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Fejlettség és környezet



TÁRSADALOM

GAZDASÁG TERMÉSZET

HP

termelés

környezetterhelés



– EMBER – TERMÉSZETI KÖRNYEZET
ANYAGCSERE

– NÖVEKEDÉS A RÉSZRENDSZEREKBEN
– A GAZDASÁGI-TECHNOLÓGIAI 

RÉSZRENDSZER AUTONÓMIÁJA
– IDŐSKÁLÁK
– A MEGHATÁROZÓ TÖRVÉNYEK
– KOGNITÍV ÉS MANIPULATÍV VISZONYUNK A 

VALÓSÁGHOZ



A GAZDASÁGI-TECHNOLÓGIAI részrendszer alapértékei
- hatékonyság, termelékenység
- növekedés,  haszonmaximalizálás
- mamuttechnológiák, -szervezetek
- monokultúrák
- hatalom- és hódításorientáltság
- piaci érték vs. társadalmi érték, környezeti érték

Az ÖKOLÓGIAI részrendszer alapértékei
- változatosság, sokszínűség
- kiegyenlítőképesség, stabilitás
- körfolyamatok
- öngyógyítóképesség
- kölcsönös függőség
- fenntarthatóság

A TÁRSADALMI részrendszer alapértékei
- dogma, hierarchia, diszciplína
- értékrelativizmus, hálózati társadalom, permisszivitás



Az emberi értelem a természetet 
– pusztán célszerűségi okból –

fizikára, kémiára, biológiára, geológiára 
osztja fel, ám figyelemmel kell lennünk arra, 

hogy a természetnek erről a felosztásról 
nincs tudomása.

R. Feynman



fizikai, kémiai
és biológiai 

állapotváltozások

ENERGIA ENERGIA

ANYAGÁRAM

ANYAGÁRAM

(input)

(output)

Az ökológiai rendszerek dobozmodellje



forrás (Q) = mindazon fizikai vagy kémiai folyamatok, amelyek 
primer módon egy anyag koncentrációjának 
növekedéséhez vezetnek.

nyelő  (S) = bármely folyamat, amely az anyag koncentrációjának 
csökkenését eredményezi. (kémiai átalakulás, 
anyagkiáramlás, stb)

anyagáram: mol s-1, kg s-1 (Tg, Mt)
anyagáram-sűrűség: mol s-1m-2, kg s-1m-2

átlagos áthaladási idő, τ (turnover)

áthaladási sebesség = τi
-1

stacionárius állapotban egy kémiai komponens koncentráció-
jára érvényes:

anyagáramakomponensedikiaz

mennyiségekomponensedikiaz
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ATMOSZFÉRA

FOLYÓK

TALAJ ÓCEÁNOK

TA AT OA AO

TF FO

A globális anyagkörforgás sémája



Néhány kémiai elem transzportja az egyes 
környezettartományok között

A = atmoszféra; T = talaj; F = folyók; O = óceánok

Elem AT TA FO OA AO

Oxigén a) (1017kg/év) 1.0 0.7 0.3 3.7 3.4

Karbónium (1014kg/év) 1.2 1.27 <0.01 0.1 0.1

Kén (1014kg/év) 0.7 1.6 2.1 1.6 2.6

Foszfor (109kg/év) 3.2 4.3 19 0.3 1.4

Ólom (108kg/év) 3.2 4.7 7.8 <0.01 1.4

Réz (107kg/év) 6.2 7.1 632 <0.01 1.3

a) víz formájában



• Az adott elem milyen mennyiségben, koncentrációban és
vegyület (részecskefajta) formájában van jelen az egyes
előfordulási helyeken.

• Milyen mértékű az egyes rezervoárok közötti anyag-
transzport.

• Melyek azok a kémiai, biológiai és fizikai mechan-
izmusok, amelyek az anyagtranszportot szabályozzák.

• A természeti vagy antropogén anyagtranszport milyen
környezeti változásokat hoz létre.

