált
szolgáltatást kell megszorozni azok virtuális víztartalmával. A felülről lefelé történő számításnál
az ország vízlábnyoma az országban előállított és elfogyasztott termékek előállításához
felhasznált vízmennyiség plusz az országba importált termékek előállításához más országban
felhasznált vízmennyiség (virtuális vízimport) mínusz az országból exportált termékek
előállításához felhasznált vízmennyiség (virtuális vízexport). Egy ország teljes vízlábnyoma két
részből tevődik össze. Az egyik rész az országhatáron belülre esik (belső vízlábnyom), míg a
másik más országokat terhel (külső vízlábnyom). Ez a megkülönböztetés lehetőséget teremt
arra, hogy adott ország elkülönítse egymástól belföldi és külföldi vízkészleteinek használatát.
Egy termék vízlábnyoma az a vízmennyiség, amelyet a termék előállítási helyén az
előállításához használtak. A különböző előállítási szakaszok során felhasznált vízmennyiségek
összege. A termék vízlábnyoma egyben a termék virtuális víztartalmát is jelenti. Egy csésze
kávéhoz például megközelítőleg 140 liter vízre, egy kilogramm marhahúshoz 16 000 liter vízre,
egy db almához 70 liter vízre, egy szelet fehér kenyérhez 40 liter vízre, egy kg sajthoz 5000 liter
vízre lehet szükség az előállítás során. Ugyanakkor viszont ugyanannak a terméknek a
vízlábnyoma széles határok között változhat a világstatisztikák szerint, valamint az sem
mindegy, hogy kék, zöld, vagy szürke vízfelhasználás van-e nagyobb arányban a lábnyomban.
Országok közötti virtuális vízkereskedelem - virtuális vízmozgás
A virtuális vízkereskedelem fogalmát a Holland Nemzetközi Hidrológiai és Környezeti Intézet
vezette be egy kutatás kapcsán, melyben megmutatták, hogy a világ országai és régiói jelentős
mennyiségű virtuális vizet exportálnak és importálnak mezőgazdasági termények, élelmiszerek
és iparcikkek formájában (Hoekstra, 2003). Két ország közötti virtuális vízmozgás annak a
virtuális vízmennyiségnek a mozgása, amely a termékekkel való kereskedelem által adott helyről
egy másik helyre kerül. A vízexport az a virtuális vízmennyiség, amely áruk és szolgáltatások
exportjával hagyja el az országot. Az export termék előállításához az előállítás helyén felhasznált
teljes vízmennyiséget jelenti. A vízimport az a virtuális vízmennyiség, amely az áruk és
szolgáltatások importjával kerül be az országba. A termék előállításához a terméket előállító
országban (exportáló országban) felhasznált teljes vízmennyiséget jelenti. Az importáló ország
számára ez olyan vízforrás, amely a belföldi vízkészleteken felül többlet vízmennyiséget biztosít.
A virtuális vízkereskedelem keretében történő virtuális vízmozgások kimutatására a Holland
Nemzetközi Hidrológiai és Környezeti Intézet (IHE); a Víz Világtanács (WWC) és az ENSZ
Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) együttműködésben, illetve egy másik
japán kutatócsoport is végzett kutatásokat (Hoekstra, 2003), amelyekből kiderül, hogy adott
évben a globális szinten felhasznált víz 67%-át a mezőgazdaság, 23 %-át az állattenyésztés és
feldolgozás, 10 %-át pedig az ipar használja fel. Az élelmiszerek előállításához kell a legtöbb víz,
azon belül is a hús és az egyéb állati eredetű termékekhez (45%). Az országok virtuális
vízkereskedelemből való részesedése nagyon eltérő. Jelentős virtuális vízexportőrök (nagy
vízmennyiséget használnak olyan termékek előállításához, amelyeket más országokba
exportálnak): USA, Kanada, Ausztrália, Argentína és Thaiföld. Jelentős virtuális vízimportőrök
(sok olyan terméket importálnak, amelyek előállításához más országokban nagy vízmennyiséget
használnak): Japán, Sri-Lanka és Olaszország. A virtuális vízmérleg egy bizonyos időszakban a
nettó vízimportot jelenti, ami egyenlő a bruttó virtuális vízimport és a bruttó virtuális vízexport
különbségével. A pozitív virtuális vízmérleg az országba vagy régióba történő virtuális
vízbeáramlást, míg a negatív vízmérleg virtuális vízkiáramlást jelent.
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Egy nemzet víz-önellátottsága az ország belső vízlábnyomának és teljes vízlábnyomának a
hányadosa. Megmutatja, hogy mekkora az ország önellátó-képessége a belföldi áruszükséglethez
és szolgáltatásokhoz szükséges vízmennyiség biztosításában. Az önellátás 100 %, ha az összes
szükséges víz a saját területéről származik. Az önellátás 0 %, ha az országban felhasznált áruk és
szolgáltatások teljes mennyisége virtuális vízimportot igényel. Egy ország virtuális vízimportból
való elláthatósága (vízfüggősége) jelentős mértékben függ attól, hogy a világ más részein
mekkora vízkészletek állnak rendelkezésre. Egy ország vagy egy régió virtuális vízimport
függősége egyenlő a külső vízlábnyom és a teljes vízlábnyom hányadosával. Egy nemzet
vízhiánya az ország teljes vízlábnyomának és teljes megújuló vízkészletének hányadosa. Abban
különbözik tehát egy ország víz-önellátottságától, hogy nemcsak a belső vízlábnyomhoz, hanem
annak a külső vízlábnyommal megnövelt értékéhez viszonyítja az ország hasznosítható
vízkészletét. Ez a mutatószám a belföldön előállított és elfogyasztott termékek előállításához,
szolgáltatások nyújtásához szükséges vízmennyiséghez hozzáadja a külföldről importált és
elfogyasztott termékek és szolgáltatások virtuális víztartalmát, majd ebből az összegből kivonja
a belföldön előállított, de külföldön elfogyasztott termékek és szolgáltatások víztartalmát, és az
így kapott vízmennyiséget viszonyítja az ország hasznosítható vízkészletéhez. Ez az érték 100
%-nál nagyobb érték is lehet abban az esetben, ha az ország több vizet fogyaszt, mint ami az
ország hasznosítható vízkészlete.
A virtuális vízkereskedelem annak a láthatatlan víznek az értékesítését jelenti, melyet az
értékesített, látható termékek előállításakor felhasználtak. Óriási vízmennyiségről van szó,
melynek legnagyobb része a mezőgazdasági terményeken keresztül áramlik a világban. Ez azt is
jelenti, hogy a vízkészletek menedzsmentjét nagyban befolyásolja a termékek világpiaci
kereskedelmének alakulása, ezen belül pedig a mezőgazdasági termékek áramlásának
mennyisége, iránya. Ebből következik, hogy minden, ami a mezőgazdasági termelést befolyásolja
(például vízhatékonyabb technológiák, növekvő kereslet), az a virtuális vízkereskedelmen
keresztül befolyásolja a világ vízkészleteinek mennyiségét és eloszlását/elosztását is. Ugyanez
fordítva is igaz, tehát adott területen a hozzáférhető vízkészletek mennyiségi csökkenése
(például az éghajlatváltozás hatására) zavart okozhat a mezőgazdasági termelésben és
éhínséghez vezethet. Az éghajlatváltozásnál is sürgetőbb problémának nevezte a
népességnövekedést Szöllősi-Nagy András (UNESCO Vízgazdálkodási Osztályának igazgatója és
a Nemzetközi Hidrológiai Program titkára) 2008 májusában tartott előadásán. A
népességnövekedés növekvő élelmiszerigénnyel jár, melynek kielégítéséhez megfelelő méretű
és minőségű rendelkezésre álló vízkészlet szükséges.
A virtuális víz számítás módszertanának segítségével kiszámítható az egyes országok
vízlábnyoma, illetve egy termék adott országban történő előállításához szükséges víz
mennyisége, tehát virtuális víztartalma, vagy vízlábnyoma. Lehetőség nyílik így az országok
többsíkú összehasonlítására. Egyrészt mérhetjük az országok egymáshoz viszonyított teljes,
vagy egy főre jutó vízlábnyomát, másrészt pedig az adott termék termesztéséhez szükséges
országonként eltérő vízmennyiséget.
A termékek vízlábnyomában előálló különbségek elsősorban az éghajlati viszonyoktól, illetve az
alkalmazott technológiáktól függnek. Feltárhatóvá válnak például a globális élelmezési
problémák és a globális vízhiány egyes összefüggései a virtuális víz koncepció és
vízlábnyom módszertanának bevonása által. A hangsúly itt a globális jelzőn van, hiszen ezek
a témák a teljes ökoszisztémát és a társadalom egészét érintik és egy másik, szintén globális
jellegű problémával az éghajlatváltozással állnak szoros összefüggésben. Ennek megfelelően kap
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hangsúlyt a termékek vízlábnyomának országonkénti összehasonlítása. Ez azt jelenti, hogy
amennyiben az ökoszisztémát (atmoszférát, litoszférát, hidroszférát) egy nagy egységként
kezelem, úgy értelmet nyer az is, hogy melyik terméket hol a leggazdaságosabb előállítani.
Gazdaságosság alatt itt vízgazdaságosságot értek, mert ez éghajlati adottság, míg az alkalmazott
technológia már inkább képesség, leginkább gazdasági képesség kategóriába sorolható. Az
éghajlati tényezők direkt befolyásolják az agrárgazdaságot, illetve a mezőgazdasági termelés
vízigénye képezi az országok vízlábnyomának legjelentősebb részét. Minél vízgazdaságosabb
adott termény termesztése az adott éghajlati körülmények között, annál előnyösebben
alakul az ország vízlábnyoma. Érdemes lehet tehát bizonyos terményeket bizonyos
éghajlati/földrajzi területeken termeszteni.
Vízmegtakarítás élelmiszerkereskedelem által
Nem az ivóvíz szállításáról van szó, hanem a víz termények/termékek és szolgáltatások
formájában történő országok közötti, virtuális transzferéről. Így kap jelentőséget a
vízlábnyomokban keletkező különbség, hiszen pusztán víztakarékossági szempontokat követve
a legjobb döntésnek az látszik, ha az adott terményt magas vízlábnyommal termesztő
ország inkább felhagy a termesztéssel és importálja a terményt olyan országból, ahol a
termesztés kisebb lábnyomot eredményez. Összességében jelentős vízmennyiség spórolható
így meg az országok szintjén, s ezeket összegezve globálisan egyaránt. Ugyanakkor látható, hogy
a modell igen szűk keretek közé szorult és kimaradtak belőle olyan el nem hanyagolható
kérdéskörök, mint a szállítási költségek, a szállítás környezeti terhelése, a termények helyben
történő előállításának gazdasági, társadalmi fontossága, a saját termények fogyasztásának
kulturális beágyazottsága stb.
A virtuális vízkereskedelem felé forduló egyre nagyobb érdeklődés első számú oka talán abban
keresendő, hogy a vízhiánnyal küzdő országok virtuális víz importtal csökkenthetik a saját
vízkészleteik használatát, s ezzel egyidejűleg globális szinten vízmegtakarítást lehet elérni.
Mindeközben ugyanannyi termény keletkezne, ráadásul hatékonyabban. Ezt támasztja alá
például az az adat is, hogy 2007-ben globális szinten 11%-kal nagyobb öntözési vízigény
keletkezett volna nemzetközi gabonakereskedelem nélkül (Canagaratna, 2007).
A virtuális vízkereskedelem stratégiában való gondolkodás során az a vizsgálat tárgya, hogy
mely termékek importálásával, illetve exportálásával milyen mértékű és milyen jellegű víz
takarítható meg (kék és zöld vízlábnyom). Felmerül a kérdés: hogyan használható fel az egyes
termékek és szolgáltatások kereskedelmével áramoltatott virtuális vízmennyiséggel kapcsolatos
tudás a gyakorlatban? Erre próbál választ adni Chapagain, Hoekstra, és Savenije (2006) egyik
tanulmánya. Kiderül belőle, hogy amennyiben minden importáló ország maga termelné meg a
elfogyasztott mezőgazdasági termékeket (tehát azokból egyáltalán nem importálna), akkor
ahhoz 1605 km3 víz lenne szükséges évente. A virtuális vízkereskedelemnek köszönhetően
ehelyett ezek mindössze 1253 km3 víz felhasználásával kerülnek előállításra (mivel egy részük
importtermékként érkezik kevesebb vizet felhasználó exportőr országokból), így tehát évi 352
km3 vizet lehet megtakarítani összességében. A szám nagyságának érzékeltetésére a
tanulmányban kiderül, hogy ez a mezőgazdasági termékek nemzetközi kereskedelmével
kapcsolatos virtuális vízáramlás 28 százaléka és a teljes mezőgazdasági vízhasználat 6 százaléka.
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Amennyiben tehát azok az országok, amelyek egy terméket vízhatékonyabban (kevesebb víz
felhasználásával) tudnak előállítani, olyan országokba exportálnak, ahol ehhez több víz kellene,
akkor globális szinten vízmegtakarítás érhető el.
Nemzeti szintű vízmegtakarítások
Számos ország takarít meg vizet jelenleg a mezőgazdasági termékek nemzetközi
kereskedelmével, vagyis másképp fogalmazva a virtuális vízkereskedelemmel: Japán 94 km3/év,
Mexikó 65 km3/év, Olaszország 59 km3/év, Kína 56 km3/év vizet őriz meg így belföldi
vízkészleteiből (Chapagain, Hoekstra, és Savenije, 2006). A vízhiányos térségek számára adódik
a lehetőség, hogy tervezhetően jussanak hozzá a szükséges mezőgazdasági terményekhez a
vízzel jobban ellátott exportőr országoktól. Magát a vizet szállítani sok esetben nehézkes és
költséges (a víz speciális jószág e tekintetben is), azonban virtuális vízként, termékek
formájában ez könnyebben megoldható. Ezt kihasználva a vízben gazdag országok adott esetben
„kisegíthetik” a vízben szegényebb régiókat. Ennek persze csak akkor van realitása, ha
rendelkezésre áll földterület a vízben gazdag országban az exportra szánt termékek
megtermeléséhez. Sok esetben a vízben gazdagabb országok víztakarékosabb technológiákkal is
rendelkeznek és méretgazdaságossági szempontból kifolyólag is kevesebb vizet használnak
egységnyi termék előállításához, tehát globális szinten vízmegtakarítás eszközölhető.
A vízkereskedelem kritikája
Míg a mezőgazdasági termékek importja a nemzeti vízkészletek megőrzését szolgálja, addig
ugyanezen termékek exportja nemzeti vízkészlet veszteséggel jár. Amennyiben adott ország
az előállított termékeinek egy részét exportálja, s azokat más ország lakói fogyasztják el, akkor
ezen export termékek előállításához használt vízkészlet már nem lesz elérhető többé az ország
belföldi céljaira. A legnagyobb nettó vízveszteséggel rendelkező országok Chapagain, Hoekstra,
és Savenije (2006) nyomán: USA (92 km3/év); Ausztrália (57 km3/év); Argentína (47 km3/év);
Kanada (43 km3/év); Brazília (36 km3/év); Thaiföld (26 km3/év). Egy a Német Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Minisztérium megbízásából készített kutatásban (Horlemann,
Neubert, 2006) azt állítják, hogy globális vízveszteség jön létre, amikor a vízimportőr ország
vízkereskedelem nélkül vízhatékonyabb termelésre szorulna rá, vagy már eleve
vízhatékonyabban termel, mint ahonnan az árut szállítja. Jó példa erre Indonézia, amely ország
1995-ben 2,3 millió tonna gabonát importált Indiából. Ezen mennyiség előállításához azonban
Indonézia csak 16,7 km3 vizet igényelt volna, míg India 17,4 km3 vizet használt fel. Ez esetben
tehát a virtuális vízkereskedelem összességében 0,7 km3 vízveszteséget okozott (Horlemann,
Neubert, 2006). Egy másik példa lehet Kína, ahol Somlyódy szerint 44 a jövőben
megtöbbszöröződhet a vízigény, „melynek kielégítésére nem biztos, hogy elegendő mennyiségű
többletkészlet áll majd rendelkezésre a környezet veszélyeztetése nélkül.” Ebben az esetben az
ország dönthet az import mellett, de ha be is tud szerezni gabonát máshonnan, akkor a termékbe
beépülve a globális kereskedelem révén óriási mennyiségű „virtuális" vizet szállít majd, ami
viszont máshol idézhet elő vízhiányos körülményeket.”
Egy az elmélettel kapcsolatos további kritika lehet, hogy vajon mennyi értelme van egyáltalán
globális vízmegtakarításról beszélni, hiszen a Föld vízkörforgása konstans. A vízmegtakarítás
44
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fogalom pontos értelmezésekor tehát vizsgálni kell, hogy ki az, akinek egy bizonyos elosztást
érintő intézkedés vízmegtakarítást jelent és ki az akinek vízveszteséget. Tehát nagy hangsúlyt
kell fektetni arra, hogy kik a szereplők, milyen helyzetben vannak, milyen szükségletekkel és
erőforrásokkal rendelkeznek. Horlemann és Neubert (2006) szerint azonban a virtuális
vízkereskedelem kizárólag akkor vezet hatékonyabb elosztáshoz, ha a vízimportőr
országban vízben különösen nagy hiány van és csak onnan szabad „elvenni”, ahol
különösen nagy a bőség.
Alaposan mérlegelni kell, hogy adott ország mire használja vízkészleteit. Vizsgálni kell, hogy
mely termékeket, szolgáltatásokat tudja fenntartható módon, víztakarékosan, és
költséghatékonyan előállítani. Ezeken túl a jövőben várható nagy változásokat
(népességnövekedés, klímaváltozás stb.) is figyelembe kell venni. Utóbbi tényezőket mérlegelve
lehet jó döntést hozni egy esetleges virtuális vízkereskedelem stratégia kidolgozásáról és annak
tartalmáról. A döntéshozók dönthetnek például úgy, hogy adott termék nemzetközi piacán
importőrként kívánnak megjelenni (például vízhiányos országok a nagy víztartalmú termékek
piacán). Ezután pedig ezt a folyamatot különféle gazdasági ösztönzők segítségével gyorsíthatják
a piaci szereplők ez irányba mozdításával. Abban az esetben például, ha egy vízben gazdag
ország nagyon víztakarékos termelést képes folytatni, úgy komoly aggodalmak nélkül
bekapcsolódhat exportőrként a virtuális vízkereskedelembe. Amennyiben azonban adott ország
vízben gazdag bár, de termelése nem vízhatékony, úgy az exporttevékenység a nemzeti
vízkészleteket óvó intézkedések bevezetése nélkül komolyan veszélyeztetheti azokat. A vízben
szegény országok is termelhetnek vízhatékonyan, de esetükben a vízkészletek mindenképp
veszélyeztetve vannak. Amennyiben ezen országokban a mezőgazdaság viszonylagos
egyensúlyban van, úgy ajánlott lehet például import helyett az agrártermékek termesztésének,
előállításának átstrukturálása, illetve támogatása.
A vízkereskedelem ahhoz is vezethet, hogy adott ország kevesebb hangsúlyt fektet
víztakarékos technológiák fejlesztésére, alkalmazására. Ennek következményeképpen a
saját készletek fogyasztása és a víztakarékosság fejlesztése helyett például más vízben gazdag
országok termékeit vásárolja és így ezen országok vízkészleteit használja. Elképzelhető, hogy
ezek a vízben gazdag országok pedig számolnak azzal, hogy érdemes lesz majd kihasználniuk
komparatív előnyüket és vízigényes javakat külföldre szállítaniuk. Mindezen stratégiai
számítások ahhoz vezethetnek, hogy sem utóbbi országok sem pedig a vízben szegény országok
nem törekednek majd hatékonyabb, víztakarékosabb technológiák kifejlesztésére. Ebben az
esetben a nemzetközi virtuális vízkereskedelem összességében nézve károsabb, mintha a
vízben gazdag ország csupán magának termelne és a többi iparágához képest kellene fejlesztenie
vízpiacát, a vízszegény ország pedig további alternatív megoldások kidolgozására kényszerülne.
További probléma, hogy az egyes termékek virtuális víztartalmának ismerete következtében
olyan intézkedéseket hoznak, amelyek hozzájárulnak a biodiverzitás csökkenéséhez. Ez
történne például abban az esetben, ha vízmegtakarítási célból mindenhol gabonát
termesztenének rizs helyett, vagy halat halásznának állattenyésztés helyett. Ez persze
sarkosított példa, de elgondolkodtató annak alapján, hogy mi zajlott az energianövények kontra
élelmizési célú termények esetében. A sokféleség csökkentése erkölcsi, etikai szempontból
nem elfogadható, de nem hatékony alkalmazkodási stratégia evolúciós szempontból sem
(lásd evolúciós közgazdaságtani elméletek). Kiemelt fontosságú továbbá az energianövények
témaköre, ugyanis az energianövények termesztéséhez nagyságrendekkel több víz
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szükséges, mint a fosszilis energiahordozók kitermeléséhez. Komoly viták vannak és várhatóak
a felől, hogy mi a fontosabb: csökkenteni a CO2 kibocsátást, vagy óvni a vízkészleteket.
Az elmúlt évtizedekben a globális vízkereskedelem nem volt tudatos eszköze az országok
gazdaságpolitikájának. Más jellegű döntések következményeként létrejöhettek azonban olyan
kereskedelmi megállapodások, melyek következtében jelentős vízmegtakarítás jelentkezett a
vízkereskedelem által. Ez alól talán kivétel Izrael és Jordánia, mely országok már korábban
hoztak olyan politikai döntéseket melyek kifejezetten a vízigényes termékek importjának
ösztönzését szolgálták (Hoekstra, Hung, 2005). Az utóbbi pár évben azonban ez a helyzet
változásnak indult és ez várhatóan folytatódni fog a jövőben is. A virtuális víz fogalomkörének
terjedésével egyre inkább megfigyelhető, hogy az országok agrárpolitikájában, kereskedelemi és
egyéb gazdasági döntéseiben, valamint vízpolitikájában egyre nagyobb súlyt kapnak a
különböző vízmutatók. A lehetőségek és veszélyek minél alaposabb ismerete által eldöntendő
kérdés, hogy a virtuális víz koncepció alkalmazása segíti-e a fenntarthatósági törekvéseket.
A következőkben a vízgazdálkodás fenntarthatósági problémáinak kezelésében alkalmazható
szubjektív megközelítéseket gyűjtöttem össze.

4.2.2 A VÍZGAZDÁLKODÁS SZUBJEKTÍV MEGKÖZELÍTÉSEI
A pszichoszociális fejlődéshez kapcsolódó elméletek a vízgazdálkodás európai
gyakorlatában
Társadalomfejlődési elméleteket alkalmazott vízgazdálkodási kérdésekben az Utrechti Egyetem
egyik kutatása (Straatsma et al. 2009). A tanulmányban társadalmi értékek vezérelte
forgatókönyveket készítettek az alsó-Rajnai árterek ökológiai állapotának és domborzatának
változására. Egy olyan új módszertant alkalmaztak, amellyel az egyes forgatókönyveket a
pszichológia, szociológia, geológia és a geomorfológia együttes alkalmazásával készítik és
értékelik (Ijjas F., 2012). Ehhez különböző területekre (ökológia, hidraulika, integrált
vízgyűjtőgazdálkodás, geomorfológia stb.) szakosodott vízgyűjtőgazdálkodási szakértőket
vontak be, akik azzal foglalkoztak, hogy megjelenítsék a különböző pszichoszociális fejlődési
szinteken jellemző értékeknek megfelelő vízgazdálkodási beavatkozásokat, majd ezeket a
beavatkozásokat modellezzék konkrét térbeli elhelyezkedésben. Arra a következtetésre jutottak,
hogy az éghajlatváltozásnál is nagyobb mértékben érintik az árterek biogeomorfológiáját
a domináns társadalmi értékrendek által vezérelt vízgazdálkodási beavatkozások.
A pszichoszociális fejlődéshez
vízgyűjtőgazdálkodásért

kapcsolódó

elméletek

alkalmazása

a

békés

A társadalomfejlődési elméleteknek nagy szerepe lehet az erőforráshiány következtében
esetlegesen fokozódó nemzetközi konfliktusok megoldásában. A Jordán folyó
vízgyűjtőgazdálkodásának kérdései például nem megoldhatóak a közel-keleti térség
konfliktusainak figyelembe vétele nélkül (Grünhut, 2007). A konfliktusok megértéséhez az
egyes társadalmi értékrendek feltérképezése, a gondolkodásmód és viselkedés elemzése
ajánlott. A világ társadalmainak osztoznia kell az egyes természeti erőforrásokon, s ezt egyre
inkább érezni fogjuk, ahogyan nő a népesség (Ijjas F., 2012).
Az ember elsőként az alapvető élettani szükségletek kielégítéséhez szükséges erőforrások
hiányát érzi meg, hiszen azok az életfunkciók fenntartásához szükségesek, s amíg e szükségletek
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nincsen kielégítve, addig más tevékenységre (stratégiaalkotás, döntéshozás, eljárás, vásárlás,
fogyasztás, önmegvalósítás stb.) nem igen van lehetőség. Ilyen alapvető szükségletek
kielégítéséhez szükséges erőforrások a víz és az élelem. Ezek megosztásának mikéntje
nagyban függ a szereplők hajlandóságától, prioritásaitól, motivációitól, értékeitől. Amennyiben
például egyszerre minden ember értékrendjében hátrébb kerülne a húsfogyasztás nyújtotta
élvezet, úgy nagy valószínűséggel gyorsabban és jelentősebb mértékben lecsökkenne az
országok vízlábnyoma, mint bármely más újonnan bevezetett víztakarékosabb technológia
következtében. Egyelőre még nagyon az elején járunk a szűkös erőforrások megosztási
gyakorlatának és a társadalmi értékrendváltozás folyamatainak összekapcsolásában
(Ijjas F., Fűr A. 2012). A jövőben azonban szemléletmód váltás várható, mert az eddigi kudarcok
(pl. éhezők számának növekedése) alapján úgy tűnik, hogy a globális kihívások új megoldási
módokat igényelnek.
A vízkereskedelmi koncepció alkalmazása a békés vízgyűjtőgazdálkodásért
A virtuális vízkereskedelem közvetett hatásain keresztül akár megdőlhet a „war over water”
(háború a vízért) hiedelem. Amikor az országok szembesülnek egymásrautaltságukkal,
például a közös erőforrások közös védelmi és megosztási kényszerén keresztül, akkor az
együttműködés lehetősége is kiemelt figyelmet kaphat, még azokon a területek is, ahol
eredetileg súlyos értékkülönbözőségből fakadó ősi feszültségek uralkodtak (Ijjas F., Valkó,
2011). Bíztató példákat említett előadásában Szöllősi-Nagy András a Közel-keletről, ahol némely
esetben a virtuális vízkereskedelem háború helyett békésebb politikai, gazdasági
együttműködéshez vezetett.
Somlyódy László akadémikus egyik cikkéből (Somlyódy, 2011) idézve „az általános hiedelemmel
szemben vízért országok sosem háborúztak: mindig győzött a bölcsesség”. A legnagyobb
válságövezeteknek továbbá azokat a határokon átnyúló nemzetközi vizeken található területeket
tartja, „ahol valamely felvízi, vízhiánnyal küszködő ország a készleteket egyoldalúan, a maga
javára akarja kisajátítani (ilyen például a Nílus és az Aral-tó térsége, de további problematikus
nemzetközi vizek a Csád-tó, a Jordán folyó, a Tigris és az Eufrátesz, a Gangesz, a Mekong, a Sárgafolyó stb.).” Somlyódy szerint „ezek a régiók akkor válhatnak veszélyesekké, ha a vízválság egyéb
válságokkal (szegénység, alultápláltság, energiakrízis, állandó politikai ellentétek stb.)
eszkalálódik.”
A víz szubjektív jelentése
A vízgazdálkodás szempontjából meghatározó jelentőségű lehet, hogy a vízgazdálkodást végző
szervezetek és társadalmi csoportok milyen értékrenddel rendelkeznek és annak megfelelően
milyen jelentést, milyen értéket rendelnek a vízhez. A természeti népek például egészen
máshogy viszonyultak a vízhez, mint a mai nyugati ember. A víz nagy tiszteletnek örvendett és
mint az élet forrása - szent ajándékként tartották számon, amely minden élőt összeköttetésben
tart. Ezzel szemben a nyugati kultúrában a víz inkább gazdasági jószág, egy erőforrás,
amelyhez pénzbeli értéket lehet rendelni. Önmagában nincs értéke, csak amennyiben az ember
saját céljaira fel tudja használni. Illetve az utóbbi évtizedekben felismerték az ökoszisztéma
szolgáltatásokban játszott szerepét. Szűkebb társadalmi rétegekben továbbá már a víz szociális
jószágként betöltött szerepének értéke is terjed, és mint olyan a vízhez való jogot is elismerték
alapvető emberi jogként. Más kultúrákban különböző rituálékat végeznek a vízzel, így például
fürdenek a folyóban, szent kutakat, forrásokat ünnepelnek, folyókon eresztik utolsó útjukra
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halottaikat. Ezekre a közösségek életében nagy jelentőséggel bíró eseményekre különös
hangsúlyt kell fektetni például nagyobb beavatkozások kivitelezése előtt, hogy azok társadalmi
elfogadtatása sikeres legyen.

4.2.3

AZ

INTEGRÁL

FENNTARTHATÓSÁGI

MODELL

ÁLTALÁNOS

VÍZGAZDÁLKODÁSI

KÉRDÉSKÖRBEN VALÓ ALKALMAZÁSÁNAK EREDMÉNYEI
A 14. táblázatban összegyűjtöttem a fenntartható vízgazdálkodás integrál modelljének „hogyan”
területét leíró objektív és szubjektív elméleti és gyakorlati megközelítéseket:

Szubjektív vízgazdálkodási megközelítések
•

•

•
•

Objektív vízgazdálkodási megközelítések

A pszichoszociális fejlődéshez kapcsolódó
elméletek a vízgazdálkodás európai
gyakorlatában
A pszichoszociális fejlődéshez kapcsolódó
elméletek alkalmazása a békés
vízgyűjtőgazdálkodásért
A vízkereskedelmi koncepció alkalmazása a
békés vízgyűjtőgazdálkodásért
A víz szubjektív jelentése

•
•

•
•
•

Vízügyi szervezetek munkája
Az Európai Unió vízvédelmi
politikájának fejlődése és a Víz
Keretirányelv
EU Duna Régió Stratégia
Az aszály kezelése
Magyarországon
Egy gazdasági megoldás: globális
vízkereskedelem

14. TÁBLÁZAT: A VÍZGAZDÁLKODÁS INTEGRÁL MEGKÖZELÍTÉSEINEK GYŰJTEMÉNYE45
A 9. ábra a disszertáció egyik lényegi eleme. Azt mutatja meg, hogy milyen input tényezők
határozzák meg az output oldali fenntartható vízgazdálkodás tárgyát.

Input oldal

Output oldal

A vízgazdálkodás
integrál
megközelítéseinek
gyűjteménye

A fenntartható
vízgazdálkodás tárgya

Mit?

Pszichoszociális
fejldődés

HOGYAN?

Ki?

Input oldal

9. ÁBRA: A Z INTEGRÁL FENNTARTHATÓSÁGI MODELL ALKALMAZÁSA ÁLTALÁNOS VÍZGAZDÁLKODÁSI
KÉRDÉSKÖRBEN 46

45
46

Saját összeállítás
Saját szerkesztés
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A következőkben a fenntartható vízgazdálkodás integrál modelljének alkalmazását mutatom
immár nem általános vízgazdálkodási kérdésekben, hanem konkrét esetek tanulmányozásával.

4.3

AZ

INTEGRÁL

FENNTARTHATÓSÁGI

MODELL

ALKALMAZÁSA

KONKRÉT

VÍZGAZDÁLKODÁSI ESETEKBEN

4.3.1 ESETTANULMÁNY – A DUNA VÍZGYŰJTŐ EGYES ORSZÁGAINAK FENNTARTHATÓ
VÍZGAZDÁLKODÁS POTENCIÁLJA
A Duna vízgyűjtőjén osztozó országok vízgyűjtőgazdálkodásának fenntarthatóságát
vizsgáltam a fenntartható vízgazdálkodás integrál modelljének alkalmazásával. Általános
igazságok levonásához azonban további kutatásokra és nagyobb mintára volna szükség (így
például a Jordán folyó és a Nílus folyó vízgyűjtőinek bevonására) ezért a gyakorlati alkalmazás
eredményeit csak a Mellékletekben (Melléklet IV.) ismertetem. A következőkben az elméleti
alkalmazás lehetőségeinek és módjának bemutatásával foglalkozom részletesebben.

A modell elméleti alkalmazásához olyan szubjektív és objektív tényezőket leíró
mutatószámokat kerestem, amelyek alapján az egyes országok fenntartható vízgazdálkodást
leíró jellemzőit három csoportba lehet sorolni. Ezek a környezeti-vízgazdálkodási, a gazdasági
és a kulturális-társadalmi jellemzők. Utóbbi mutató vonatkozik kifejezetten a szubjektum
kollektív megnyilvánulásaira. További mutatók bevonása is hasznos lehetett volna, mert azok
további információt szolgáltathatnának a döntéshozáshoz, de valahol meg kellett húznom a
határt.
A modell abban nyújt többet a fenntarthatóság négy pilléréből kiinduló megközelítéseknél, hogy
itt nemcsak említésre kerül a humán tényező fontossága, hanem konkrét
mutatószámokon keresztül megjeleníthetővé válik a gyakorlati alkalmazás során. Ezt a
társadalmi-kulturális jellemzők mutatószámai, úgy mint az adott ország demokráciájáról képet
adó „emberi szabadságjogok” mutatója, a békés együttműködésre való képességet is leíró
„szomszédokkal való kapcsolat”, vagy a 2. fejezetben már bemutatott „posztmaterialista
világnézet” mutatója stb. biztosítják.
A három jellemzőcsoport a következő mutatókból tevődik össze:

Vízgazdálkodás

Szubjektív tényezők
Társadalmi-kulturális jellemzők
mutatószámai
1. Elégedettség (forrás:
HPI)47
2. Emberi szab.jogok
(forrás: GPI)48
3. Szomszédokkal való
kapcsolat (forrás: GPI)
4. Aktív részvétel (forrás:
GPI)

47

Objektív tényezők
Környezeti-vízgazdálkodási jellemzők
mutatószámai52
Vízgazdálkodást jellemző mutatók
(vízminőség)
1. Szennyvíztelepen kezelt
háztartási szennyvizek aránya53
2. Ökológiai állapot és kémiai
állapot szerinti besorolás a Duna
hossztengelyének mentén54

Happy Planet Index, Boldog Bolygó Mutató, 2012 Report (2012) A global index of sustainable wellbeing. The New Economics Foundation, June 2012, http://www.happyplanetindex.org/data/
48
Global Peace Index, Globális Béke Mutató, The Global Peace Index 2012 (2012) Quantifying Peace and its
benefits. The Institute for Economics and Peace, June 2012, ISBN: 97809806279
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5. Rabszolga munka
kockázata (forrás: GSI)49
6. Önpusztítás (öngyilkos
férfiak/ezer fő50)
7. Posztmaterialista
világnézet (forrás:
WVS)51

3. Összes nitrogén és összes foszfor
kibocsátás országonként55
Környezeti mutatók (vízmennyiség és
egyéb mutatók)
4. Vízlábnyom (m3/fő/év)56
5. Ökológiai lábnyom57
TársadalmiGazdasági jellemzők mutatószámai
gazdasági
1. GDP/év/fő58
rendszer
2. Jól működő államigazgatási
rendszer (forrás: GPI)
3. Munkanélküliség59
4. Gazdasági, politikai
bizonytalanság (forrás: GPI)
5. Katonai beruházások (forrás:
GPI)
6. Korrupció 60
7. Szegénység vagy társadalmi
kirekesztettség kockázata61
15. TÁBLÁZAT: I NTEGRÁL FENNTARTHATÓSÁGI INDIKÁTORELEMZÉS EGYES DUNA VÍZGYŰJTŐ
ORSZÁGOKBAN 62

A következőkben bemutatom a részmutatók forrásaként megjelölt nagyobb
indikátorcsoportokat (HPI, GPI, GSI, WVS), illetve magukat a részmutatókat, valamint kifejtem
a kiválasztás indítékait. A részmutatók kiválasztást befolyásolta az is, hogy azok amennyire
lehetséges friss, így 2012-es, illetve 2010-es adatokat tartalmazzanak.

52

Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (2010) Országos háttéranyag, Vízügyi és Környezetvédelmi
Központi Igazgatóság; Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv stratégiai környezeti vizsgálata (2010)
Öko-Zrt, 2010, Budapest
53
Rajnai T (2012) A Duna menti országok vízbiztonság alapú vizsgálata, Diplomadolgozat, Budapest
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Környezetmérnök Szak,
Budapest, 2012
54
Duna részvízgyűjtő-gazdálkodási terv, http://www.vizeink.hu/files/Reszvizgyujto_VGT_Duna.pdf
49
Global Slavery Index, Globális Rabszolgaság Mutató, http://globalslaveryindex.org
50
http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/profiles/en/index.html
51
http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalize.jsp
55
Duna részvízgyűjtő-gazdálkodási terv
56
Mekonnen, M.M.; Hoekstra, A.Y. (2011) National water footprint accounts: the green, blue and grey
water footprint of production and consumption, Value of Water Research Report Series No. 50, UNESCOIHE, Delft, the Netherlands.
57
Global Footprint Network (2012) The National Footprint Accounts. 2012 edition. Global Footprint
Network. Oakland.
58
http://unstats.un.org/unsd/snaama/resQuery.asp
59
United Nations Statistical Yearbook 2010 (2012) Statistics Division of the Department of Economic and
Social Affairs, Fifty-fifth Issue, June 2012, ISBN: 9789210613156
60
http://www.transparency.org/cpi2012/in_detail
61
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_ex
clusion
62
Saját összeállítás

72

Boldogság mutató (HPI)
A Happy Planet Index három mutatószámból áll össze. Az egyik az adott társadalom
elégedettségét, a másik az ökológiai lábnyomát, a harmadik pedig az emberek várható
élettartamát mutatja. Segítségével összehasonlíthatjuk az országokat mind környezeti és
egészségügyi, valamint jóléti szempontból. A Duna vízgyűjtő országok társadalmi-kulturális
fenntarthatósági potenciáljához a HPI elégedettség részmutatóját vontam be.
Értékrend mutató (WVS)
A Duna vízgyűjtő országok társadalmi-kulturális fenntarthatósági potenciáljának mérésekor az
Inglehart-féle értékelmélet63 mentén a WVS azon adatait használtam melyek az országokban
tapasztalható posztmaterialista értékek (önkifejezés, szubjektív jólét, tolerancia, nyitottság,
szabad véleménynyilvánítás) jelenlétének mértékét mutatják. Ezt azzal indoklom, hogy az
országok sikeres együttműködésének például egyik feltétele az alapvető társadalmi,
politikai nyitottság. Továbbá az országok vízgyűjtőgazdálkodási terveinek társadalmi
elfogadtatása például a társadalom bevonásának sikerétől függ, ami pedig belátható módon
függ attól, hogy az emberek mennyire hisznek a szabad véleménynyilvánítás jogában.
Fontos lehet továbbá az emberek környezetvédelemmel kapcsolatos attitűdje, ami szintén a
posztmaterializmus egyik „tünete”. Keller (2009) szerint minél nagyobb egy országban azok
aránya, akik petíciót írtak alá, vagy bojkott mozgalomhoz csatlakoztak, annál nyitottabb
gondolkodású egy társadalom. Egyrészt azért, mert ezekben az országokban a szabad
véleménynyilvánítás megengedett és annak fejlett kultúrája alakult ki, másrészt azért, mert az
állampolgárok igénylik, hogy véleményükkel aktívan részt vegyenek vagy beleszóljanak a
közügyekbe. Ezek az emberek úgy gondolhatják, hogy amennyibe hangot adnak véleményüknek,
akkor azzal eredményt tudnak elérni, és jobban járnak, mintha passzívan elfogadják a felülről
érkező utasításokat.
A 10. ábra a zárt/nyitott, illetve a materialista/posztmaterialista gondolkodás tengelyen mutatja
egyes országok, közöttük Magyarország elhelyezkedését.

63

Inglehart (1997) rendszere sokban hasonlít az I. fejezetben már említett Graves féle pszichoszociális
fejlődéselmélethez és mivel a Duna vízgyűjtőn vizsgált országok mindegyikére találtam adatokat, ezért is
döntöttem ezen mutató használata mellett az integrál modell értelmében.
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10. ÁBRA: A ZÁRT /NYITOTT ILLETVE A MATERIALISTA /POSZTMATERIALISTA GONDOLKOZÁS
TÉRKÉPE64

Az, hogy egy ország társadalma mennyire nyitott, illetve posztmaterialista szemléletű-e az
meghatározhatja fenntartható vízgyűjtőgazdálkodásban betöltött szerepét.
Szabadság mutató (GSI)
A 2013-as Globális Rabszolgaság Mutató 162 országot rangsorol három tényező alapján.
Ezek a népesség, a kiskorú házasságok száma és az emberkereskedelem. Azt próbálja megmutatni,
hogy adott időpontban adott lakosságban mekkora a rabszolgaként élő emberek száma.
Rabszolgaság alatt egy olyan állapotot értenek a szerzők, melyben az embert úgy kezelik, mintha
tulajdon volna, melyet meg lehet vásárolni, el lehet adni, kereskedni lehet vele és akár tönkre is
lehet tenni. Említik még a forced labour és a human trafficking fogalmakat is, de kiemelik, hogy a
mutató értelmezésének lényege, hogy a modern rabszolgaság egy olyan állapot, amikor egy
ember egy másik ember szabadságát korlátozza: nem válthat munkát, nem válthat
munkahelyet, vagy nem rendelkezhet saját teste felett.
A rabszolgaság kockázata mutató 33 részmutatóból áll össze, melyek 5 fő dimenziót képeznek
le, melyek a rabszolgaság körülményeinek kialakulásához járulhatnak hozzá. Ilyen például egy
ország rabszolgaság ellenes politikája, az emberi jogok védelme, az emberi és gazdasági fejlődés
mértéke, a kormány és a közigazgatás stabilitása és a nők diszkriminációja. A részmutatókat külső
forrásokból gyűjtötte össze a GSI kutatócsoport az alapján, hogy milyen statisztikai összefüggést
mutatnak a modern rabszolgaság megjelenésével.
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Béke mutató (GPI)
A Világ Béke Mutató az országokban jellemző békét próbálja értékelni 23 minőségi és
mennyiségi mutató segítségével. Ezek közül kiválasztottam azokat, amelyek a Duna vízgyűjtő
országok együttműködésének sikerében szerepet játszhatnak. Ilyen például az országok
szomszédokkal való kapcsolata, amely az EIU (Economic Intelligence Unit) elemzőinek kvalitatív
vizsgálatából származik. Egy másik mutató az emberi szabadság jogok, mely szintén EIU
forrásból – a demokrácia indexből származtatott és azt mutatja meg, hogy például van-e az adott
országban elektronikus, nyomtatott médiaszabadság, lehet-e tűntetni, létre lehet e hozni és
működtetni lehet-e civil szervezeteket és szakszervezeteket. A hiteles államigazgatás (szintén
EIU demokratikus indexből) azt mutatja meg, hogy a kormányzati politikát szabadon
megválasztott politikusok alakítják-e és lehet-e őket ellenőrizni. A közösségi erő és aktív részvétel
arra irányul, hogy az emberek mennyire tudnak segítséget kérni hozzátartozóiktól, barátaiktól,
illetve mennyire vesznek részt informális, önkéntes tevékenységekben. A gazdasági, politikai
bizonytalanság az ország gazdaságának és a politikai hátterének stabilitását, a katonai
beruházások pedig a hadi kiadásokat mutatja.
További gazdasági, társadalmi mutatók
GDP és munkanélküliség
Ahhoz, hogy egy ország gazdasági potenciáljáról képet kapjunk az egyik legfontosabb mutatóval
- a GDP-vel, vagyis az ország adott évben előállított termékeinek értékével kell számolnunk.
Fontos még a munkanélküliség nagysága. Ezeket az adatokat az ENSZ 2012-ben megjelent
Gazdasági és Társadalmi Ügyekért Felelős Statisztikai Divíziójának kiadványából lehet például
kiemelni.
Szegénység
Az adott országot jellemző szegénység, illetve társadalmi kirekesztettség kockázatának mértékét
az EUROSTAT legfrissebb adatai adhatják.
Korrupció (CPI)
Az adott országban észlelt korrupció mutató azt mutatja meg, hogy az emberek mennyire
érzékelik korruptnak a közszférát. A CPI hiteles intézmények adataiból és különböző országok
szakértőinek véleményéből állhat össze.
Önpusztítás
Egyfajta önpusztítási értéket próbáltam hozzárendelni az egyes országokhoz, mely az országot
jellemző öngyilkosságok (férfi/ezer fő) okozta elhalálozás aránya alapján végezhető. Ehhez az
adatok a Nemzetközi Egészségügyi Szervezettől (WHO) származhatnak.
Környezeti-vízgazdálkodási mutatók
Az adott országot jellemző környezeti-vízgazdálkodási mutatóhoz egyrészt a Duna Vízgyűjtőgazdálkodási Tervből figyelembe vettem az országot jellemző összes nitrogén és összes foszfor
kibocsátást, valamint az ökológiai állapot és kémiai állapotra kapott értéket. Számolni lehet
továbbá az ország szennyvíztelepen kezelt háztartási szennyvizeinek arányát, továbbá az előző
részben már bemutatott vízlábnyom mutatót (m3/fő/év). Ide soroltam továbbá az ország
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általános környezetterhelését bemutató ökológiai lábnyomát, melyet a Global Footprint Network
hat kontinenst lefedő munkatársainak számításaiból lehet kiemelni. Jóval több mutatót
felsorakoztató és vízügyi szempontból alaposabban összeállított vizekre vonatkozó
indikátorkészletet javasol Bulla és Zseni (2012), melyet egy nagyobb léptékű kutatás esetén
javasolt volna integrálni mutatócsoportok közé.
A 4. fejezet második esettanulmányában kvalitatív kutatást folytattam: az integrál modell
alkalmazhatóságát vizsgáltam a Bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer esetére.

4.3.2 ESETTANULMÁNY – A BŐS-NAGYMAROSI VÍZLÉPCSŐ RENDSZER
A következőkben megkísérlem a Bős-nagymarosi vízlépcső rendszer konfliktusokkal terhelt
történetének integrál szemléletű áttekintését és értelmezését. Azért választottam ezt a témát,
mert úgy vélem, hogy a lassan évtizedek óta tartó konfliktus a dunai vízerőmű projekt kapcsán
továbbra is hatást gyakorol mind a magyar vízügyre és környezetvédelemre, mind pedig a
szlovák magyar államközi politikai kapcsolatra. A Bős-nagymarosi vízerőmű rendszer
számos kutatás tárgyát képezte, melyek leginkább az ökológiai- környezeti, gazdasági hatásokat
és az építkezéssel kapcsolatos technikai tényezőket vizsgálták. Született néhány
társadalomkutatási projekt is, melyek közül a következőkben egy 1995-ben, az MTA
gondozásában készült társadalomkutatási felmérés (Tamás, 1995) eredményei alapján és az
integrál modell segítségével (szubjektív háttér és objektív események bontásban) dolgoztam fel
a bősi vízerőmű kérdéskörét. A feldolgozáshoz továbbá Bartus G. „Fejezetek egy
kényszerházasságból” (2007) cikkéből merítettem.
Szubjektív háttér
Objektív események
1. A csehszlovák és magyar társadalom
1. Csehszlovákia és Magyarország
politikai hatalmai igényt támasztanak a
terveket készít a Duna
vízienergia hasznosítására.
energiájának hasznosítására már
2. 1976-ban a magyar és csehszlovák
az I. világháború előtt.
vezetőség közötti kapcsolat minősége
2. A magyar és a csehszlovák
lehetőséget teremt egy közös
kormány 1976-ban egyezményt írt
együttműködés kialakítására.
alá egy új közös gát- és
3. Csehszlovákiában az akkori rideg politikai
erőműrendszerről.
légkörben elképzelhetetlen lett volna egy
3. Csehszlovákia 1978-ban
vita a vízerőműről és annak „nem
megkezdte a munkát.
végiggondolt, alaposan nem vizsgált
4. Magyarországon késnek a
ökológiai hatásairól”.
munkálatok megkezdésével.
Az országos ügyekkel kapcsolatos társadalmi
5. Magyarország 1983-ban bevonja
kezdeményezések lényegében lehetetlenek voltak.
az osztrák felet a megvalósításba.
4. Magyarországon viták késleltették a
6. Ausztria gazdasági érdeke az
munkálatok megkezdését.
építőipar jelentős
A vita „valahol a szakmai viták, az általános
kapacitásfeleslegének értékesítése.
társadalmi elégedetlenség és az ellenzéki
7. Nem a gabcikovoi erőmű, hanem a
szerveződés közötti szürke erőtéri zónában” zajlott.
Nagymaroson épülő objektum
Magyarországon megalakult az ország első
épülése akadályoztatott
környezetvédelmi mozgalma: a Duna Bizottság.
elsősorban.
5. A magyar politikai vezetés félelmei
erősödnek a hiányzó gazdasági tőke miatt.
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6. Ausztriában a környezetvédelmi értékvédő
mozgalmak jelentős társadalmi ellenállást
képviselnek az energetikai beruházások
kapcsán (hainburgi vízierőmű, atomerőmű
vita).
7. Magyarországon az erőművel kapcsolatos
kritikai hangok nem a térség közvetlenül
érintett területein, hanem a budapesti
értelmiségi eliten belül jelentek meg.
8. A dunai konfliktus megjelenik, mint
szimbólum: „ellenzéki társadalmi
cselekvés lehetősége a kormánnyal, sőt az
egész társadalomszocialista renddel
szemben”; alapos, átfogó környezetalakítási
program lehetősége Közép-Európában is;
országon belüli gazdasági elit csoportok
„hatalmi harca ökológiai köntösben”
Nagymaros: a veszélyben levő természet
szimbóluma.
Vízépítő mérnökök: technicizmus és a természet
komplexitásának kezelésére képtelen erők
megtestesítői.
Ausztria: az ipari Észak megtestesítője, aki
ökológiai kockázatait fejletlenebb területekre
exportálja.
Magyarország: szegény déli ország, amely egy kis
ipari fejlődésért eladta az érintetlen természetet.
9. A magyar pártvezetésen belül felgyorsuló
reform-folyamatok hívei másságuk
bizonyítására szimbolikus akció
szükségességét érzik.
A csehszlovák fél felháborodik, hogy a magyar
párteveztés enged az antiszocialista ellenzéknek.
10. Csehszlovák-magyar államközi konfliktus
kezd kialakulni.
11. 1989 szlovákiai zöld mozgalmak terjedését
is lehetővé tette. A szlovák fél azonban
„pénze után szaladva” a projekt leállításába
nem akart belemenni.
12. A reformkommunisták a nagymarosi
építkezés leállításával kizárták a
lehetőségét annak, hogy az őket követő első
többpárti kormány befejezhesse a másik
objektum munkálatait.
„Ha a kommunistáknak volt elég merszük ahhoz,
hogy feladják a projekt első részét, akkor hogyan
tehetné meg az új konzervatív politikus csoport,
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8. A nyugati ökológiai és zöld
politikai szervezetek figyelme a
dunai konfliktusra irányul.
Nemzetközi alternatív díjak, önkéntesek és
direkt támogatások hatására a Duna
mozgalom a kelet-európai környezetvédők
egyik mintaszervezetévé vált.
9. 1989-ben Németh Miklós
reformkommunista kormánya
leállítja az építkezést a politikai
rendszer lényegéhez nem kötődő
Nagymaroson.
10. Nyilvános vita kezdődik a magyarcsehszlovák tárgyalásokon.
11. 1990-re a szlovák fél a gabcikovoi
erőmű rá eső részének 90 %-át
már megépítette.
12. 1991-ben a magyar parlament
felmondja az 1977-es egyezményt
és a kormányt olyan új egyezmény
megkötésével bízza meg, amely a
projekt végét jelentené.
13. 1992-ben az új szlovák kormány a
C variáns megépítése mellet dönt,
eltereli a folyót.
14. Magyarország a Hágai Nemzetközi
Bírósághoz fordul. A per 1993-tól
1997-ig folyik Hágában. A Magyar
Köztársaság képviselői a
vízlépcsőrendszer környezeti
kockázatait és gazdaságtalan
voltára hivatkoznak. Az 1997-es
Ítélet megállapította, hogy
Magyarországnak joga van arra,
hogy egyetértésével alakuljon ki a
C variáns, benne a bősi vízlépcső
rendszer működési rendje, s hogy
ismét hozzájusson a természet
hosszú távú fennmaradását,
rehabilitációját szolgáló
vízhozamhoz.
Szlovákiát arról biztosította, hogy
üzemeltetheti a bősi erőművet, s a C
variáns működtetése is jogszerűvé tehető.

