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MEGHÍVÓ 

Fenntarthatóság – fejlődés – növekedés  

A gazdasági növekedés ökológiai és társadalmi feltételei és korlátai 

MŰHELYKONFERENCIA 

a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, 

a Magyar Természetvédők Szövetsége és 

a Közép-Magyarországi Zöld Kör szervezésében 

2014. június 4-én, szerdán, 9 órai kezdettel 

a Parlament (Budapest, V. ker. Kossuth Lajos tér 1-3.) Delegációs termében 

Napjainkban egyre többször kerül napirendre a fenntarthatósággal foglalkozók körében a 

gazdasági növekedés kritikája, sőt a nem-növekedés normatív igénye is felmerül. Eközben 

hazánkban és a világ  sok más országában a növekedés hiánya vagy lelassulása okoz gazdasági, 

politikai és társadalmi válságot. 

Valóban fontos-e, hogy a gazdaság növekedjen, s ha igen, melyek a hatékony hajtóerők ehhez? 

Egyúttal mik a növekedés  társadalmi és ökológiai korlátai, amelyekből egyre többet látni, de nem 

ismerjük őket mélységükben és összefüggéseikben? 

Műhelykonferenciánk egyrészt bemutatja az ezekkel a kérdésekkel foglalkozó, az NFFT 

megrendelésére elkészült, vagy a jövőben készülő kutatások eredményeit vagy hipotéziseit, továbbá 

szakértők és az NFFT tagjainak  segítségével vizsgáljuk a növekedés ökológiai, illetve társadalmi 

feltételeit, korlátait. 

Program 

Levezető elnök: Pálvölgyi Tamás (BME Fenntarthatósági és Erőforrás-

gazdálkodási Kompetenciaközpont)   

   9.00 -  9.10  Megnyitó 

   Bartus Gábor, titkár (NFFT) 

   9.10 –  9.50 Bevezető gondolatok 

A gazdasági fejlődés és a fenntarthatóság összeegyeztetése 

mint politikai kihívás  

 Bencsik János, országgyűlési képviselő (Fidesz) 

 Schmuck Erzsébet, országgyűlési képviselő (LMP) 
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9.50 – 11.00 Nyitó előadások és vita 

A gazdasági növekedés mint normatív kritérium –  

a növekedés és fenntarthatóság viszonya 

 Pataki György, egyetemi docens (Corvinus Egyetem) 

 Bessenyei István, egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem) 

11.00 – 12.30 1. panel-beszélgetés és vita  

A növekedés ökológiai korlátai, természeti erőforrás 

(nyersanyag, energiahordozó) feltételei 

Török Katalin, tudományos főmunkatárs (MTA Ökológiai és Botanikai 

Kutatóintézet) (felkérés alatt) 

 Kaderják Péter, kutatóközpont-vezető (REKK) 

 Vida Gábor akadémikus, az NFFT tagja 

  

12.30 – 13.00 B ü f é e b é d 

 

13.00 – 14.30 2. panel-beszélgetés és vita 

A gazdasági növekedés társadalmi feltételei: 

értékek, intézmények, kizáródás, tudás, egészség 

 

Szepesi Balázs, stratégiai igazgató (HÉTFA Kutatóintézet) 

Balázs Bálint, vezető kutató (Környezeti Társadalomkutatók, ESSRG) 

Rosivall László, egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem) (az NFFT volt 

tagja)  

 

  14.30   A műhelykonferencia zárása  

    

     

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött! 

Jelentkezni a kmzk.rendezveny@gmail.com címen lehet.  

A parlamenti belépéshez érvényes személyi igazolvány szükséges, melynek számát a 

jelentkezéskor kell megadni. 
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