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MPNSZ 2013-as Konferencia

« A „fenntartható fejlődés” emberközpontú holisztikus megközelítése» címmel.

Pódiumviták előkészítése

Az előkészítő egyeztetés helye és ideje:

Budapesti Gazdasági Főiskola
H – 1055 Budapest, Markó utca 29-31.,

Gazdasági Tanács Tanácsterme, II. emelet

 2013. február 18. 14.00 óra
 2013. február 19. 13.00 óra
 2013. február 21. 14.00 óra
 2013. február 27. 14.00 óra

Tisztelt Professzor Urak, kedves Kollégák!

Tudom mindnyájatokat sűrűn vettem igénybe, de hát a mondás szerint „nincs rántotta
anélkül, hogy össze ne törnénk a tojást”.  Az első lépés megtörtént, mi több, sikerült
a legtöbbeteknek megfelelő időpontot találni, ezt mellékelem.

Kérek mindenkit, még az összejövetelünk előtt tanulmányozza át részletesen a
pódiumvitára felvetett kérdéseket, mivel a megbeszélésünk első pontja ezek
véglegesítése lesz.

Napirendi pontnak az alábbiakat javasolnám:

1. Bevezető a holizmusba és a komplexe-gondolkozásba

2. Gyakorlati példa egy holisztikus konferenciához

3. A pódiumvita kérdéseinek: „Ki mit csinál?” véglegesítése

4. Elvárások a pódiumbeszélgetés résztvevőitől. Bevezető előadás, pódiumvita
partnerek, moderátor.

5. A pódiumvita forgatókönyvének véglegesítése.
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Pódiumvita 1:

Munkaindítvány

A fenntartható fejlődés ellentmondásosságai

1. „Ha nem tudom a szó értelmét, a beszélőnek idegen leszek, és a beszélő is idegen
lesz előttem.” Szavak, van értelmük?

2. „A közös mérce” a modern világ teljesen elválasztotta a gondolkodást a
cselekvéstől, a kultúrát az élettől, az eszközöket és a célokat. Szükség van egy
közös mérce helyreállítására, melyet az emberek szabadon elfogadnak.

3. Az ember és az ökológiai rendszer holisztikus megközelítése. Tudományosan
mennyire ismert az ember és ökológiai rendszer működése? Mit tudunk és mit nem?

4. Mely területek jelentik a legfőbb hiányosságokat?

5. A fenntartható fejlődés és a riói nyilatkozat – szándékok és kételyek –; a felmerülő
problémák nyilvánvaló oka maga a nyelv (esetünkben az angol) és annak
fogalomkészlete.  A lehetséges megoldás, megoldások?

Bevezető előadás: Guy Turchany (¼ óra)

Pódiumvita: Cselényi István, Dévai György, Füleky György,
Győri-Nagy Sándor (1 ½ óra)

Moderátor:

Általános vita: (1 ½ óra)
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Pódiumvita 2:

Munkaindítvány

A fenntartható fejlődés és az erkölcs viszonya

1. Mi a kultúra? Az összehasonlító irodalom és kultúra hatása a holisztikus-gondolkozásra.
Melyek a rendszer állapotát, változását érintő tudományos bizonyosságok, illetve
bizonytalanságok? Mi ezek jelentősége a tudomány és a politika számára? Mit
kellene mindezekről tudnia a társadalomnak, a döntéshozóknak, vagy éppen a
politikusoknak?

2. Lehetséges etikai válaszok a szociális, ökológiai és gazdasági válságra. „A kapitalizmus
etikussá tétele lehetőség, vagy délibáb?” A kérdés napirenden van, és sokan vannak,
akik egy morális megújulást sürgetnek, technikai megoldások helyett a mai
gazdasági és pénzügyi válság kezelésére. A kérdés nem új, mi több olyan régi, mint
az emberiség: klasszikus kérdés és mindig megújuló a társadalom, a filozófusok, a
közgazdászok a teológusok számára, akik foglalkoztak az etika és a gazdaság, a
morális és amorális kapcsolatával a gazdaságban.

