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Az éghajlatváltozásról sok ismeretünk van, de távol álunk 

attól, hogy mindent ismernénk. A tudomány felelőssége, 

hogy mindig pontosan árnyalja, jelezze, az ismeret maga 

meddig biztos és honnét bizonytalan. Persze attól, hogy 

bizonytalannak ítélünk tényeket, folyamatokat részben vagy 

egészben, még foglalkoznunk kell vele. 

 

Helyén kell(ene) kezelnünk a természet, így az éghajlat 

önszabályozó mechanizmusait. Az önszabályozás, hogy a 

természet s köztük a légkör folyamatai „keretek között” 

zajlódnak, annak a hosszú távú működését is jelentik. A cél 

tehát ezen önszabályozás határait minél jobban megismerni. 

Ha ugyanis ezen határokon túl lép az ember a maga 

tevékenységével olyan változásokat generálhat, amelyek 

visszafordíthatatlanok, következésképpen a jelen struktúra 

felborul, számunkra kedvezőtlenebb feltételek kialakulásához 

vezethet. Tevékenységeinket és azok fejlesztését tehát az 

önszabályozás határai közötti helyzetekkel szinkronban kell 

megvalósítanunk. 

 

A „korlátlan” helyébe a „korlátos” gondolata kell(ene), hogy 

kerüljön. Mind a víz, mind a szárazföldi felszín, mind a levegő 

esetében a korlátos jelenlét tetten érhető, az ezen 

rendszerek terhelése csak fenntartható módon képzelhető el. 

 

A létünket meghatározó racionális ökológiai, technikai és 

gazdasági momentumok mellé egyenrangúan, vagy még 

annál is fontosabb érvénnyel annak morális, erkölcsi 

kérdései is „felnőnek”. 
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Az egyén és a közösség felelős a jelen állapotért, 

következésképpen tudása, ismeretei alapján ez a felelősség 

felértékelődik a jövőt illetően. 

 

Komplex gondolkodás szükséges és az ehhez kapcsolódó 

gyakorlatot kell megvalósítani. Mindez több, mint puszta 

létfenntartás, az emberi kultúra minden területét magában 

foglalja. 

 

A természet adja az alapot az embernek a létezéséhez, 

életéhez, ezért az embernek dolga a természet olyan irányú, 

mérvű és minőségű használata, kezelése, szinten tartása, 

amely az utánunk következő generációknak is lehetőséget 

teremt a létezésre. 

 

A meglévő erőforrásokkal, javakkal, elért eredményekkel 

beosztó, kímélő, a jövőt is látó és annak biztos alapot adó 

hozzáállással kell bánnunk. 

 

A globális és a helyi egészséges arányát és egymást 

figyelembe vevő, egyenértékű, partnerséget teremtő emberi 

és üzleti kapcsolati rendszer felé kell alakítani a dolgainkat. 

Az üzlet és a partnerség igenis megfér egymással a 

közösség jövője érdekében. 
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A sokszínűség, a diverzitás a természet sajátja, ha úgy 

tetszik a természet, a környezet léte, működése, 

produktivitása alapja. Ennek fenntartása, kezelése alapvető a 

jövő érdekében. 

 

A természetben tapasztalható törvényszerűségeket célszerű 

alapnak tekinteni és ebből érdemes saját létünk számára 

analógiákat vennünk. 

 

A Kárpát-medence jövője tekintetében is igaz az, hogy az 

emberi kultúra egyetemes fejlődése hozott annyi tudást, 

ismeretet, amely segítségével megoldásokat találjunk a jelen 

környezeti változásokra, vagyis hinnünk kell abban, hogy az 

új helyzetben is, az új kihívások mentén is tudunk 

alkalmazkodni, de ennél több kell, meg tudunk maradni. 

 

 

 


