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MTA-SYLFF (Sasakawa Fiatal Vezetők Ösztöndíja Alapítvány) 
 

 

Saját sorsunk –  A jövő önmenedzselése 

Own fate – Self-managing the Future 

 
 

Az alulról jövő helyi kezdeményezések szerepe Magyarország fenntartható 
fejlesztésében / The role of bottom-up local initiatives in sustainable 

development in Hungary 
 

Interdiszciplináris fórum és workshop az akadémiai tudás és a helyi 
gyakorlatok összekötéséhez / Interdisciplinary forum and workshop for linking 

academic knowledge and local practice 
 

Előzetes program 

 

A gazdasági és ökológiai fenntarthatóság globális szinten érinti a Föld 

valamennyi országát. Felgyorsult technológiai fejlődésünk és a nyersanyagok 

véges volta okán az emberiségnek a fenntarthatóság érdekében számos 

kihívásra kell rövid időn belül választ találnia. Ezek a kihívások válaszút elé 

állítják a társadalmakat, hogy a jelen generációk igényei úgy legyenek 

kielégíthetők, hogy a jövő generációk érdekei ne sérüljenek.  

 

A tervezett fórum a kisközösségi alulról jövő kezdeményezések szerepét és 

jelentőségét kívánja felmérni interdiszciplináris, hangsúlyosan 

társadalomtudományi perspektívából. A fórum 4 tudományterület köré épül fel, 

egy-egy, a tudományterületet képviselő volt SYLFF ösztöndíjas 

panelvezetésével. A panelvezetők nem csak az előadók kiválasztásánál 

játszanak főszerepet, de rajtuk keresztül gyakorlati példák, helyi 

kezdeményezések is meghívást kapnak a rendezvényre.  

 

A rendezvény fővédnöke:  

 

Prof. Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 

 

 



  
 MEGHÍVÓ 

2017. szeptember 8. (péntek): Fórum 

Helyszín: MTA főépülete, Képes terem 

Szakmai koordinátor: Prof. Kiss Éva, MTA Földrajztudományi Intézet 

 

9.00  Megnyitó: Prof. Vékás Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke  
 

9.15  Nyitóelőadás: Dr. Takács-Sánta András, ELTE, Humánökológia szakigazgató 
 

9.45  Panel 1: Földrajz, regionális tudományok (vezeti: Prof. Kiss Éva) 
A fenntartható fejlődés területi dimenziói: kihívások, konfliktusok, kooperációk 

 

11.00  Panel 2: Pszichológia és menedzsment (vezeti: Dr. Kunsági Andrea) 

Sikerek és anomáliák a kommunikációban – pszichológiai és marketing aspektusok 

 

12.15  Ebédszünet 
 

13.30  Panel 3: Nyelv, kultúra (vezeti: Dr. Ferenc Viktória) 

A biodiverzitás humán tényezői  

 

14.45  Panel 4: A fenntarthatóság jogi és politikai aspektusai (vezeti: Dr.jur. Lőrincz 

Viktor Oliver) 

Jog és egyenlőség egy fenntartható társadalomban  

 

16.00  Kávészünet 
 

16.30  Kerekasztal-beszélgetés: Fenntarthatóság alulról kezdeményezve – lehetséges?  

 

Meghívott résztvevők:  

• Dr. Takács-Sánta András (ELTE, Kisközösségek Program) 

• Halácsy Péter (Prezi, Budapest School) (felkérés alatt) 

• Prof. Bándi Gyula (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a jövő nemzedékek 

érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes) (felkérés alatt) 

• Molnár Zsolt (Szigetmonostor polgármestere) 

Moderátor: Prof. Hámori Balázs (Corvinus Egyetem) 
 

18.00  Állófogadás, networking  
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2017. szeptember 9. (szombat): Workshop 

Helyszín: Szigetmonostor, Faluház 

Helyi kezdeményezések megismerése, közös gondolkodás megoldásra váró 

gyakorlati kihívásokról (szakmai koordinátor: Dr. Huszák Loretta) 

 

Utazás Budapestről: egyénileg vagy az MTA kisbuszaival, jelentkezés 

kisbuszra: sylff@titkarsag.mta.hu 

 

10.00  Találkozó a horányi gáton: Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere üdvözli a 

vendégeket, bemutatja a települést (Piactér, Fővárosi Vízművek épülete mellett) 

 

10.30 Büféreggeli a szigetmonostori Faluház épületében (Árpád u. 15.) 
 

11.00 – 14.00 Workshop 
 

11.00-12.00  Felvezető előadások: 

 

• Klímapark projekt (Kovács Attila intézményvezető) 

• Zöldturizmus: monostour.hu (ÉlményTurizmus Kft? önkormányzat?) 

• Biokert Szigetmonostor, Tudatos Vásárlói Közösség (Pető Áron Miklós 

kertészmérnök) 

• Helyiek Szigetmonostorért: Madárbarát park (egyesület?); Kék Hullám 

Egyesület  

 
12.00 -13.30 Műhelymunka 4 tematikus kiscsoportban, helyiek és ösztöndíjasok közös 

gondolkodása felvetett nyitott kérdésekről 

 

Témacsoportok: 

• Turizmus 

• Infrastruktúra 

• Helyi gazdálkodók  

• Helyi értékek, marketing, márkázás 

 

13.30: Eredmények prezentálása, reflexiók megfogalmazása 

 

14.00: SYLFF-fa (japán gyertyánszil) ültetése a Madárbarát parkban 

 

14.30: Ebéd helyi termékekből 
Finom ételek, italok, helyi készítmények, sütemény, beszélgetés, program lezárása 