hogy felépíti annak második felét.”
15. 1994-ben kormányváltás van
13. A szövetségi állam bukás után Szlovákia
Magyarországon. 1995-ben titkos
keresi identitását, a szlovák közélet
tárgyalások kezdődnek a magyar
radikalizálódik.
és a szlovák fél között. A javasolt
Gabcikovo az új szlovák államiság próbájává válik.
magyar megoldás az 1977-es
Az új szlovák kormány nemzeti populista pártokra
„eredeti tervek hasonmása”.
támaszkodva hoz döntéseket.
Csupán a nagymarosi gátat átteszi
14. A magyar konzervatív kormány bizonyítani
Pilismarótra, a dunakiliti
kívánja, hogy a magyar nemzeti érdekek
duzzasztást Dunacsúnra. A
elszánt védelmezője.
környezeti problémákról alig esik
Lappangó etnikai és nyíltan megélhető ökológiai
szó. Végül a megállapodás nem jön
konfliktusok.
létre.
15. A Horn kormány számára a vízlépcső
16. Az Ítélet végül azzal szembesítette
rendszer kevésbé elfogadhatatlan, mint a
az akkori magyar kormányt, hogy
környezetvédők, vagy a rendszerváltó
több jogot biztosított, mint
ellenzék számára.
amennyit a titkos tárgyalásokon
„A magyar miniszterelnök közvetlen tanácsadói a
elérni szándékozott.
bizalmas egyeztetéseken körvonalazott megoldás
17. 1998-ban megszületik a
sikeréért szorítottak” (Bartus, 2007).
keretmegállapodás-tervezet, amely
16. Az ügy akkori magyar gazdái meg voltak
lényegében megegyezik a titkos
győződve a titkos tárgyalásokon kialkudott
tárgyalásokon javasolt
szakmai pozíció helyességéről, ezért
megállapodással. A kormány a
próbálták meggyőzni a közvéleményt arról,
tervezetről való döntést
hogy az Ítélet nem döntetlen volt, hanem a
elhalasztja.
magyar fél vereségével végződött.
18. 1998-ban mindkét oldalon
„A közvélemény kifárasztása érdekében nem is egy,
kormányváltás történik. Az Ítélet
hanem mindjárt két duzzasztógát építése is tervbe
végrehajtásáról szóló tárgyalások
kerül, hogy majd a felháborodás hatására
újra folytatódnak. Magyarország új
visszakozni lehessen az egyhez.” (Bartus, 2007).
javaslatában a költség-haszon
17. Az egyezség nyilvánosságra hozását
elemzés alapján kimondják, hogy
halogatják.
az eredeti 1977-es tervek szerinti
Végül óriási felháborodást eredményez, nagy
projekt veszteséget hozó
környezetvédelmi
vállalkozás volt. A szlovák fél
tüntetés kezdődik a Kossuth téren, a koalíciós
engedékenynek tűnik és 2000-ben
partner is határozottan elutasítja.
közli feltételeit a vízlépcső
18. Mind a magyar, mind a szlovák tárgyalási
elhagyása esetén.
pozícióban egyre nagyobb teret kap a
19. 2001-től a szlovák fél ismét az
gazdasági szempontok és egyfajta win-win
1977-es tervet támogatja és
szemléletet tartalmazó attitűd
használja a Duna vízhozamának
érvényesülése.
többségét saját áramtermelés
19. 2001-ben a szlovák fél
céljából.
kompromisszumkészsége visszaesik és
elzárkózik a korábban tett engedményétől.
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Saját összeállítás Tamás( 1995) és Bartus (2007) alapján
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Az 1997 szeptemberében kihirdetett hágai bírósági döntés számos még eldöntendő kérdést
nyitva hagyott. A jelen helyzetben a két ország viszonylag szabadon dönthet a folyó
használatáról és ökoszisztémájának védelméről. Ehhez vizsgálni kell azonban az esetleges
beavatkozások, használati módok előnyeit és hátrányait. Erre a célra azóta a szakértők
számos vizsgálatot folytattak elsősorban a költség-haszon elemzés és a különböző
környezetértékelési módok valamelyikének alkalmazásával (lásd Melléklet V.). A vizsgálandó
területek pedig az energiatermelés, a hajózás, a természeti tőke és annak szolgáltatásai (pl.
ivóvíz-készlet, tájkép, élővilág stb.).
Utóbbi értékelési módok rendkívül fontos információkat szolgáltatnak a közgazdasági
értelemben vett racionális döntéshozáshoz. Az integrál modell által javasolt társadalmi
értékrendváltozások elemzése által szolgáltatott információk pedig további hozzáadott
értékkel szolgálhatnak a döntéshozás terén. Így például képet kaphatunk a vízerőművel
kapcsolatos elhúzódó viták számos szubjektív, értékítéletbeli, politikai meggyőződésbeli
háttértényezőjéről. Bartust (2007) idézve: „Az ügy története jól példázza a döntéshozatal
következetlenségét, előkészítetlenségét, átgondolatlanságát, a rövid időn belül egymásnak
ellentmondó lépések megtételét… Azt, hogy egyes érdekcsoportok küzdelmének szakmai, gazdasági
vagy presztízsszempontjai erősebbek lehetnek az ország, a nemzetgazdaság érdekeinél, s
akár egy nemzetközi színtéren zajló folyamatban a magyar fél érdeke is veszélyeztethető emiatt.
Vajon csak pillanatnyi elmezavar, ha néhány más beruházásban a Bős-nagymarosi projekt
szellemét véljük felfedezni?” A döntéshozókat, s a társadalmat irányító hiedelmek, attitűdök
és értékek felderítése, átgondolása és feldolgozása megkerülhetetlen lépéseknek tűnnek
egyfajta társadalmi-gazdasági-környezeti jólléti állapot, Pareto optimum, win-win megoldás
megtaláláshoz.
Egyetértek Szeredivel (2014), aki a Magyar Tudomány oldalain kifejti, hogy a vízienergia
hasznosítás kiemelt jelentőségű az aktuális és jövőben várható társadalmi-környezeti-gazdasági
nehézségek tekintetében. A magyar energiapolitika újragondolását javasolja továbbá, mely
azonban nélkülözi a vízienergiahasznosítás lehetőségeinek alaposabb feltárását (például
vízierőművek formájában). „Nem ismert, hogy milyen feltételek indokolhatták a
vízienergiahasznosítás vizsgálatának szükségtelenségét. A vízienergia megújuló forrásból
termelhető energiaként való hasznosítása terén indokolt a jelenlegi magyar gyakorlat
felülvizsgálata. A mai magyarországi villamosenergia-fogyasztás 10-12%-át kitevő hazai
vízienergia-készlet hasznosításához fűződő gazdasági érdek olyan mértékű, hogy az arról való
lemondást csak megfelelően megalapozott vizsgálatok indokolhatják.” Az előzőekben ismertetett
objektív eseménysorok a Bős-nagymarosi vízlépcső rendszer kapcsán, valamint azok
értelmezése a háttérben zajló szubjektív folyamatok által véleményem szerint magyarázza a
Szeredi által említett „ismeretlen” feltételeket. Valószínűsítem, hogy azok hátterében egyfajta
tabuképzés áll például a vízerőművekre vonatkozóan. A vízerőművek a kommunista
elnyomás, majd a későbbi sikertelen és megterhelő tárgyalási folyamatok, valamint
pénzügyi, környezeti károk szimbólumává válhattak. A vízienergiahasznosítás lehetősége
körül tabuképzés kezdődött, mely kiszoríthatta azt többek között a Nemzeti Megújuló
Energia Hasznosítási Cselekvési Tervből.
Úgy vélem tehát, hogy az előzőekben az integrál modell segítségével értelmezett Bős-Nagymaros
történeti áttekintés magyarázó erővel rendelkezik a jelen vízienergiahasznosítással
kapcsolatos értékítéletek, döntések és alapvető hozzáállás megértése terén.
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4.4 A FENNTARTHATÓ VÍZGAZDÁLKODÁS INTEGRÁL-HOLARCHIKUS MODELLJE
A fenntartható vízgazdálkodás integrál modelljét a holarchia elve alapján átdolgozva
létrehoztam a fenntartható vízgazdálkodás integrál-holarchikus modelljét. Ehhez elsőként a 2.3
fejezetben bemutatott holarchia elvének az integrál elméletben való értelmezését ismertetem.
Holarchia az integrál elméletben
Az integrál elmélet modelljének mind a négy területén belül 3 fejlődési emeletet
különböztetünk meg, így összesen 12 területet kapunk. Mindegyik területhez rendelhető
valamilyen ökológiai módszertan, amellyel az adott területet vizsgálni lehet. Így például a
szubjektív egyéni területet az ökofenomenológiától az ökopszichológián át a legmagasabb
komplexitású szinten található konzervációs pszichológiával lehet vizsgálni A szubjektív
kollektív területen az öko-interkorporealitás elmélet, ökofeminizmus, majd a folyamat-ökológia
módszertani példák. Az objektív egyéni területen a környezetegészség, környezeti igazságosság
és a planetáris aktivizmus; az objektív kollektív területen pedig az élő rendszerek elmélete, a
környezet-gazdaságtan és a globális ökológia hozhatók fel példaként. A szubjektív területek
holarchiáit mélységi, míg az objektív területekéit komplexitási fejlődési szinteknek hívják. A
különböző szintek a dinamikus természetét mutatják a valóságnak és azt, hogy a valóság
különböző megnyilvánulásai hogyan jelennek meg a különböző feltételek között (EsbjörnHargens, 2009a).
A 11. ábra a négy területen elkülöníthető holarchikus fejlődési szinteket mutatja, melyeket az
említett módszertanokkal lehet vizsgálni.
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11. ÁBRA: HOLARCHIKUS FEJLŐDÉSI SZINTEK AZ INETGRÁL MODELL NÉGY TERÜLETÉN66
Az egyes szintek hierarchiába és egyben heterarchiába (lásd 2.3 fejezet) szerveződnek és így
adják ki a holarchikus rendszert, amely egy olyan dinamikus rendszer, ahol minden új szint
meghaladja a korábbi szintek korlátait de magába foglalja ezeknek a szinteknek a
legfontosabb aspektusait. Minden komplexitási és mélységi szint egyszerre része és egésze a
struktúrának és önmaga is egy egészet képvisel, így például az szubjektív egyéni területen az
érzékeléseket meghaladják és tartalmazzák az impulzusok, amelyeket meghaladnak és
tartalmaznak az érzelmek, amelyeket meghaladnak és tartalmaznak a szimbólumok, amelyeket
meghaladnak és tartalmaznak a fogalmak. A szubjektív kollektív területen az archaikus
értelmezésektől a mágikus magyarázatokig, a mitikus történetektől a racionális nézeteken át az
integrál szemléletig szintén lejátszódik a meghaladás-tartalmazás dinamika. Az objektív egyéni
tartományban ezt a mozgást látjuk az atomoktól a molekulákon át a sejtekig, a szövetekig, a
szervekig. Az objektív kollektív területen pedig a túlélő törzsektől a feudális birodalmakon
keresztül, az agrárgazdaságok, majd ipari társadalmakon keresztül az információs társadalmakig
stb. látjuk a holarchikus rendeződést (Esbjörn-Hargens, 2009a). A szintek ismerete azért lehet
fontos a rendszerek és problémáik értelmezése során, mert így rengeteg fejlődési lehetőséget
találhatunk a valóság valamennyi területén.
66

Wilber (1996), Gánti Bence fordítása
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A 17. táblázatban a fenntartható vízgazdálkodás integrál modelljének továbbfejlesztését: az
integrál-holarchikus vízgazdálkodásnak az elméleti alapjait kívántam lefektetni. Az egyes
területeken belül három szintet különböztettem meg a holarchikus fejlődés értelmében. Ezek a
következőek:




fizikai-kémiai-biológiai-ökológiai szint;
mentális szint;
és a lelki szint.

Egy integrál-holarchikus vízgazdálkodási modell az előzőek alapján a következő területeket
tartalmazza:
Szubjektív tényezők
Vízgazdálkodás

Objektív tényezők

1. Biztonságos élettér
2. Egészséges élettér
3. Társadalmi kohézió,
tolerancia, demokratikus
viszonyok, jogvédelem

Társadalmigazdasági-környzeti
rendszer

1. Kémiai, hidromorfológiai
állapot
2. Ökológiai állapot
3. Fenntartható
vízgazdálkodás és
vízhasználat
1. Hidroszisztémák állapota
2. Ökoszisztémák állapota
3. Társadalmi-gazdaságikörnyezeti fenntarthatóság

17. TÁBLÁZAT: A Z INTEGRÁL -HOLARCHIKUS VÍZGAZDÁLKODÁSI MODELL ELMÉLETI ALAPJAI67
Ezekhez a területekhez a következő mutatószámokat lehetne például hozzárendelni:

Vízgazdálkodás

Társadalmigazdasági-környzeti
rendszer

Szubjektív tényezőket
leíró mutatószámok
1. bűnözés mértéke
2. várható élettartam
3. emberi
szabadságjogok

Objektív tényezőket leíró mutatószámok
1. vízmennyiség
2. hidromorfológiai változtatások vízminőségre
gyakorolt biológiai, kémiai hatásai
3. hidromorfológiai változtatások társadalmi,
gazdasági, ökológiai hatásai
1. A Duna vízgyűjtő állapota
2. A Duna vízgyűjtő ökológiai állapota
3. A Duna vízgyűjtőjének ökológiai állapotától és
gazdasági fejlettségtől függő helyi társadalmi
csoportok jóléte (GDP, szegénység,
munkanélküliség stb.)

18. TÁBLÁZAT: PÉLDA AZ INTEGRÁL - HOLARCHIKUS VÍZGAZDÁLKODÁSBAN HASZNÁLHATÓ
INDIKÁTOROKRA 68

A következőkben a fenntartható vízgazdálkodás integrál-holarchikus modelljét alkalmazom
a víz fogalmának értelmezésében a környezetértékelés módszertana alapján.
67
68

Saját összeállítás
Saját összeállítás

82

A vízhez rendelt társadalmi értékek a környezetértékelés módszertana alapján
A 19. táblázatban a környezetértékelés során használt teljes gazdasági értékelemzéshez
rendelem hozzá a fenntartható vízgazdálkodás integrál-holarchikus modellje alapján
elkülöníthető, vízhez társított különböző értékeket. Célom ezzel az, hogy megmutassam – a
pszichoszociális fejlődés különböző szintjein a társadalmi csoportok más-más értéket,
más-más hasznosságot, más-más használati módot rendelnek a vízhez. Ezek a
különbözőségek jól illeszkednek a teljes gazdasági érték csoportosításának elvéhez.
Graves
szintek

A-N

Fűr-Ijjas
Társadalomfejlődési
csoportok
túlélő
egyének
babonás
csoportok

Gondolkodásmód

Teljes gazdasági érték
összetevői

Példák a vízhez társított érték
gyakorlati tartalmára

nincs tudatos
értéktársítás
babonás értéktársítás

ivóvíz

használattal összefüggő
érték, közvetlen
használat értéke
használattal összefüggő
érték, közvetlen és
közvetett használat
értéke

kellő mennyiségű ivóvíz, halászat,
vízi közlekedés, kezdetleges
öntözés, csatornázás
kellő mennyiségű és minőségű
ivóvíz, szaniter célok, csatornázás,
szennyvíztisztítás, törvények
például a jó kémiai vízminőségért,
öntözés, halászat, vízi közlekedés,
szenteltvíz, erőművek hűtése
ivóvíz, szaniter célok, modern
öntözési technológiák, irányelvek
és stratégiák a jó kémiai, biológiai
vízminőségért, sótalanítás, vízi
erőművek, halászat, vízi
közlekedés, vízi sportok,
rekreáció, a jövőben is fenntartani
adott vizes élőhelyet (még fel nem
fedezett genetikai stb.
információk végett)
ivóvíz, szaniter célok, vízhez való
jog, környezetbarát, vízhatékony
öntözési technológiák, hallépcsős
vízi erőművek, vízi rekreáció,
vizes élőhely, mint ökoszisztéma
jó ökológiai állapotának
fenntartása, a jövő
nemzedékeknek is joguk van
megismerni adott vizes élőhelyet

C-P

harcos
egyének

automatikus,
ösztönös
autisztikus,
rituális,
babonás,
mitologikus
egocentrikus,
hatalom-elvű

D-Q

követő
csoportok

abszolutista,
tekintély-elvű

E-R

kreatív
hedonisták

multiplisztikus,
stratégikus,
racionális,
materialista,
indiviualista,
modern,
reflektív

használattal összefüggő
érték, közvetlen és
közvetett használat
értéke, választási
lehetőség értéke, kvázi
választási lehetőség
értéke

F-S

humánus
közösségek

relativista,
egalitáriánus,
konszenzusos,
poszt-modern,
vízió-logika

használattal összefüggő
érték: közvetlen és
közvetett használat
értéke, választási
lehetőség értéke, kvázi
választási lehetőség
értéke
Használattól független
érték: örökségi érték

B-O
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ivóvíz, áldozás a víz szellemének,
halászat, vízi közlekedés
elsődleges formái

G-T

rendszerelvű
emberek

planétacentrikus

használattal összefüggő
érték: közvetlen és
közvetett használat
értéke, választási
lehetőség értéke, kvázi
választási lehetőség
értéke
Használattól független
érték: örökségi érték,
létezési érték

ivóvíz, szaniter célok, vízhez való
jog, vízetika, vízhatékony öntözési
technológiák, hallépcsős vízi
erőművek, vízi rekreáció, vizes
élőhely, mint ökoszisztéma jó
ökológiai állapotban történő
fenntartása, embertől függetlenül
is joga van létezni a vizes
élőhelynek

19. TÁBLÁZAT : A VÍZ INTEGRÁL -HOLARCHIKUS ÉRTÉKELEMZÉSE69
A 4. fejezetben bemutattam az integrál fenntarthatósági modell értelmezését és alkalmazását a
vízgazdálkodás terén.

69

Saját összeállítás Pearce és Turner (1990) Kerekes és Szlávik (1999) Marjainé Szerényi (2000) Für, Ijjas
(2012) alapján
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„Legtöbb ember, ha véletlenül megpillantja saját mélységének valamely
szörnyetegét, irtózattal visszalöki a homályba; ezentúl a szörny mégnyugtalanabb és lassanként megrepeszti a falat. Ha meglátod egyikmásik szörnyedet, ne irtózz és ne ijedj és ne hazudj önmagadnak, inkább
örülj, hogy felismerted; gondozd, mert könnyen szelidül és derék háziállat
lesz belőle.” /Weöres Sándor/70

70

Idézet Weöres Sándor- „A teljesség felé” című verseskötetéből
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5. ÖSSZEGZÉS
5.1 ÉRTÉKELÉS ÉS JAVASLATOK
Disszertációmban arra törekedtem, hogy jobban megértsem a fenntarthatóság fogalmát és a
napjainkat jellemző fenntarthatósági problémák hátterét. Célom volt továbbá, hogy egy olyan új
koncepcionális modellt dolgozzak ki, amely nemcsak a megértést, de a kezelési módokat is
támogatja.
Összességében úgy értékelem, hogy sikerült megmutatnom a fenntarthatóság fogalmának
értelmezési lehetőségeit, a problémák hátterében meghúzódó okok és azok kezelési módjainak
egy részét. Továbbá kidolgoztam egy koncepcionális modellt, amelyet a fenntarthatóság
általánosabb jellegű problémáin túl, részterületeken, így például a vízgazdálkodás területén is
alkalmazni lehet.
Javaslatok
1. A modell alapján a következő általános javaslatokat fogalmaztam meg az egyes országok és
szubkultúrák pszichoszociális fejlődése és társadalmi értékrendjének a fenntarthatósági
törekvésekkel kapcsolatos összefüggéseit illetően. Ezeknek az a megállapítás adja az alapját,
hogy az integrál fenntarthatósági modell input oldalán megjelenő kezelési módokat csak az adott
értékrendnek megfelelően érdemes alkalmazni:
 A konzervatív értékrend dominanciájának megjelenése előtti társadalmakban (például
diktatórikus országok) a környezetvédelmi kérdések helyett más, alapvető szükségletek
kielégítését és alapvető emberi jogok megszilárdulását szolgáló stratégiákat és
cselekvési terveket érdemes megfogalmazni.
 A dominánsan konzervatív értékrendű társadalmakban a környezeti szabályozás ajánlott,
normák és bírságok formájában.
 A modern értékrend dominanciája esetén a piaci ösztönzők, úgymint termékdíjak, CSR,
környezetmenedzsment rendszerek, szennyezési jogok piaca stb. ajánlhatók.
 A posztmodern értékrend megjelenése és megszilárdulása esetén általánosabb és
erőteljesebb környezeti tudatosodás tapasztalható, ezért a társadalom felé is nőhet az
elvárás az önálló és felelősségteljes, fenntartható fogyasztás és viselkedés irányába. Így
például ezekben a társadalmakban elképzelhető lenne például a munkaidő felének
önfenntartó jellegű munkákra (pl. háztáji gazdálkodás) való fordítása. Ezek a munkák
természetesen régóta jelen vannak a társadalmakban (pl. természeti népek), de azzal a
nagy különbséggel, hogy a régi időkben nem annyira választás kérdése volt azok
elvégzése, hanem sokkal inkább kényszert jelentettek.
2. A szubjektum szerepe megjelenhet az EU-s projektek indikátorelemzésében is. Fontos lehet
ezért, ugyanakkor módszertanilag rendkívül bonyolult feladat annak a kérdésnek a
megválaszolása, hogy ez mennyiben befolyásolja a projektek objektív eredményességét.
3. A fenntarthatósággal kapcsolatban számos megválaszolatlan kérdés maradt, melyekkel
foglalkozni kellene.
4. Az ENSZ 2015-ös Víz Világjelentése (WWWAP, 2015) a víz témakörét a fenntarthatósági
kérdések középpontjába állítja. Ennek ellenére a fenntarthatóság négy pillére helyett csak
hármat használ a jelentés elkészítésére. A humán pillér tehát hiányzik, bár a társadalmi pilléren
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belül nagy hangsúlyt kap a társadalmi esélyegyenlőség kérdése, amely kulturális beágyazottság.
A szubjektum bevonása ezért a fenntartható vízgazdálkodás kritériumainak meghatározásába új
információkkal szolgálhat a nemzetközi vízügyi kutatások számára.
5. A módszer további alkalmazási lehetőségei tágak, így más részterületeken, például a magyar
energiagazdálkodás területén is érdemes volna kipróbálni.
6. Alaposabb pszichológiai elemzések további fontos információkkal járulhatnak hozzá a jövőbeli
kutatásokhoz.

5.2 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
A disszertáció új tudományos eredményeit röviden a következőképpen foglaltam össze:
 Kidolgoztam egy új modellt, a fenntarthatósági problémák értelmezését
megoldásainak gyűjteményét eredményező integrál fenntarthatósági modellt;
 továbbá annak egy részterületre, a vízgazdálkodásra vonatkoztatott változatát;
 és annak továbbfejlesztését az integrál-holarchikus vízgazdálkodási modellt.

és

Az eredményeket a szubjektum és a fenntarthatóság kapcsolatának vizsgálatából kezdtem
előállítani. A 2. fejezetben a szubjektumot a fenntarthatósági kérdések szemszögéből vizsgáltam,
ezért a pszichoszociális fejlődéssel és társadalmi értékrendekkel kapcsolatos elméleteket,
valamint az azok fejlődési dinamikájára is értelmezhető holarchia elméletet dolgoztam fel.
A 2. fejezet végén arra a következtetésre jutottam, hogy az I. Hipotézisem igaz, vagyis a
fenntarthatósági értelmezéseket és törekvéseket alapvetően meghatározza a szubjektum, azaz
annak a disszertáció keretein belüli értelmezése, vagyis az emberek pszichoszociális fejlődése,
illetve a társadalmak értékrendváltozása.

TÉZIS I A SZUBJEKTUM BEVONÁSA ELENGEDHETETLEN FELTÉTELE A FENNTARTHATÓSÁGI
PROBLÉMÁK MEGÉRTÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK

Kapcsolódó publikációk: Ijjas F (2008); Ijjas F, Valkó L (2011); Ijjas F (2013); Ijjas F (2014)
A 3. fejezetben egy új, koncepcionális modellt hoztam létre a fenntarthatósági problémák
értelmezésének és kezelési módjainak összegyűjtésére. Ezt az integrál fenntarthatósági
modellnek neveztem el. Ezután az új modellt alkalmaztam és bizonyítottam II. Hipotézisemet,
amely szerint a modell a fenntarthatósági problémák holisztikusabb értelmezését és kezelését
teszi lehetővé a szubjektív és objektív tényezők együttes kezelése által. Ezt támasztja alá például,
hogy a fenntarthatósági problémák hátterében álló okok között többször előfordul a társadalom
nem kellő „érettségének” (neurotikus társadalom, a társadalom relatív érettsége, materialista
társadalmi értékrend stb.) gondolata.
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TÉZIS II AZ INTEGRÁL FENNTARTHATÓSÁGI MODELL ALKALMAZÁSÁVAL A SZUBJEKTÍV ÉS
OBJEKTÍV TÉNYEZŐK EGYÜTTES FELTÁRÁSA ELŐSEGÍTI A FENNTARTHATÓSÁGI PROBLÉMÁK
HOLISZTIKUS MEGÉRTÉSÉT ÉS KEZELÉSÉT

Kapcsolódó publikációk: Fűr A, Ijjas F; (2012); Ijjas F (2014); Ijjas F (2015)

A 4. fejezetben azt vizsgáltam, hogy az új modell alkalmazható-e vízgazdálkodásra is. A modellt a
fenntartható vízgazdálkodás kritériumainak alapján átdolgoztam, majd érvényességét elméleti
alkalmazással és esettanulmányok vizsgálatával verifikáltam:
1. A Duna vízgyűjtőjén osztozó országok összehasonlítására az integrál modell alapján
kidolgoztam egy nem teljeskörű, de iránymutató igényű indikátorcsoportot, melyet
fenntartható vízgazdálkodás potenciálnak neveztem el, és amely három részindikátorból
áll, úgy mint a gazdasági; környezeti-vízgazdálkodási és köztük a szubjektumot integráló
társadalmi-kulturális potenciál.
2. Bizonyítottam a Bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer téma kerülésének okát a mindenkori
magyar politikában. Ehhez annak történetét vizsgáltam a gazdaságpolitika (objektív) és a
társadalmi értékrendváltozás (szubjektív) oldaláról.
A 4. fejezet végén a fenntartható vízgazdálkodás integrál modelljét a holarchia elve alapján is
feldolgoztam, majd verifikálásának céljából alkalmaztam a víz teljes gazdasági értékelemzésénél.
Összességében megállapítottam, hogy a III. Hipotézisem igaz, vagyis az integrál fenntarthatósági
modell alkalmazható a vízgazdálkodás területén is, ami hozzájárul a vízgazdálkodás
fenntarthatósági problémáinak megértéséhez és kezeléséhez.

TÉZIS III AZ INTEGRÁL FENNTARTHATÓSÁGI MODELL ALKALMAZHATÓ A VÍZGAZDÁLKODÁS
TERÜLETÉN

ALTÉZIS III.1 A magyar energiapolitika diszkriminálja a vízienergiahasznosítás
lehetőségeinek alaposabb feltárását.
Az integrál megközelítésben vizsgált Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszer esete azt mutatja, hogy
ennek oka jelentős mértékben az azóta a vízerőműveket érintő értékítéletek mentén kialakult
általános társadalmi és szubkulturális tabualkotásban is keresendő.




ALTÉZIS III.2 A fenntartható vízgazdálkodás integrál-holarchikus modellje
alkalmazható környezeti erőforrások, úgy, mint a víz teljes gazdasági
értékelemzésére.

Kapcsolódó publikációk: Ijjas F, Valkó L (2011); Fűr A, Ijjas F; (2012); Ijjas F (2013); Ijjas F (2014);
Ijjas F (2015)
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MELLÉKLETEK
MELLÉKLET I - A FENNTARTHATÓSÁGI PROBLÉMÁK OBJEKTÍV ÉRTELMEZÉSEI
Ökológiai fenntarthatatlanság
Ökológiai „túllövés”
A fenntarthatósági problémák nagyságának mérésére számos mutatót dolgoztak ki. Talán a
legnépszerűbb ezek közül az ún. ökológiai lábnyom mutató71, mellyel társadalmi csoportok (pl.
család, város) eltartásához szükséges termelőképes földterület nagyságát lehet becsülni. Azt a
területet értik alatta, amely képes folyamatosan megtermelni a fogyasztási javakat, illetve
feldolgozni a hulladékokat. A Föld teljes lakossága az 1980-as években csak december
környékén, 2014-ben azonban már szeptember környékén elérte a túllövés állapotát, vagyis már
ekkorra elhasználtuk azokat a természeti erőforrásokat, amelyekkel úgy kellene gazdálkodnunk,
hogy az egész évre elégségesen kielégítsék igényeinket. Az év hátralevő részében így már olyan
természeti erőforrásokat használunk el, melyek örökre elvesznek, nem termelődnek újra,
ilyenkor tehát az emberiség számára ezidáig rendelkezésre álló természeti tőkét éljük föl.
Vízhiány a világban
A fenntarthatósági problémák egy másik fontos területe a víz hozzáférésének nehezedése. A
Nemzetközi Vízgazdálkodási Intézet (IWMI) csoportosítása alapján (Szalkai, 2009) többfajta
vízhiányt különböztethetünk meg. Tényleges vízhiány, amikor a rendelkezésre álló vízfolyások
legalább 75 százalékát felhasználják; közeledő (tényleges) vízhiány, amikor a hasznosítás 60-75
százalék; gazdasági vízhiány, amikor nincsenek vízgazdálkodásra irányuló befektetések, rossz az
infrastruktúra és egyenlőtlen az elosztás. Alacsony vízhiányról beszélhetünk akkor, ha a
vízfelhasználás 25 százalék alatt marad és a lakosság is hozzájut a mindennapi életéhez
szükséges vízmennyiséghez. Tényleges vízhiány jellemző egyes közel-keleti, arab, illetve
amerikai, közép-amerikai és észak, dél-afrikai országokra, míg más afrikai és ázsiai országokra
inkább gazdasági vízhiány jellemző. Máshogyan kell megközelíteni például Izrael, vagy
Szingapúr vízhiányát, ahol a gazdasági, technológiai innováció segítségével, súlyosabb
vízhiánnyal is megbirkóznak, mint más gazdaságilag kiszolgáltatottabb, elmaradottabb, de
alapvetően kevésbé súlyos vízhiánnyal rendelkező országok. Összességében azt
prognosztizálják, hogy 30 éven belül a népesség 40 %-a akkut vízhiánytól fog szenvedni; több
megközelítés szerint pedig Európa egyes országait is érinti és egyre inkább érinteni fogja a
vízhiány valamilyen formája (UN Water, 2012).
Planetáris korlátok
Az ökológiai rendszerek egyfajta tűrőképességéről kapunk képet Rockström és kutatótársainak
(2009) modelljével. Kilenc ilyen rendszert vesznek számba és azt mutatják be, hogy mekkora
ezeknek az ember által igénybe vehető potenciálja és hogy mennyivel lépjük túl ezt a keretet.
Ezek az éghajlatváltozás, a tengerek és óceánok savasodása, az ózonréteg vékonyodása, a
nitrogén és foszfor ciklus, a vízhasználat, a biodiverzitás csökkenése, a földhasználat változása,
az atmoszféra aerosol tartalma és a kémiai szennyezés. A kutatásokból az derül ki, hogy három
rendszer – az éghajlatváltozás, a nitrogén ciklus és a biodiverzitás csökkenés – korlátait már
túlléptük és további rendszerek pedig veszélyben vannak.
71
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Biodiverzitás (evolúciós stabilitás) csökkenése
A fenntarthatóság kérdéskörével kapcsolatban kiemelendő terület az egyik ilyen planetáris
alrendszer, a biodiverzitás, illetve annak csökkenése. Külön biodiverzitás konferenciákon és
keretegyezményben foglalkozik vele az ENSZ, amelynek oka, hogy talán ez a terület a legkevésbé
megfogható a gyakorlati gazdasági megközelítésen keresztül. A sokféleség csökkenése nem
feltétlenül jár ugyanis közvetlen gazdasági, vagy társadalmi kárral, de annál nagyobb veszteség
mind erkölcsi értelemben, mind a jövőre vonatkoztatva. Egy-egy faj örökre eltűnése fontos
genetikai információk elveszésével jár, illetve az élővilág, így az ember alkalmazkodóképességét
is csökkentheti, mert minél sokfélébb egy rendszer annál valószínűbb a magas evolúciós
stabilitása. Egy fajnak továbbá kétségtelen joga van a létezéséhez, melyet - komoly erkölcsi
kérdés – hogy felülírhat-e vajon az ember, illetve milyen körülmények mellett írhat felül (például
saját fennmaradásának kockázata esetén?).
Bartus és Szalai (2012) szerint az ökológiai rendszerekben szerepet játszó anyagok
elsajátításával (pl. erdők kivágása, halfajok lehalászása) ezen anyagmennyiségek hiányozni
fognak az adott rendszerből, ez negatívan befolyásolja életképességét, fajok kipusztulásához
vezethet és csökkentheti az ember által is igénybe vehető szolgáltatásait. Az OECD (2011)
becslése szerint 2030-ra fel fogjuk élni az elméletileg rendelkezésünkre álló teljes biodiverzitás
közel egyharmadát. Ennek okát pedig leginkább a mezőgazdaság és az infrastruktúra
terjeszkedésében látják.
Éghajlatváltozás
A legtöbb szakértő egyetértésben van arra vonatkozólag, hogy a Föld klímája az eddig
megszokottnál gyorsabb ütemben és nagyobb ingadozásokkal, szélsőségesebben fog változni.
Ezt mutatja az IPCC legújabb jelentése (2014) is, melyben megerősítik továbbá, hogy az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása változást okoz az óceánokban, hatással van a
gleccserekre és a bioszférára, valamint az éghajlati és ökológiai rendszer egyéb elemeire is.
Mindez erősen fogja érinteni a mezőgazdaságot, mely eleve fokozódó terhelésnek lesz kitéve a
népességnövekedés által. Egyes előrejelzések szerint a vízhasználat háromszorosára fog nőni a
következő 30 évben (Horlemann, Neubert, 2006), a felmelegedés pedig várhatóan át fogja
alakítani a mezőgazdasági termesztés szerkezetét is (így például Magyarországon
jövedelmezőbbé válhat a mediterrán klímát kedvelő növények termesztése („KLÍMA-21”,
2005)).
Gazdasági, társadalmi fenntarthatatlanság
A pénzügyi rendszer fenntarthatatlansága
A Római Klub jelentése óta elterjedt nézet szerint a fenntarthatóságnak alapvető akadálya a
gazdaság növekedés-orientáltsága. A pénzügyi-gazdasági rendszert azonban továbbra is a
növekedés alapelve határozza meg. Kerekes (2012) szavaival élve „a jelen gazdasági rendszer
természete szerint nem tud létezni növekedés nélkül, hiszen a hitelek visszafizetése, a tőke
befektetésének kockázata szükségessé teszi a megtérülést. Minél kockázatosabb a világ, annál
rövidebb megtérülési időket szeretnének a befektetők elérni, ami óriási növekedési kényszert jelent
a gazdaság számára.” Kerekes a népességnövekedést is a növekedési kényszer egyik okozójának
tartja. Véleménye szerint a 7 milliárdról 9 milliárdra növekvő népességet csak a jólétről,
fogyasztásról, termelésről kialakult elképzeléseink gyökeres megváltoztatásával lehet majd
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eltartani. Más szerzőkre is hivatkozva azt állítja, hogy sokkal kevesebb anyaggal, energiával és
környezetterheléssel is elő lehet állítani nagyobb jólétet, feltéve, hogy megváltozik a társadalom
szemléletmódja. Ez megváltoztathatná a jelen gazdasági rendszer növekedés-orientált
alaptermészetét is.
Növekvő népesség
Az előző gondolatmenetet folytatva érdemes megemlíteni, hogy az ENSZ 2012-es Víz Világnapra
készített kiadványában (UN Water, 2012) és a 2012-es stockholmi Víz Világhét (víz és
élelmiszerbiztonság) bevezető anyagában (SIWI, 2012) a szakértők egyetértettek abban, hogy a
Földön elegendő mennyiségű erőforrás áll rendelkezésre ahhoz, hogy mindenki hozzájusson
kellő mennyiségű élelemhez és vízhez. Jelenleg azonban több, mint 800 millió ember éhezik és
nagyjából ugyanennyi túlsúlyos és a folyamatosan szűkülő erőforrások és növekvő igények
ellenére az élelmiszerek 30 %-a felhasználatlanul kerül a hulladéktárolókba. Mindkét
szélsőséges esetben az egészség súlyos károsodásával lehet számolni, így ráadásul az a paradox
helyzet áll fenn, hogy a jelenlegi erőforráselosztás és felhasználás rossz mind az éhezőknek,
mind pedig a túlsúlyos társadalmi rétegnek, illetve a szociális rendszerű társadalmak maradék
részének is a keletkező egészségügyi költségek következtében. Nagyon szűk réteg az, amelyik az
előbb felsoroltak köréből kimarad, vagyis akiket nem, vagy előnyösen érint a létrejött állapot. A
helyzetet erkölcsileg és jogilag tovább bonyolítja, hogy míg az ivóvíz legalább már alapvető
emberi jognak számít, addig az öntözéshez való víz már nem, márpedig az agrártermék
megtermesztéséhez például és így az élelem alapjául szolgáló táplálékforráshoz megfelelő
mennyiségű és minőségű öntözővízre is szükség van. A 29 ENSZ ügynökséget és 18 egyéb
nemzetközi szervezetet magába tömörítő UN Water szervezet adatai alapján 2050-ig várhatóan
9 milliárdra duzzadó népesség és 40 %-ra emelkedő hiány vízkereslet és kínálat között (UN
Water, 2012) tovább súlyosbítják a problémát. A vízfogyasztás 70 %-áért ugyanis a
mezőgazdasági termelés felelős, 2030-ra pedig 45 %-kal magasabb mezőgazdasági célú
vízhasználatot prognosztizálnak. Mindezek tekintetében a következő 40 évben az
élelmiszertermelés 70 %-os globális, illetve 100 %-os fejlődő országokat érintő javulását kellene
elérni (Ijjas F., 2013).
Egyéb problémák
Elosztási egyensúlytalanságok
A világban jelenleg egyszerre van tehát jelen élelmiszertöbblet és élelmiszerhiány, egyszerre
figyelhető meg túltápláltság, kóros elhízás, ugyanakkor pedig alul- tápláltság valamint éhínség.
(Ijjas F., 2013). Az „élelmiszer-túlfogyasztók” egyben „víz-túlfogyasztók” is, és vannak olyan
fejlődő országok, ahol kevés a víz, kevés az élelmiszer, a hiányzó élelmiszer behozatalára
(virtuális víz import) pedig nincsen gazdasági keret. Ezen országok élelmiszer,- és vízhiányának
megoldása különösen nehéz. Jacques Diouf, a FAO főigazgatója szerint (Diouf, 2008) a világ
élelmiszer importra (vízimport) szoruló térségeiben drámai helyzet alakult ki az utóbbi időkben.
Ennek oka az emelkedő élelmiszer árakban és egyéb tényezőkben keresendő, melyek számos
országban megmozdulásokhoz, "élelmiszer lázadásokhoz" is vezettek.
Pazarlás
Az előzőekben említett készleteloszlásokat és fogyasztási szokásokat jellemző ambivalenciák
sorát további tényezőkkel lehet kiegészíteni. Diouf (2008) szerint az éhezés, ívóvízhiány és
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szegénység tartós megszüntetéséhez, illetve az élelmiszertermelés megfelelő szintre
növeléséhez szükséges összeg (nagyjából 30 milliárd USD/év) sokszorosát költik látszólag
értelmetlen dolgokra a világon. llyen például a fegyverkezés (1200 milliárd USD/év), az
elpazarolt élelmiszerek (100 milliárd USD/év), az élelmiszer-túlfogyasztás és ennek
következményeként adódó költségek (20 milliárd USD/év).
Energianövények
A pazarlás felelősségét tovább súlyosbítja az a tény, hogy fokozatosan nő a kereslet további
vízigényes termékek, így például az energianövények iránt. 2006 és 2009 között az éhezők
számának jelentős növekedését az idézhette elő ugyanis, hogy 2005 és 2007 között 75%-kal nőtt
az élelmiszerek reálára. Több vélemény jelent meg az utóbbi időkben arra vonatkozólag, hogy az
energianövények iránti időnkénti túlkereslet nyomta fel az élelmiszeripari célú növények árát
(például kukorica, búza, stb.). Ebben az esetben arról lenne szó, hogy az ily módon túl drágává
vált élelmiszerek vezettek az éhínség növekedéséhez, melyet így közvetve a bioüzemanyagok
iránti növekvő kereslet és az energianövények államilag támogatott termesztésének terjedése
okozott (Ijjas F., 2013). További probléma a bioüzemanyagokkal az energianövények nagy
vízlábnyoma. A nyugati társadalmak egy főre eső energiafogyasztása (100 GJ/ fő/év) GerbenLeenes, Hoekstra, és Van der Meer tanulmánya alapján (2009) egy kőszénből, kőolajból,
földgázból és urániumból álló kombinációval körülbelül 35 m3/fő/év vízfogyasztást jelent. Ha
viszont ugyanezt az energiát egy magas termelékenységű mezőgazdaságban (például holland
mezőgazdaság) megtermelt bioenergia hordozókból nyerik ki, még akkor is a felhasznált víz
2420 m3/fő/év. Rosszabb vízhatékonyságú bioenergia termelés esetén pedig ez az érték még
ennél is jóval nagyobb lehet. Mivel a bioenergia termeléshez szükséges vízmennyiség 70-400szor nagyobb, mint más elsődleges energiahordozóké, így az egyre növekvő energiafelhasználás
növekvő bioenergia részesedést feltételezve, nagyon megnöveli a kék vízkészletek72 iránti
igényt.
Húsfogyasztás és a víz
Amennyiben a világon mindenki az amerikai étrend szerint táplálkozna, akkor az
élelmiszertermeléshez 75%-al több vízre volna szükség (Canagaratna, 2007). 1 kg búza
előállításához ugyanis durván 500- 4000 liter víz, míg 1 kg marhahúshoz akár 16 000 liter víz is
szükséges lehet. Ebből következően az Amerikai Egyesült Államokban egy átlagos mennyiségű
húst tartalmazó étrendhez napi szinten 5400 liter vízre van szükség, míg egy vegetáriánus
étrend mindössze 2600 liter vizet tartalmaz. Chapaign és Hoekstra (2004) egy, az országok
húsfogyasztását a jövedelem függvényében is vizsgáló tanulmányának adatai alapján a magyar
húsfogyasztás például kiemelkedően magas. A fejlett országokban ugyanakkor az a tendencia
figyelhető meg, miszerint ahogyan nő a jövedelem, úgy az embereknek egyre több idejük van az
egészségük megőrzésével foglalkozni. A vegetáriánus, de legalábbis kevesebb húst tartalmazó
étrendet pedig sok helyen egészségesebbnek tartják a hagyományos étrendeknél, így több
országban bizonyos mértékben csökkent is a húsfogyasztás. A magas bruttó nemzeti
jövedelemhez azonban nem mindig párosul kis húsfogyasztás, így például ez az USA-ra sem
jellemző. Amennyiben azonban a magas jövedelem nem alapvető meghatározó tényező, úgy
érdemes tovább vizsgálódni egy, a vízfogyasztást nagy mértékben érintő kérdésben. Úgy tűnik
ugyanis, hogy a húsfogyasztás mértéke sokkal inkább személyes, egyéni hiedelmek és
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meggyőződések, illetve kulturális értékek, értékrendek függvénye (Ijjas F., 2013). A témával
nagyon fontos volna foglalkozni, mert például Allan (2011) szerint, ha a fejlett világ
megváltoztatná az étkezési szokásait, akkor az élelmiszereken keresztül elhasznált
vízmennyiséget 40 %-kal lehetne csökkenteni.
Agrárimperializmus
Számos tanulmány számol be arról, hogy az előzőekben említett problémákkal küzdő országok
megoldásként újabb, de más országokhoz tartozó termőföldeket vonnak be saját polgáriak
élelmezéséhez. Az új trend szerint ezeket a területeket részben felvásárolják, de leginkább bérbe
veszik, s így kihelyezik mezőgazdasági termelésük egy részét. Ahelyett tehát, hogy a kormányok,
vagy nagyvállalatok maguk termesztenék, vagy a világpiacon szereznék be a szükséges
agrárterményeket, inkább más tőkeszegény országok földjét használják a termesztéshez, majd
hazaszállítják a végeredményt (Ijjas F., 2013). A The Economist 2009-ben megjelent cikke73 sok
példát hoz erre az új jelenségre, melyet úgy is emlegetnek, mint agrárimperializmus. Ezeket a
példákat a washingtoni székhelyű Nemzetközi Élelmezéspolitika Kutatóintézet (IFPRI) adatai
támasztják alá. Etiópiában szaúdi befektetők például 100 millió USD értékben termesztettek
búzát, árpát és rizst (2009-es adat). A megállapodás szerint az első években nem kellett adót
fizetniük és a terményt teljes egészében visszaexportálhatták hazájukba. 2007 és 2011 között
ugyanakkor az ENSZ Világ Élelmezési Program közel hasonló összeget (116 millió USD) költött
etióp élelmezési segélyre. Szudán helyzete hasonlóan alakul, hiszen a világ legnagyobb
élelmezési segély akciójának fogadó országaként agrárterményeinek összesen 70 %-át mégis
elveszíti azzal, hogy termőterületeinek egyötödét bérbe adja Dél-Korea, az Egyesült Arab
Emirátusok és Egyiptom részére. Kína Kongóval 2,8 millió hektár pálmaolaj és energianövény
termesztésére szánt földről, Zambiával 2 millió hektárról tárgyalt; Líbia 100 000 hektár földet
bérelt Malin rizstermesztés céljából. Az IFPRI szerint 2006 óta a szegény országok
termőföldjeiből 15-20 millió hektár gazdasági spekulációk célpontja (az EU termőterületeinek
egyötöde). 2008-ban egy svéd nagyvállalat (Alpcot Agro) 128 000 hektár földet vásárolt
Oroszországban, a dél-Korea Hyundai Heavy 6,5 millió USD értékben bevásárolta magát a
10 000 hektárnyi szibériai termőföldet tulajdonló Khorol Zerno nevű nagyvállalatba, egy
amerikai bank (Morgan Stanley) pedig 40 000 hektár termőföldet vásárolt Ukrajnában. A The
Economist arra a következtetésre jutott, hogy az elmúlt évek hitelválsága idején az emelkedő
ingatlan és élelmiszerárak (2007 és 2008 között 78%-os emelkedés) következtében tudta
megőrizni viszonylagos népszerűségét az agrárgazdálkodás.
Felmerül azonban a kérdés, hogy nem többről van e szó és nem játszik-e ebben szerepet az
országok hosszabb távú politikája is. Az emelkedő árak arra ösztönözték az országokat, hogy
saját maguk termesszék meg élelmiszer ellátmányukat. Így például Kína gazdasági tervének
harmadik legfontosabb részét (585 millió USD) az agrárium infrastruktúrájának kiépítése
képezte. Azok az országok azonban, amelyek nem rendelkeznek a szükséges területekkel,
szembesültek saját kiszolgáltatottságukkal. A mezőgazdasági termelés fokozása több országban
a vízbázisok jelentős mértékű sérülését okozta például, ami hosszú távon végzetes lehet az
élővilág és az ott élő emberek számára. Az arab országok, Kína és Dél-Korea esetében tehát a
vízhiány is jelentős szerepet játszott a termőföld-kihelyezés politikai döntésének meghozásában.
A termőfölddel automatikusan az adott terület vízbázisa is a tulajdonos tulajdonába, vagy a bérlő
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használatába kerül, hiszen a virtuális víz koncepció értelmezésben a termények exportjával a
vízbázis egy része is távozik virtuális víz formájában.
A rászoruló országok döntési lehetőségei azonban igen szűkősnek tűnnek termőföldjeik és
vízbázisuk védelmét tekintve, ahogyan az a fenti példákból (Etiópia, Szudán) is kiderült. 1980 és
2004 között a mezőgazdasági termelésre leginkább rászoruló 14 országban felére csökkent az
agráriumra fordított kormányzati beruházások aránya. Emellett az erre a célra fordítható
külföldi segélyek is megfeleződtek. A befektetők ugyanakkor új vetőmagokat, munkahelyeket,
iskolákat, utakat, kórházakat ajánlanak, melyekre az alapvetően szegény országoknak nehéz
nemet mondani. Rosszabb esetben pusztán korrupció van a háttérben és az országok korrupt
vezetői kötnek egymással üzletet. (Jó példa erre a New York Times egyik cikkében74 megjelent
szaúd-arábiai milliárdos sejk és az akkori etiópiai miniszterelnök gyermekkori barátságán
alapuló földszerzés.) Szakértők szerint a helyzetre valamelyes megoldást hozhat egyfajta
erkölcsi kódex kidolgozása, persze ezt a kódexet bizonyára a javaslattal élő szakértők dolgoznák
ki. Mindenesetre Magyarországot is érintő kérdésről van szó, hiszen 2009 januárjában a magyar
államvezetés is tárgyalt Katar és Omán állammal arról, hogy cseppfolyósított gázért cserébe
földet bérelnének Magyarországon gabonatermesztés céljából (Ijjas F., Valkó, 2009).
A közgazdaságtan szerepe
Madarász Aladár közgazdász az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos
főmunkatársa szerint 75 a modern közgazdaságtannak szüksége volna interdiszciplináris
nézőpontokra és megközelítésekre a jelenkori társadalmi problémák megoldásához. Ezt
támasztja alá két Nobel-díjas közgazdász Paul Krugman76 és Robert Solow77 által is nagyra
értékelt könyv, a Capital in the Twenty-First Century (Tőke a XXI. században) (Piketty, 2014).
Piketty több mint száz évre visszamenő népesedési adatokat és adóbevallásokat tanulmányozva
arra a következtetésre jutott, hogy a jövedelem és a vagyon mai társadalmi eloszlása az egy
évszázaddal ezelőttire hasonlít. A népességnövekedés és a hatalmas társadalmi
egyenlőtlenségek megoldásához szerinte a közgazdaságtanban széleskörűbb gondolkodásra és
más társadalomtudományokkal való együttműködésre van szükség. Disszertációmban egy ilyen
multidiszciplináris modell kidolgozására törekedtem.
A közgazdaságtani elemzés tárgya a szükségletek és vágyak kielégítését szolgáló termékek és
szolgáltatások választására irányuló egyéni és közösségi döntések elemzése, méghozzá a
racionális döntéseké. A közgazdaságtan azt keresi, hogy a racionális ember várhatóan miképpen
döntene bizonyos helyzetekben, bár azt nem állítja, hogy minden ember racionális. A racionális
ember céljai nem mindig helyesek etikailag – a racionalitás csak azt vizsgálja, hogy mit tesz
ezekért a célokért, ezért a racionalitás elsősorban az adott célokat szolgáló választásokban
jelenik meg. A racionalitás nem terjed ki tehát arra, hogy kit milyen cél vezérel. A
közgazdaságtan számára a célok adottságok, melyeket közgazdasági eszközökkel nem lehet
értékelni (Bartus, Szalai, 2012). A közgazdaságtan eredményeit is felhasználva, de annak szűk
keretein túllépve és más, a célok természetét is vizsgáló társadalomtudományok (például
szociológia, pszichológia) eredményeivel ötvözve teljesebb képet kaphatunk a fenntarthatóság
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problematikáját illetően. A Jevons paradoxon és a visszapattanó hatás78, vagy az Easterlin
paradoxon 79 például nehezen magyarázható az egyéni, közösségi célok bekapcsolása és
értelmezése hiányában. A kulturantropológia segíthet például egyes közösségek értékrendjének
és céljainak megértésében, míg a fejlődéslélektan az egyéni célmotívumok szerepére szolgálhat
magyarázattal.
A közgazdaságtan is foglalkozik például az egyének lélektani elkülönítésével, de csupán két
embertípust különböztet meg: a kockázatra érzéketlen és a kockázatkerülő döntéshozót. A
kockázat semleges döntéshozó a várható érték alapján dönt, a kockázatkerülő döntéshozó
viszont a különböző lehetőségek esélyét is méri valamilyen statisztikai változóval. A
legismertebb az ún. variancia, s a kockázatkerülő döntéshozó azonos várható érték esetén
mindig a kisebb varianciájú (szórású) vagyis kisebb kockázatot tartalmazó alternatívát választja
(Bartus, Szalai, 2012). Látható, hogy a döntések kimenetele nagyban különbözhet annak
megfelelően, hogy a döntéshozó milyen habitussal rendelkezik. A pszichológia számos olyan
lélektani működésmódot, alkalmazkodási-viselkedési stratégiát, kényszeres viselkedést,
kondícionált döntéshozást különít el, melyek együttes alkalmazása a gazdasági modellekkel
merőben új eredményekhez vezethetnek.
A nagy méretek kritikája
A buddhista gazdaságtan képviselője Schumacher (1973) volt az angol Nemzeti Széntanács
vezető gazdasági tanácsadója két évtizedig (1950-1970) és többek szerint Anglia neki
köszönhette a háború utáni megerősödését. Előre jelezte az olajválságot, az OPEC
megerősödését, már akkoriban figyelmeztetett az atomenergia lehetséges problémáira és az
olajkészletek elhelyezkedésének problémakörére. Schumacher a buddhista gazdaságtan
kifejezést hívószóként használta, hogy az általa elérni kívánt réteget meg tudja szólítani.
Schumacher (1973) szerint a jelen mainstream gazdasági felfogással az a probléma, hogy azon a
hiedelmen alapul, hogy a pótolhatatlan természeti kincseket nem tőkealapon, hanem
bevételalapon számolja el. Ilyen természeti tőke például a fosszilis energia, a természet
tűrőképessége, a humán tőke stb. Ebben a már említett gyenge fenntarthatóság kritikusaihoz
hasonlítható, de érdekesnek tartom, hogy Schumacher a humán tőke bevételalapú elszámolását
is problematikusnak tartja.
A mai gazdasági felfogás egy másik meghatározó hiedelme szerint annál valószínűbb a béke a
Földön, minél több a gazdag társadalom. Az érvelés szerint a történelemben jellemzően a
gazdagok békésebbek voltak, mint a szegények, tehát az anyagi gazdagság békésebb
életkörülmények ígéretét adja. A nélkülözés és a béke hiánya azonban gyakran agressziót szül,
tehát amíg szegények is vannak, addig a gazdagnak is lesz mitől félnie, s lesz mi ellen harcolnia,
védekeznie. Úgy tűnik a logikus következtetés ebben az esetben, mely egyben a hiedelem alapját
szolgálja a következő: az egyén biztonságát a gazdagság adja, de a legjobb, ha mindenki gazdag.
Minél gyorsabban, minél több materiális jószág birtokosává válik a gazdasági szereplő, annál
nagyobb biztonságban tudhatja magát. Annyit kell tennie, hogy minimalizálja az irracionális
döntéseit és segíti a szegényeket, hogy lehetőleg ők is megszerezzék a szükséges anyagi
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jószágokat a kvázi gazdagsághoz. Ebben a hiedelemrendszerben a gazdagság materiális
gazdagságot jelent. Külső javak birtoklását. Ez a hiedelem pedig a folyamatosan fokozódó
fogyasztói viselkedést vonja maga után és a gazdaság növekedési kényszerét tovább fokozza.
A materiális gazdagság ugyanakkor önmagában csak a fiziológiai szükségletek kielégítésére
elegendő, hiszen kötődést, törődést, szeretetet, önmegvalósítást, stb. például nem lehet
vásárolni. (Bár anyagi gazdagság szükséges a státusz-szimbólumok megvásárlásához is, ami
pedig már például magasabb, nem fiziológiai, hanem pszichológiai jellegű szükségletek
kielégítését szolgálja.) A fiziológiai szükségleteknél maradva úgy tűnik, hogy még hosszú időnek
kell eltelnie addig, amíg a rendszerben egy olyan elosztás valósul meg, ahol minden ember
legalább kielégítően “gazdag”. A kérdés az, hogy milyen gazdagságról beszélünk és hogy a kívánt
szint elérhető-e és fenntartható-e. Amennyiben a fiziológiai szükségleteken túl a vizsgálatba
bevonjuk a pszichológiai szükségleteket is (minthogy a fogyasztó elsősorban szellemi lény
pszichológiai szükségletekkel (Maslow, 1943)), akkor a kérdés jóval bonyolultabbá válik. Nehéz
megmondani milyen gazdasági-társadalmi, ökológiai folyamatokat indít be például, ha minden
egyes fogyasztó egy bizonyos fogyasztási szint elérése után (például az alapvető fiziológiai
szükségletei kielégítése után) a státusz-szimbólumok felé fordul. Ha például a földön élő összes
30-as éveiben járó fogyasztó piaci viselkedésének fő motívuma az lenne, hogy elég anyagi tőkét
gyűjtsön egy sportautó megvásárlására, akkor ez valószínűsíthetően mind a gazdasági, mind a
társadalmi, mind pedig az ökológiai rendszer teljes összeomlását, de legalábbis gyökeres
átalakulását eredményezné.
Az állandó harc a materiális javakért evolúciós értelemben fenntarthatatlan működési
folyamatokat eredményezhet. Evolúciósan stabil rendszer az, amelyik alkalmazkodó képes,
rugalmas, nyitott és befogadó. Intenzív verseny a materiális javak birtoklásáért és a tőke
bevételalapú használata hosszú távon nem lehet evolúciósan stabil és fenntartható. Ezt
bizonyítja Diamond (2009) több évtizedes kutatása a nagy társadalmak összeomlásának
okfejtésében. A Húsvét-szigeteken élő társadalom vesztét például a folyamatos erdőirtás
okozhatta, ami megváltoztatta a sziget mikroklímáját, az élelmiszertermelésre alkalmas talaj
erodációja felgyorsult, a halászathoz szükséges csónakok készítéséhez nem állt rendelkezésre
alapanyag, az éhínségek állandósultak.
Schumacher (1973) szavaival élve: „az ökonomizmus dühe nem csitul a „magasabb
életszínvonal” elérésével és éppen a leggazdagabb társadalmak hajszolják a legnagyobb
könyörtelenséggel a gazdasági előnyöket”. Felmerül a kérdés, hogy miért van ez így, mindig is
igaz volt-e és hogyan tovább. Schumacher az emberiség fejlődésének három szakaszát
különböztette meg. Az első szakasz a primitív vallásosságé, a második a tudományos
relativizmusé (pozitivizmusé) a harmadik szakaszban pedig az ember felismeri, hogy van
abszolút valóság a tények és a tudomány határain túl is. A probléma, hogy a második fázisban
lévő ember számára az első és a harmadik fázis ugyanannak látszik: gyerekes fantazmagóriának,
vagy Marx szavaival élve a “népek ópiumának”. Ezzel szemben például Einstein intuitív módon
végzett kutatói munkássága éppen ezen a harmadik szakaszon alapult.
A fejlett országok társadalmának jelentős része vélhetően a második fázis – a tudományos
relativizmus értékrendjét veszi alapul fogyasztói viselkedésének alakításában. Ezen értékek
között van a „minél gazdagabb vagyok, annál nagyobb biztonságban tudhatom magamat és a
családomat” hiedelem. Lehet, hogy az anyagi gazdagság például nagyobb valószínűséggel juttat
hozzá jobb orvosi ellátáshoz, de lehet, hogy éppen az hoz gyökeres változást az egyén életében,
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ha nem részesül a legmodernebb kezelésben. (Például a közelmúltban bizonyították, hogy egy
anno áttörésnek számító császármetszési technika pár évvel később sok nő halálát okozta.) Az
anyagi javak felhalmozása és a biztonságérzet közötti összefüggés egy olyan hiedelem, amely
nem minden kultúrában létezik. A jógafilozófiában például az anyagi javak birtoklása csupán
fizikai biztonságot jelenthet, de még azt sem feltétlenül.
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MELLÉKLET II – A FENNTARTHATÓSÁGI PROBLÉMÁK OBJEKTÍV KEZELÉSI MÓDJAI
Indikátorok
A fenntarthatóság akadályainak elhárítása szükségessé teszi az akadályt jelentő problémák
objektív, számszerűsíthető kifejezésmódját. Ehhez nyújthatnak segítséget a különböző
indikátorok.
HDI és ECO-21
A fenntarthatóság mérését szolgálhatja az emberi fejlődés index (továbbiakban: HDI, vagyis
Human Development Index) (Human Development Report, 1990). Míg korábban a fejlődés
mérését inkább a fogyasztási javak és a vagyon növekedésén keresztül ragadták meg, az emberi
fejlődés ezen koncepciója az embert helyezi a probléma középpontjába (HDR, 1990). Az Egyesült
Nemzetek Fejlesztési Programja által kidolgozott mutatószám (Szlávik, 2005) arra az
elgondolásra épül, hogy a fejlődés humán aspektusa nem mérhető kizárólag az anyagi jólét
dimenziójában. A HDI megalkotásakor az volt a cél, hogy a GDP helyett egy átfogóbb mutató
kerüljön kidolgozásra. Az index kidolgozói szerint a gazdasági output növekedése szükséges, de
nem elégséges feltétele a társadalmi jólét javításának. Például ha egy ország többletjövedelmét
honvédelmi kiadásokra, vagy egy vezetői réteg szükségleteinek magas szintű kielégítésére költi,
akkor a nemzeti jövedelem emelkedése nem von maga után társadalmi szintű jólétnövekedést
(Husz, 2001).
Az emberi fejlődés koncepciója a gazdaság teljesítmény mellett még két tényezőt: a hosszú és
egészséges életet és a tanultságot tekinti olyan alapvető dimenziónak, amely mentén való pozitív
elmozdulás növeli az emberek választási lehetőségeinek halmazát. A HDI egy olyan átfogó,
három komponensből álló összetett index, amely az egy főre eső reál-GDP vásárlóerő-paritáson
vett értéke, a születéskor várható élettartam és a felnőtt írni-olvasni tudás mérőszámának
kombinációjával méri az egyes országok "emberi jólétének" – szintjét (Husz, 2001).
Magyarországon a 2003-ban indult, második Nemzeti Környezetvédelmi Programmal
kapcsolatos gyorsabb döntéshozás érdekében Szlávik és kollégái (2005) létrehozták az ECO-21
környezeti makroindikátort. Ennek előnye a HDI-hez képest, hogy aránylag könnyen előállítható
néhány könnyebben elérhető adat alapján, s így könnyebbé teheti a programozást, valamint
hozzájárulhat a társadalom folyamatos informálásához.
Jóllét
Az emberi életminőség mérésére (amely a fenntarthatóságot is mutatja) gyakran használják az
ún. „jólétet”, vagy „jóllétet”. A „jólét” inkább anyagi vonatkozású, míg a „jóllét” szubjektív jóllétet,
boldogságot és ezek szintjét fejezi ki. A Világ Helyzete 2004 (Worldwatch Institute, 2004) a
következő szempontokat idézi a jóllét definíciójával kapcsolatban a „Millennium Ecosystem
Assessment”-ből:
• „a létfenntartás alapjai: élelmiszer, hajlék, biztonság;
• jó egészségi állapot, mind az egyén, mind a természeti környezet épsége értelmében;
• jó emberi kapcsolatok, beleértve a társadalmi kohéziót és támogató társas hálózatot; a személy
és a tulajdon biztonsága;
• szabadság, beleértve a fejlődési lehetőségek kibontakozását.”
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Lábnyom család
Az egyes különálló lábnyom indikátorok alapvető hiányossága, hogy nem fedik le a teljes
környezetterhelést. Következésképpen teljeskörűbb elemzésekhez a különböző lábnyom
mutatók (például karbonlábnyom, vízlábnyom, ökológiai lábnyom) együttes alkalmazása
javasolható (Ijjas F., 2013). Egy ilyen lábnyom családot mutat be egy EU-s kutatási jelentés (Galli
et al., 2011). Ez a lábnyomcsalád olyan elszámoltatási eszközök összessége, melyek a
fogyasztásra fókuszálva követik nyomon az ember okozta környezetterhelést. Környezetterhelés
alatt a biológiai természeti erőforrások használatát és a CO2 felvevőképesség csökkenését, az
üvegházhatású gázok kibocsátását, illetve a globális vízkészletek használatát és szennyezését
értik. A monitoring három fő területe a bioszféra, atmoszféra és a hidroszféra. A monitoring
három fő eszköze pedig az ökológiai lábnyom, karbon lábnyom és a vízlábnyom. A kutatási
jelentés szerzői (Galli et al., 2011) összegyűjtötték azokat az EU-s és egyéb nemzetközi politikai,
döntéshozási területeket, amelyeken a lábnyom család alapvetően hatékonyabban használható,
mint a lábnyom mutatók egyenként.80 A lábnyom család a fenntarthatóságnak a környezeti
lépcsőjével foglalkozik, nem fed le ugyanakkor olyan fontos területeket, mint a mérgező
anyagok, nem megújuló erőforrások, talajminőség, atomhulladékok, stb. Nem foglalkozik
továbbá egy szintén nagyon fontos területtel, amely a fogyasztás mértékének miértjére keresi a
választ, ez pedig a humán tényező. Amennyiben e hiányzó tényezőket is sikerülne bevonni a
mutatók közé, például egy új mutató az „égi lábnyom” formájában (Kocsis, 2012), úgy még
közelebb kerülhetnénk a fenntarthatósági problémák megértéséhez és megoldásához.
Komplex fenntarthatósági indikátorkészlet
Az egyik legfrissebb, magyar szerzők által kidolgozott komplex fenntarthatósági indikátorkészlet
javaslat (Bartus, 2013) a környezeti, gazdasági és társadalmi mutatókon túl számos kulturális
értéket tükröző mutatót is tartalmaz. A következő táblázatban a Környezetvédelmi Tanácsülésre
készített fenntarthatósági indikátorkészletből a Keller (2013) által javasolt társadalmi-kulturális
indikátorkészlettel kiegészítve olvasható a Bartus által összeállított „nulladik változat”.
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Ezek a területek a következők: az Európai Unió fenntartható fejlődés stratégiája, EU Környezetvédelmi
Akcióprogramok, Tematikus stratégia a levegőszennyezésről, Tematikus stratégia a tengeri környezetről,
A hulladékkeletkezés megelőzésére és a hulladékok újrafeldolgozására irányuló tematikus stratégia,
Tematikus stratégia a természeti erőforrások fenntartható használatáról, A megújuló energiaforrások
használatának előmozdításáról szóló irányelv, Az erdészeti stratégia erdészeti cselekvési terve, Víz
Keretirányelv, A vízhiány és az aszály jelentette kihívás kezelése az Európai Unióban, Közös halászati
Politika, Kiotói jegyzőkönyv, Európai éghajlat-változási program, az Európai Unió Üvegházhatású Gázok
Kibocsátás-kereskedelmi Rendszere, 20-20-20 Éghajlat-változási és Energiaügyi célkitűzések, Közös
Agrárpolitika, Biológiai Sokféleség Egyezmény, ENSZ Fejlesztési Célok, Erőforrások fenntartható
használatát felügyelő kormányközi testület, Marrakechi folyamat.
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Társadalomkultúra

Részterület
Népesség
Társadalmi-kulturális értékek

Környezet

Biodiverzitás, a természeti
környezet állapota
Emberi környezet
Erőforrás-gazdálkodás

Gazdaság

Hatékonyság

Beruházás a jövőbe

Pénzügyi egyensúly

Kohézió

Indikátor
Teljes termékenységi arányszám
Születéskor várható élettartam
Egészségtudatos magatartást (vagy
egészségkárosító életmódot)
jellemző mutató
PISA-eredmények
Iskolából kimaradók aránya
Felnőttek részvétele az életen át való
tanulásban
Az emberekbe vetett általános bizalom
Intézményi bizalom
A demokrácia megítélése
A demokrácia állapota
Munkamotivációk
A sors irányíthatósága, tisztelet, bizalom és
engedelmesség
Intézményi korrupció (globális korrupciós
barométer)
Korrupció észlelési index
Növényzeti természeti tőke, földhasználat
változás
Vizek jó állapota
Talajhasználat valamely mutatója
Anyagfelhasználás
Energiafelhasználás
Aktivitás/tartós munkanélküliség
Termékpiaci/tőkepiaci hatékonysági mutató
Adórendszerre jellemző mutató
Felhalmozásra jellemző mutató
SMI vagy képzési prémium
Valamelyik innovációt jellemző mutató
Államadósság vagy valamely más egyensúlyi
mutató
Korosztályi egyensúlytalanság
Lakossági eladósodottság (hitelt törlesztők
aránya)

20. TÁBLÁZAT : F ENNTARTHATÓSÁGI INDIKÁTOROK81
Disszertációm szempontjából kiemelten fontosnak tartottam ennek az indikátorkészletnek a
bemutatását, mert néhány hasonlóságot fedeztem fel az általam alkalmazott indikátorok
(például korrupció) és a Bartus, Keller féle mutatók között. Mindez megerősített abban, hogy jó
irányban kutakodom.

