
A fenntarthatóság társadalmi feltételei 

 

Fenntarthatóság: mit jelent a társadalom számára és az egyéneknek? 

Manchin Róbert  

Az előadás adatokkal illusztrálja, hogy a társadalom csoportjai hogyan élik meg a 

fenntartható, jó élet különböző elemeit, a fenntarthatósággal kapcsolatos globális célokat és 

milyen a szubjektív jól-létük összehasonlítva mást társadalmakkal. Az előadás 

fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek és a velük kapcsolatos attitűdök és szubjektív 

szándékok áttekintése után az egyéni viselkedéseket mutatja be röviden, adatokkal. Végül 

bemutatja, hogy a világban milyen megoldásokkal törekednek a fenntarthatósági politikák 

hatékony megvalósítására a viselkedéstudomány eredményeinek gyakorlati alkalmazásával. 

Az ilyen társadalmi viselkedéseket befolyásoló beavatkozások eredményeit, és korlátait 

tekinti át nemzetközi tapasztalatok alapján. A lehetséges magyar alkalmazások szociológia és 

politikai feltételeinek felvillantásával zárul az előadás. 

 

A kormányzás zöldítése: kihívások és megoldások 

Boda Zsolt  

A fenntartható fejlődés kihívása átfogó társadalmi változást igényel, amelyhez a társadalom 

minden szereplőjének hozzá kell tennie a magáét. A kormányzat azonban nem csupán egy 

szereplő a sok közül: működése és döntései messze ható következményekkel járnak. Mit kell 

tenni annak érdekében, hogy a kormányzati közpolitika-alkotás és az állami intézmények 

működése támogassa a fenntarthatóság célját, illetve támogassa a fenntarthatóságot 

előmozdító egyéni és társadalmi döntések megszületését és megvalósulását? 

 

Társadalmi egyenlőtlenségek, és környezeti fenntarthatóság: összefüggések és kiutak 

Kőszeghy Lea  

Az előadás bemutatja, hogyan kapcsolódnak össze a társadalmi egyenlőtlenségek, és a 

környezeti fenntarthatóság problémái, a globális szinttől a magyarországi helyzet néhány 

jellemzőjéig. Nemzetközi szakirodalom alapján ismertet néhány olyan, napjainkban a 

tudományos közösségben tárgyalt modellt, amely a társadalmi, és környezeti fenntarthatóság 

összeegyeztethetőségének kérdésével foglalkozik. Ezt követően hazai kutatások alapján a 

magyarországi háztartások energiahasználatának egyenlőtlenségein keresztül mutatja be a 

fenti problémát, és mutat rá arra, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem egyik legfontosabb 



eszköze, a karbonsemlegességet célzó energiaátmenet esetében milyen jelentősége van a 

társadalmi igazságosság szempontja figyelembevételének. 

 

Túl a klímaadaptáción: a társadalmi-kulturális fenntarthatóság útvesztőiről és esélyeiről 

Z. Karvalits László  

Zöld innováció, zöld infrastruktúra, öko-design, természetalapú megoldások, települési 

klímastratégia, zöldtető, esőkert, vízpart-revitalizáció: egyre több helyen kísérletezünk olyan 

megoldásokkal, amelyek az éghajlati és időjárási változások okán növekvő kitettséget 

enyhítik. Sokkal kevesebb figyelmet fordítunk a helyi társadalom, a közösségek állapotára, 

ellenálló-és megújulóképességére, rezilienciájára. A legidőszerűbb feladatok, beavatkozási 

területek azért közismertek: az egyenlőtlenségek csökkentése, a szerzett hátrányok enyhítése, 

a bizalomszint emelése, a kölcsönös összekapcsoltság (interkonnektivitás) mértékének, ill. a 

társadalmi-és tudástőkének a növelése, az identitásképző örökségközösségi tudat erősítése, 

személyesített megoldások, önsegítő csoportok, kiterjesztett szolidaritás. Miért olyan nehéz 

mégis ebbe az irányba tenni lépéseket?  

 

A tömegek bölcsessége? Egy nemzetközi online környezetvédelmi crowdsourcing 

kampány és kutatás tapasztalatai 

Ságvári Bence  

A CODE Europe nemeztközi projekt keretében 10 európai nagyvárosban 2022-ben kerül(t) 

sor egy online crowdsourcing kampányra, amelynek célja a levegőszennyezés csökkentésére 

vonatkozó állampolgári ötletek és javaslatok összegyűjtése. Az előadás arra keresi a választ, 

hogy a környezettudatosság szempontjából milyen jellegzetes társadalmi csoportok 

különíthetők el az európai társadalmakban, továbbá mennyire lehet létjogosultsága ennek a 

közösségi tervezési módszernek a különböző politikai és részvételi kultúrával rendelkező 

országokban? 

 