• Az előző hatására a természetben létrejövő szabályozó
(kiegyenlítő) mechanizmusok.
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ATMOSZFÉRA 
725  (éves növekedés ~3)

rövid életű 
organizmusok

~110

Rezervoárok és anyagáramok a karbóniumciklusban
(1015 gC; 1015 g a-1), Bolin (1986)
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~120

felületi réteg
oldott szervetlen C 700
oldott szerves C 25

(éves növekedés ~0,3)

középső-, ill. mély rétegek
oldott szervetlen C   36700
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(éves növekedés ~2,5)
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rétegben          3
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Folyamat Reakció UH (V)

Aerob légzés O2 + 4 H+ + 4 e- ↔ 2 H2O 0.81

Denitrifikáció 
(nitrátlégzés)

NO3
- + 6 H+ + 5 e- ↔ 0.5 N2 + 3 H2O 0.75

MnO2 redukció MnO2(s) + 4 H+ + 2 e- ↔ Mn2+ + 2 H2O 0.46

Ammóniaképződés NO3
- + 10 H+ + 8 e- ↔ NH4

+ + 3 H2O 0.36

Vas(III)-oxid 
redukció

FeO(OH)(s) + 3 H+ + e- ↔ Fe2+ + 2 H2O -0.10

Alkoholos erjedés 1/n CnH2nOn + 2 H+ + 2 e- ↔ 0.5 C2H5OH + 0.5H2O -0.18

Deszulfurikáció
(szulfát légzés)

SO4
2- + 9 H+ + 8 e- ↔ HS- + 4 H2O -0.22

Metánképződés CO2 + 8 H+ + 8 e- ↔ CH4 + 2 H2O -0.24

Hidrogénképződés 2 H+ + 2 e- ↔ H2 -0.41

Glükózoxidáció CO2 + 4 H+ + 4 e- ↔ 1/6 C6H12O6 + H2O -0.425

A biomassza lebomlása



– az élelmiszertermelés (szárazföldi és vízi környezetben) és
annak függése a hőmérséklettől és más éghajlati tényezőktől, a
tápanyag elérhetősége, toxikus anyagok jelenléte;

– a globális éghajlat természeti és antropogén (ember által
előidézett) tényezői és körülményei;

– savas ülepedés, ennek hatása a természeti ökológiai
rendszerekre, a jelenség antropogén összetevői;

– a sztratoszféra ózontartalma, hatása az emberi egészségre, az
élővilágra, érzékenysége a különböző szennyező nyomgázok
jelenlétére;

– a növényvédő szerek és más szintetikus vegyi anyagok globális
jelenléte, ezen anyagok terjedésének módjai és átalakításuk,
lebomlásuk az ökológiai rendszerekben.

– ipari ökológia, ipari szimbiózis.



Az imént felvázolt kérdések a társadalom működése
szempontjából alapvető fontosságúak, ezért nagy kihívást
jelentenek a tudományos (szakmai) közösségek számára is.
Azt ugyan nem állíthatjuk, hogy a problémák tudományos-
technikai megértése egyben azok megoldását is jelentené,
de az is bizonyosnak látszik, hogy számos társadalmi
kérdés megoldása ezek megismerése nélkül elképzelhetet-
len. A rendszerek megértése - összetett voltuk miatt -
számos diszciplína integrációját kívánja meg, és ha a
tudományos közösség képtelen lesz arra, hogy a bio-
geokémiai rendszerek leírásához szükséges diszciplínákat
integrálja, egészen biztos, hogy a társadalom nem fog
megbirkózni az előtte álló feladatokkal.



– A diszciplináris közelítésmódot felváltja, illetve
kiegészíti az interdiszciplináris látásmód, ami a kutatás
szervezeti modelljét tekintve is változásokat kényszerít
ki: mellérendelt, heterogén összetételű és időben
változó kutatási struktúrák; "állandó társulat helyett
'stagione' rendszer„.

– Az eszköz-, illetve módszerközpontú megismerés a
problémamegoldó megismerés felé tolódik el.



racionális döntés

cselekvés, 
beavatkozás

eredmény, 
következmény

nem szándékolt,          
bekövetkezett

szándékolt,
bekövetkezett

szándékolt, 
nem következett be



– A természeti környezetbe történő emberi beavatkozás
következményei attól függenek, hogy mennyire ismerjük
az ott évmilliók, -milliárdok alatt kialakult állapotok,
illetve az azóta zajló, spontán folyamatok törvény-
szerűségeit.

– Az ember, minthogy része a természetnek, az ott
kialakult állapotokat és spontán folyamatokat csak
korlátosan ismerheti meg.

– Ezért a természeti környezetbe történő emberi beavat-
kozásnak elkerülhetetlenül lesznek nem szándékolt
következményei.



MÍTOSZ  THEOSZ  LOGOSZ  HOLOSZ

(László Ervin: Világváltás, 2008)

A civilizációk (kultúrák) jellemzői

a szerveződés szintje
strukturális összetettség
dinamizmus
önrendelkezés



VITA ACTIVA VITA CONTEMPLATIVA

globális

regionális, lokális

TÉR
gazdaságközpontú

környezetközpontú

IDŐ
demokrácia

autokrácia

STRUKTÚRA

EU, USA globális
gazdaságközpontú
demokratikus

KÍNA globális
gazdaságközpontú
autokratikus

VAGY – VAGY
IS – IS



GAZDASÁG
- Véges térben (Föld) végtelen gazdasági-technológiai

növekedés nem lehetséges.
- A gazdaság mai dominanciáját funkcionális autonómiává

kell átalakítani. A társadalom egzisztenciáját nem lehet
csupán egyetlen nyelven, egyetlen fogalomkészlettel,
egyféle szóhasználattal kifejezni.

- Az árucsere, a pénz, a piac a civilizáció immanens
kategóriáit jelentik, megszüntetésük nem lehetséges, de
társadalmi ellenőrzésük szükséges.

- Számos környezeti probléma és társadalmi gond nemzeti
határok közt nem orvosolható.



TERMÉSZET
- A természetbe történő nagyléptékű emberi beavatkozás

következményeinek előzetes becslése és utólagos elhárítása
– mint hogy a természeti környezet komplex nagyrendszer –
a specializáción alapuló diszciplináris közelítéssel csak
töredékesen lehetséges. Erre integrált, mellérendelő, időben
változó összetételű, problémamegoldásra orientált kutatási
struktúrák adhatnak lehetőséget.

- A természeti erőforrások felhasználásának a megértésen és
nem az erőn (minden határon túli haszonszerzés) kell
alapulnia. A természettel való kommunikáció nyelvét újra kell
tanulnunk.

- A megértés önmagában nem jelent megóvást. A dolgok iránti
tisztelet nélkül minden közönségessé válik. Aki tiszteli a
dolgokat, lemond arról, hogy csupán birtokba vegye és saját
céljaira használja őket.



TÁRSADALOM
- A hamis illetékességtudat – bárki, bárhol, bármikor, bármiben

ügyfél lehet – a demokratikus politikai struktúra
cselekvésképtelenségéhez vezet.

- A „semmi sem biztos, semmire sincs garancia és bármi
megkérdőjelezhető” posztmodern relativizmusa a
társadalmat organikus rendszerből mechanikus halmazzá
változtatja (magányos együttlét, ember embernek farkasa).

- A korlátok nélküli szabadság (normanélküliség) maga a
káosz, míg a szélsőséges tekintélyelvűség (kizárólagos
illetékességtudat) a diktatúra bestialitásához vezet
(szabadság szülte, illetve autoritás teremtette rend).

- Az egyetemes emberi szabadságjogok mellett azonos
hangsúllyal szükséges érvényre juttatni az egyetemes
kötelességtudat és felelősségvállalás eszményét.



TÁVLATOS GONDOLKODÁS

RENDSZERSZEMLÉLET

TAKARÉKOSSÁG, HELYI ERŐFORRÁSOK

OKTATÁS



IDENTITÁS

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

akárki

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA megszűnő különbség a háromdimenziós
fizikai valóság és a kétdimenziós virtuális
valóság között (interaktivitás)

BIOTECHNOLÓGIA megszűnő különbség a generációk között
(külső megjelenés, egészségi állapot,
reproduktív képesség)

NANOTECHNOLÓGIA megszűnő különbség az „én” és a külvilág
között (a testet a külvilágtól elválasztó
határfelületek átjárhatóvá válnak)

Susan Greenfield: Identitás a XXI. Században (2009)



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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