81

Saját összeállítás Bartus (2013) és Keller (2013) alapján

112

Gazdasági irányzatok
Környezetgazdaságtan
Az indikátorok azonban csak eszközként szolgálnak, melyet valamely kutatási megközelítés
keretein belül lehet használni. Maga a megközelítés kihat az indikátorok által mutatott
információk értelmezésére, jelentésére. Egy ilyen megközelítés a közgazdaságtan, s azon belül a
környezetgazdaságtan és az ökológiai gazdaságtan.
A környezetgazdaságtan a közgazdaságtan azon ága, amely azokat a döntéseinket vizsgálja,
melyektől a környezet állapota függ. A környezetgazdaságtan módszereit a közgazdaságtantól,
illetve annak résztudományaitól, mint például a joggazdaságtantól vagy a jóléti
közgazdaságtantól kapja (Bartus, Szalai, 2012). A környezetgazdaságtan tárgya a társadalom és
annak természeti környezete közötti kapcsolat, melyet a közgazdaságtan vizsgálati módszereivel
elemez. Az axiómáinak és módszereinek kialakulásához hozzájáruló jelentősebb kutatókat és
elméleteiket Bartus és Szalai (2012), Kerekes (2012) és Szlávik et. al (2007) munkái alapján
foglalom össze röviden.
Thomas Malthus az 1800-as években megállapította, hogy míg a népesség mértani, addig az
élelmiszertermelés számtani ütemben nő, ezért a népességnövekedés nem lesz fenntartható,
hiszen véges földterületeken nem lehet az addigihoz hasonló mértékben növelni az
élelmiszertermelést. 1865-ben Jevons fejezte ki félelmét a szén véges készletei mellett egyre
növekedő energiafelhasználás miatt. 1972-ben a Római Klub igazolta, hogy az ipari civilizáció
elérte növekedésének határait, mert a véges biogeokémiai készletek kimerültek. Malthushoz
kapcsolódik továbbá az abszolút szűkösség fogalma, melynek lényege a társadalmi-gazdasági
teljesítmény fő korlátozó tényezőjének a Föld véges anyagrendszereinek kiürítése, s ezt tekinti
kiindulópontjának az ökológiai közgazdaságtan. A relatív szűkősség Ricardoi elméletéből indul
ki ugyanakkor a környezetgazdaságtani iskola, vagyis abból, hogy az erőforrások mellett az
azokat kihasználó technológiák színvonala is fontos tényező. Az erőforrások iránti igényt
továbbá nem csak a technológiai változások módosíthatják, hanem a fogyasztási igények
tömeges változása is. A környezeti problémákról való gondolkodás egy másik jellegzetes
koncepciópárjáról az erős versus gyenge fenntarthatóságról már a disszertáció bevezetőjében
beszéltem, melyek hasonlóan az előzőekhez a természeti erőforrások értékelésében
különböznek (helyettesíthető-e egy természeti erőforrás ember által létrehozott, vagy anyagi
jellegű erőforrással). A környezetgazdaságtan által vizsgált probléma az, hogy szűkösségük lévén
hogyan, milyen mértékben használhatja fel a természeti erőforrásokat a társadalom. A
környezetgazdaságtan olyan társadalomtudomány, amely a környezeti problémákat a
közgazdaságtan módszereivel elemzi. Ilyen módszer a környezetszennyezés okozta társadalmi
károk mikroökonómiai ábrázolása externáliák (külső hatások) formájában. Ezen piaci kudarcok
megjelenítésével és azok internalizálásával - adók (Pigoui adó) normák, termékdíjak, vagy
magánmegoldások (Coase teoréma) segítségével -nagyfokú környezetszennyezés előzhető meg.
Kritikus megközelítések szerint azonban hatékonyabb, ha a vállalati oldalon önkéntesen
jelentkezik a társadalmi károk megelőzésére tett szándék például a vállalatok társadalmi
felelősségvállalása (CSR) formájában.
A környezetgazdaságtan további tématerületei közé tartozik például a kistérségi fenntarthatóság
(Csete, 2009); a környezetmenedzsment rendszerek (Kósi, Valkó, 2006); a fenntartható
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fogyasztás és környezetmarketing (Valkó, 2003); a megújuló energia- és erőforrásgazdálkodás
(Pálvölgyi, Csete, 2012) stb.
Kék gazdaság
A Római Klub legújabb, 2009-es jelentésében megjelenő innovációkra épít Pauli (2010) az új
gazdasági koncepció alapjául szolgáló kék gazdaság elméletében.82 Az elmélet új gazdasági
alternatívát kínál a gazdasági és ökológiai válság megoldására. Pauli szerint a természet
inspirálta módszerek alkalmazásával 10 év alatt 100 millió munkahelyet lehetne teremteni, az
innovációk többszörös készpénzforgalmat generálnának, meg lehetne oldani az ökológiai
problémákat és ki lehetne elégíteni az alapvető szükségleteket.
Szolgáltatás gazdaság
Kerekes szerint (2012) a fenntarthatóság irányába mutató egyik új rendszer-innováció a
készletgazdaság (stock economy) felváltása lehetne a szolgáltatásgazdasággal (flow economy). A
készletgazdaságról szolgáltatásgazdaságra való áttérés ugyanis nagyban növelheti az
ökohatékonyságot. A szolgáltatásgazdaság arra épül, hogy az emberi szükséglet nem kell, hogy
az árutest birtoklására irányuljon. Az egyénnek elsősorban azokra a szolgáltatásokra van
szüksége, melyeket az árutest közvetíthet számára. A háztartási gépek helyett például lehetne
mosodában tisztíttatni a ruhát, étteremben elkészíttetni és elfogyasztani az ételt, tisztítószerek
és gépek helyett takarítócégre bízni a takarítást megőrizve így jelentős mennyiségű
erőforrásokat (feltéve, hogy a visszapattanó hatás nem érvényesül).
Buddhista gazdaságtan
A buddhista gazdaságtan (Schumacher, 1973) minimális fogyasztásra ösztönöz, mindenki
számára olcsón elérhető és kicsiben is alkalmazható technológiákat támogat, melyek lehetőleg
kreatív folyamat eredményei. Továbbá azt tartja, hogy elsősorban azoknak a műszaki cikkeknek
van létjogosultságuk, melyek minden egyén érdekét szolgálják. Alapelve, hogy a „kis méret”
mindig kevesebbet árt, mint a nagy, mert jobban alkalmazkodik a természet megújuló/megújító
képességéhez képest. Minden újítást gyakorlatra, tapasztalatra kell építeni, nem elsősorban
elméleti tudásra, illetve veszélyt jelent, ha gyökerek, alapok nélkül felszínes, részismeretekre
épülő tudás alapján dolgoznak ki alkalmazkodási stratégiákat nagy méretekben (pl.
atomenergia).
Fenntartható fogyasztói viselkedés és fejlődési modellek
A fenntarthatóság és azon belül az ún. fenntartható fogyasztás, vagyis a fogyasztás
fenntarthatósága, illetve annak az akadályai az embert szükségletei kielégítésében érintik. Ezek
a szükségletek alapvetően lehetnek:
 fiziológiai (alapkésztetések: anyagcsere be és kimenetek, alvás, fajfenntartás)
 pszichológiai (pl. alapérzelmek)
 és szellemi (pl. alkotás, kreativitás) szükségletek.
Ahogyan az emberi viselkedés tanulmányozása áttörést hozhat a gazdasági folyamatok
megértése terén, úgy a fogyasztói preferenciák alakulásának megfigyelése hozzásegítheti a
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Ilyen innovációk például a selyemmel helyettesíthető titánium, a gombatermesztéshez kávézacc
használata, vagy a bálna szívének mintájára gyártott pacemaker.
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tudományt és a társadalmat fenntarthatóbb fogyasztási gyakorlat kialakításához, fenntarthatóbb
jövő megalapozásához. Mára a környezettudományokkal foglalkozó szakemberek nagy része
belátta, hogy a megoldásokat rendszerszemlélettel kell keresni. A rendszerelmélet abból indul ki,
hogy mivel minden mindennel összefügg, ezért azok a rendszerek a leghatékonyabbak és
evolúciósan stabilak, melyek nem elsősorban sérthetetlenek (rendkívül erősek, versenyképesek,
győztesek, hatalmat birtoklóak, növekedésorientáltak), hanem sokkal inkább rugalmasak,
válaszadó-képesek. Az ilyen rendszerekre pedig magas fokú diverzitás jellemző! A környezeti,
gazdasági, társadalmi, tehát fenntarthatósági problémák rendszerszemléletű újragondolása is
antropocentrikus, hiszen az ember (az antroposz) az, aki a problémáról gondolkodik. És az
ember az, aki nemcsak gondolkodni képes az adott környezeti, gazdasági, társadalmi helyzetről,
de tudatosan képes alakítani is azt. Problémának azt tekinti, ami közvetett, vagy közvetlen
formában, de hatással van ő magára is, hiszen, így képes kognitíven, vagy érzelmileg kapcsolódni
adott problémához.
A gazdaságtan a piaci szereplők viselkedését (áruk és szolgáltatások cseréjét) vizsgálja, azt
azonban már nem, hogy mi motiválja az adott viselkedést. Amennyiben meg akarjuk érteni, hogy
milyen feltételek mellett veszi komolyan valaki az őt érintő környezeti problémákat és mi
motiválja piaci viselkedését, úgy a szereplők belső motivációit is számításba kell venni. Az ember
belső világának megismerésére számos fejlődési modellt alkottak. Ezekben az a közös, hogy a
fejlődés minden szintjén különböző motivációk jellemzőek. Ezekkel foglalkoznak a
disszertációban bemutatott pszichoszociális elméletek is, melyek segítségével nagyobb
összefüggésekben vizsgálható az egyéni fogyasztói preferenciák kulturális beágyazottsága és
azok gazdasági hatásmechanizmusai. A pszichoszociális elméletek a fogyasztó
személyiségjegyein túl annak életkörülményeit is figyelembe veszik a döntési mechanizmusok
feltérképezése során.
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MELLÉKLET III – VÍZÜGYI SZERVEZETEK
UN Water
A béke és biztonság fenntartására 1945-ben 51 ország által alapított UN (United Nations –
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ)), a szegénység, éhínség, járványok, analfabétizmus
megszűntetése és az emberi szabadságjogok tiszteletben tartása mellett a víz kérdésével is
kiemelten foglalkozik specifikus szerve az UN Water formájában. A 2003-ban létrejött szervezet
felel az édesvízkészlethez, szanitációhoz kapcsolódó ügyekért, vizsgálja a vízkészletek állapotát,
szanitációs, szabályozási és értékelési programokat dolgoz ki, valamint platformként szolgál
közös cselekvési tervek kidolgozásához.
OECD
A jelenleg 34 tagországot számláló, 1961-ben megalakult OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development – Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) kormányközi
szervezet több szakterületen is végez elemzéseket, a vízgazdálkodással kapcsolatban 2050-re
vonatkozó prognózisaikat, a 2012-ben kiadott Meeting the Water Reform Challenge című
kiadványukban (OECD, 2012) foglalták össze.
GWP
Az Global Water Partnership-et az ENSZ és a Világbank alapította 1996-ban a fenntartható
vízgazdálkodás minden szintű támogatására.
WBCSD
A WBCSD (World Business Council on Sustainable Development - Üzleti Világtanács a
Fenntartható Fejlődésért) szervezet nemzetközi szinten aktív vállalatokat tömörít. A vállalatok
vízgazdálkodása is jelentős hatással van a vizek állapotára. 2011 és 2013 között azt a célt tűzte
ki tagvállalatai körében, hogy nőjön azok hatékony vízgazdálkodási gyakorlata, optimalizálják a
víz újra-használatát, valamint szektorokon átívelő üzleti akciókon keresztül növeljék a
fenntartható és méltányos tisztavízhez és szanitációhoz való hozzáférést.
EEA
Az Európai Unió 1944 óta aktív ügynöksége, a 33 tagországgal rendelkező EEA (European
Environmental Agency - Európai Környezetvédelmi Ügynökség) a környezetvédelmi
szakpolitikát támogatja lehetőleg megbízható, és független információkkal a környezetről és
annak védelméről. Ezen belül folyamatosan vizsgálja Európa vizeinek állapotát, a vízszennyezés
mértékét, és a szektoronkénti vízfelhasználást. Továbbá az EU Víz keretirányelvével
összhangban programokat készít a vízgyűjtő területek vízgazdálkodásra. A 2010-es
Állapotjelentése alapján az EU vízpolitikát koherensebbé kell tenni más EU politikákkal.
EU Bizottság
Megjelentette az ún. Blueprint to Safeguard Europe's Water (röviden „Blueprint”)
dokumentumot, amely megadja az EU vízpolitika megvalósításának nyomvonalát a következő
évekre. Szervesen kapcsolódik az EU 2020 stratégiához, alapvető célja pedig az európai vízkincs
megőrzése, jó minőségű és mennyiségű víz biztosítása minden jogos vízhasználat számára,
összhangban az EU Víz-keretirányelvével. (VKI). Tartalmazza a tagállamok VKI szerinti
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vízgyűjtő-gazdálkodási terveinek értékelését, az EU aszálystratégia felülvizsgálatát, a
vízkészletek sérülékenységének vizsgálatát a klímaváltozás és más antropogén hatások
szempontjából, valamint az EU egész vízpolitikájának felülvizsgálatát.
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VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSÁNAK INTEGRÁL VIZSGÁLATA ÉS EREDMÉNYEI
Az integrál modell alapján vizsgáltam egyes Duna vízgyűjtő országok vízgyűjtőgazdálkodásának
fenntarthatóságát. A 4.3.1 fejezetben bemutattam a modell alkalmazásához választott
mutatószámokat. A következőkben a mutatószámok alapján lefolytatott vizsgálat kereteit és
eredményeit mutatom be.
A kvantitatív kutatás során a Duna vízgyűjtő kiválasztott országainak azon társadalmigazdasági-környezeti jellemzőit vettem számba, melyek a fenntartható vízgazdálkodás
elemzésére alkalmazhatók. Ehhez statisztikai, szekunder adatokat gyűjtöttem számos
adatbázisból, majd ezeket feldolgoztam, összehasonlítottam és elemeztem. Az összehasonlítást
egyrészt analitikusan végeztem el mutatószámonként az egyes országok között. Másrészt
minden országhoz rendeltem egy társadalmi-kulturális, egy környezeti-vízgazdálkodási és egy
gazdasági értéket, melyekkel az ország fenntartható vízgazdálkodási potenciálját próbáltam
kifejezni, szintén az országok összehasonlítására. Ezeket az értékeket több részmutatóból
képeztem a standardizálás módszerével. Az egyik legegyszerűbb módszert választottam, melyet
az operatív programokban is használnak: 2,1,0,-1,-2 értékeket rendeltem az országokhoz
részmutatónkként a különböző forrásokból származó statisztikai adatoknak megfelelően.
Tisztában voltam vele, hogy ez az eljárás torzítja a végeredményt (amit tovább fokoz a súlyozás
mellőzése), de jelen kutatás keretei nem bírják el egy pontosabb számítás lefolytatását. A kutatás
e fázisának célját – vagyis az új modell gyakorlati alkalmazására tett kísérletet megítélésem
szerint elégségesen támogatja ez a durva standardizálási módszer. Amennyiben azonban
konkrét kérdéskört vizsgálunk – például a Duna használati módjai (ivóvíz, ökoszisztéma
szolgáltatás, hajózás, vízi energia, árvízvédekezés, stb.) közötti priorizálást – akkor mind a
súlyozás, mind a bonyolultabb statisztikai, standardizálási módszerek indokoltak lehetnek. A
kapott eredmények validitását így további nemzetközi vízgyűjtőkre kiterjedő kutatással lehetne
bizonyítani. Az adatok standardizálása után a részmutatókhoz rendelt értékeket összeadtam és
így kaptam meg az adott ország három részből álló fenntartható potenciálját. Ezek alapján
vizsgáltam az egyes indikátorok közötti korrelációt is, de csak analitikus módon az adatok kis
száma miatt. Ezt úgy végeztem, hogy függő változónak tekintettem az integrál modell alapján
külső indikátorként jelzett mutatókat, míg független változók lettek a belső tényezők. A
felhasznált adatok forrásai a 4.3.1 fejezetben bemutatott 15. Táblázat mutatószámainak
hivatkozásait feltüntető lábjegyzetben találhatóak. A részszámítások a disszertáció terjedelmi
kerete miatt nem kerültek bemutatásra.
Eredmények
A gazdasági fenntarthatósági potenciál számításának eredményeképpen a forrásmenti országok
kaptak magasabb értékeket. Ausztria és Németország magasan a legjobb helyeken végeztek,
tőlük lemaradva Szlovákia következik és még inkább lemaradva jön Magyarország, majd
Horvátország és Románia. Bulgária, majd Szerbia és Bosznia-Hercegovina kapta a
legalacsonyabb értékeket (azonban Bulgária esetében jelentős adathiánnyal kellett számolnom,
ezért az eredmény is félrevezető lehet). Bosznia-Hercegovina és Szerbia a gazdasági, politikai
bizonytalanság és a GDP esetében teljesített kifejezetten rosszul a többi országhoz képest, míg
Ausztria mindenben élen jár, Németország a munkanélküliség és a katonai beruházások
esetében mutatott valamivel alacsonyabb értékeket. Magyarország GDP-jét tekintve érte el a
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legrosszabb eredményt az összehasonlításban, míg kisebb mértékben, de alacsony értékeket
kapott a munkanélküliség, a katonai beruházások és a szegénység esetében.

Gazdasági fenntarthatóság egyes a Duna vízgyűjtő egyes
országaiban
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A környezeti-vízgazdálkodási potenciál Ausztriában lett a legmagasabb. Bosznia és Hercegovina
ugyanazt az értéket kapta, mint Németország, de két fontos mutatóhoz nem találtam adatot, ami
jelentősen torzíthatta az eredményt. Németország és Szlovákia következik, majd elmaradva
Magyarország, Bulgária és jóval alacsonyabb értékeket mutatva Horvátország, Románia és
Szerbia. Úgy tűnik, hogy a jellemzően posztmaterialista értékekkel rendelkező és egyben
gazdaságilag erősebb országok magasabb környezeti-vízgazdálkodási potenciált mutatnak.
Érdemes figyelembe venni ugyanakkor, hogy mind Ausztria, mind pedig Németország és
Szlovákia nagyobb ökológiai lábnyommal rendelkezik, mint a többi országok. Magyarország a
vízlábnyom és a foszfor kibocsátás terén érte el a legrosszabb értékeket.
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Környezeti-vízgazdálkodási fenntarthatóság a Duna vízgyűjtő egyes
országaiban
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A társadalmi-, kulturális fenntarthatósági potenciál számításának eredményeképpen
Németország és Ausztria messze magasabb értéket értek el, mint a többi országok. A legnagyobb
különbség az emberek elégedettségében, az emberi szabadságjogok terén, a szomszédokkal való
kapcsolat minőségében és a posztmaterialista értékek meglétében mutatkozik. A
posztmaterialista értékek részmutató esetében a magasabb gazdasági és környezetivízgazdálkodási fenntarthatósági potenciállal rendelkező Ausztria és Németország megelőzi a
többieket, vagyis elképzelhető, hogy van összefüggés a társadalom egyfajta érettsége és
fenntarthatósági lehetőségei között. Ugyanakkor Horvátország kivételt képez, mert
Németországgal azonos értéket ért el a posztmaterialista értékek meglétében, de nem mutat
magas fenntarthatósági potenciált. Magyarország az utolsó előtti helyen végzett, megelőzte
Szlovákia, Románia, Horvátország és Bosznia-Hercegovina is. Magyarország továbbá messze a
legrosszabb értéket kapta a férfiak öngyilkossági rátáját tekintve, és alacsony a posztmaterialista
értékek aránya is.
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Társadalmi-, kulturális fenntarthatóság a Duna vízgyűjtő egyes
országaiban
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Összességében az eredmények azt mutatják, hogy mind a három fenntarthatósági részmutató
értékét leginkább az országok földrajzi elhelyezkedése – a forráshoz való közelségük határozza
meg. Úgy tűnik továbbá, hogy a gazdaságilag fejlettebb nyugati országok egyben nagyobb
környezeti-vízgazdálkodási potenciállal rendelkeznek, valamint ehhez magasabb társadalmikulturális potenciál is társul. Nehéz megmondani, hogy melyik melyikből következik, de azt
feltételezem, hogy a jellemzően posztmaterialista (független változó) országok
valószínűsíthetően magasabb környezeti-vízgazdálkodási potenciállal (függő) rendelkeznek.. A
szocio-kulturális indikátorok magyarázó jellegének bizonyítása, a kapott eredmények
validitásának és szenzibilitásának bizonyítása azonban további, széleskörűbb kutatást és
alaposabb statisztikai vizsgálatot igényel. Egy ilyen jellegű munka azonban nemcsak a
természettudományokat és társadalomtudományokat, úgy mint gazdaságtan és szociológia, de a
pszichológiát és a filozófiát is magába kell, hogy foglalja.
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Integráló vízgazdálkodás a Duna vízgyűjtő egyes országaiban
Környezeti-vízgazdálkodási potenciál
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Fenntartható vízgazdálkodási potenciál a Duna vízgyűjtőjén
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MELLÉKLET V – A BŐS-NAGYMAROSI
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KÖRNYEZETÉRTÉKELÉSE
A 4.3.2 fejezetben ismertetettek alapján tehát az országok viszonylag szabadon dönthetnek a
Duna használatáról és ökoszisztémájának védelméről. Ehhez vizsgálni kell azonban az esetleges
beavatkozások, használati módok előnyeit és hátrányait. Erre a célra elsősorban a költséghaszon elemzés és a különböző környezetértékelési módok valamelyikét szokták alkalmazni.
Ilyen vizsgálatokat végeztek Kerekes S. és a Magyar Környezetgazdaságtani Központ, továbbá a
természeti tőkeértékelés vezető nemzetközi szakértői, Szekeres Sz. és Miniszterelnöki Hivatal
felkérésére a hajózás területét feldolgozó szakértők (Bartus et. al, 2005).
Vizsgálták például a Szigetközben a vízlépcső rendszer beruházás C variánsának megépítése
esetén a felszín alatti vízkészletek értékváltozását (Kerekes et al. 1999). Arra az eredményre
jutottak, hogy a védekezési költségek a képződő iszap kezelése esetén 2 százalékos társadalmi
diszkontrátával számolva 7,3 Mrd Ft-ot jelentenek, vagyis ennyi a felszín alatti vízkészletek
értékváltozása. A Duna lebegő hordalék szállító képességének romlását is vizsgálták a
duzzasztás hatására - árnyék projekt módszerrel. Ez a számítás a kotrás költsége alapján 2
százalékos diszkontrátával számolva 75-290 Mrd Ft költséget eredményezett (Kerekes et al
1998, 1999). Költség alapú környezetértékelési módszerekkel vizsgálták továbbá a Szigetköz
természeti tőkéjének értékcsökkenését a mezőgazdasági használat kiesése folytán (Kerekes et al.
1998, 1999). A beruházás következtében e számítás alapján a Középső-Szigetköz mezőgazdasági
termőképességének csökkenése 2 százalékos diszkontráta mellett 4,15-5,13 Mrd Ft eredményt
mutatott.
A feltételes értékelés módszerét alkalmazták két különböző forgatókönyv környezeti hatásainak
értékelésekor. Az egyik alapján úgy változna a vízmegosztás, hogy a magyar fél a jelenleginél
több vizet kapna a régi Duna mederbe. A másik a Pilismaróti vízlépcső megépítése és a Bősi
erőmű csúcsrajáratása volt. A becslések szerint a Szigetköz természeti értékében bekövetkező
növekedés értéke a meanderező főág létrehozása esetén 285-544 Mrd Ft között van, a
természeti értékekben bekövetkező veszteség a Bősi erőmű csúcsrajáratása és egy Pilismaróti
vízlépcső esetén pedig 477-634 Mrd Ft között mozog. (Fucskó et al. 2001, Bartus et. al (2012).
A Szigetköz rehabilitációja kapcsán pedig költség-haszon elemzéssel azt mutatták ki, hogy az
alapállapottól és célállapottól függően különböző költségszinteken valósítható meg Szigetköz
számára a szükséges vízmennyiség biztosítása a jó ökológiai állapothoz. A 400 m3/s szint esetén
nagyjából 23-48 Mrd Ft összes költséget, éves szinten 2,3-4,8 Mrd forintot jelent egy jó
környezeti állapotot eredményező vízmennyiség biztosítása. Ebből ugyanakkor azt a
következtetést vonták le, hogy Pilismarót (illetve egy hozzá hasonló bármely alsó vízlépcső)
megépítése energetikai szempontból veszteséges vállalkozás (Bartus, Szalai 2012).
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