3. Hogyan jelenik meg az erkölcstelen, a bűnös viselkedés problémája közgazdaságtan
szabály rendszerében? A piac rendje tudja-e biztosítani az erkölcsös magatartást?

4. Hogyan lehet garantálni a jogászok beleszólási jogát, és a jogállamiság tiszteletben
tartását a gazdasági magatartás erkölcsi színjének megtartására, vagy kiépítésére?”

5. Hogyan jelenik meg az erkölcstelen, a bűnös viselkedés problémája közgazdaságtan
szabályainak rendszerében? A bizonytalanságokat figyelembe véve, milyen recept
adható a szakterületi szereplőknek (pl.: gazdaság, termelők)?

Bevezető előadás: Steinbach József (¼ óra)

Pódiumvita: Havas László, Kósa András, Rosivall László,

François Saint-Ouen, Steven Tötösy de Zepetnek (1 ½ óra)

Moderátor: Czelnai Rudolf

Általános vita: (1 ½ óra)
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Pódiumvita 3:

Munkaindítvány

A fenntartható fejlődés UNESCO oktatásának évtizede (2005-2014) eredményei?

1. A fenntartható fejlődés több évtizedes mérlege: a tudományok, a gazdaság, a politika
jelentősége és relevanciája a fenntartható fejlődés, a humán- és szociálpolitika, a
klíma vagy éppen az ökológiai rendszerek megóvásában, kibontakozásában?

2. A fenntartható fejlődés stratégiáinak és politikájának mérlege az évtized után az állami,
- és magánjogi rendszerben, nemzetközi egyezményekben, szabályozásokban és
szabványokban?

3. Mi változott az oktatás szintjein? Mik a valós eredmények? Hogyan tovább az
oktatásban és szemléletváltásban az évtized végeztével?

4. Új megközelítések az UNESCO évtized második szakaszához. A rendszerben való
gondolkozás és oktatás megvalósítható-e az oktatás minden szintjén a
Kárpátmedencében?

5. Ellenőrző és kiigazító intézkedések. Adaptáció és reziliencia.

Bevezető előadás: Miklós László (¼ óra)

Pódiumvita: Faragó Tibor, Putarich Veronika,

Michel Ricard, Vida Gábor, (1 ½ óra)

Moderátor: Bozó László

Általános vita: (1 ½ óra)
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Pódiumvita 4:

Munkaindítvány

A fenntartható erőforrás gazdálkodás jövője

1. A tudomány holisztikusan kezeli-e az erőforrás gazdálkodást (esetleges
visszafordíthatatlanság vagy a rendszer "megszaladása" kapcsán) az igen sérülékeny
ember-ökológiai rendszer fenntartására?

2. Hogyan integrálódjon a holisztikus gondolkozás az erőforrás gazdálkodás
mindennapjaiba? A gyakorlatban helyesen alkalmazzuk-e a fenntartható erőforrás
gazdálkodást?

3. Az ember, öko-rendszer és világegyetem egyensúlyrendszerének megóvása, vagy
visszaállítása? Milyen szempontok alapján célszerű vizsgálni a "mitigáció” és az
"adaptáció" viszonyát?

4. A mitigáció a klímapolitikában, az erőforrás-gazdálkodásban és az ökológiai
rendszerekben?

5. Melyek a fenntartható erőforrás-gazdálkodás legmegfelelőbb vagyonjogi formái?
Állam, piacgazdaság, régió, szövetkezet, vagy helyi közösségek? Hogy szervezzük,
tervezzük és irányítsuk a sikeres helyi közösségeket?

Bevezető előadás: Guy Turchany (¼ óra)

Pódiumvita: Hajdú Zoltán, Hovány Lajos,

Náray-Szabó Gábor, Várallyay György (1 ½ óra)

Moderátor: Bulla Miklós

Általános vita: (1 ½ óra)

Mindenkinek kívánok jó felkészülést találkozónkra és a viszontlátás és a közös munka
örömében, maradok baráti tisztelettel és üdvözlettel:


