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Az „új világ modernsége” erkölcs, etika
nélkül zsákutca!!

Az OEE. Szeniorok Tanácsa soron
következõ rendezvényét 2009. márci-
us 25-én 10.00 h. kezdettel az OEE
425. sz. tárgyalójában tartotta. Dr. S
Nagy László elnök üdvözölte a megje-
lenteket és Ipsits Lajos kollegánk el-
hunytára emlékezve felkérte a tagságot
a közös kegyelet megadására. Ezután
jelezte az elõadó dr. Veres Gábor
egyetemi tanár közlekedés zavarai
miatti késedelmét és a napirend felcse-
rélését. E napirend keretében elnöki tá-
jékoztató történt az éves programról, il-
letve az esedékes kitüntetésre javasolta
dr. Király Pál szeniortársunk elõterjesz-
tését az OEE Díjbizottságának a Tiszte-
letbeli Tagságra. A javaslatot a tagság
egyhangúan megszavazta.

A következõkben ismertette, hogy
ez alkalommal egy olyan témáról hall-
hatunk, amely a mai közéletben „hiány-
cikk”, de a szakma hitelességének alap-
vetõ feltétele. Az elõadó a MTESz Minõ-
ségügyi Bizottságának elnöke, ahol
megismerve az általa mûvelt témakört
felkérte a„Minõség és etika a szak-
mai közéletben” c. elõadás megtartá-
sára. A téma idõszerûségét az átalakuló
természeti- gazdasági és környezeti vál-
tozások új szemléletû megvilágításba
helyezték a szakunk szempontjából is. 

Az elõadó évtizedes tapasztalatainak
szintetizálásával ismertette a kérdéskör
helyzetét, vizsgálatának eredményeit,
tapasztalt negatív hatásait. A számítógé-
pes prezentáció közvetítésével elhang-
zottakból a következõ lényegesebb
gondolatok rögzítetõk:

Az elõadó holisztikus szemléletben
vázolta a globálisan és már lokálisan is
érzékelhetõ változások hatásait, követ-
kezményeit. Ismertette, hogy a minõség
sokféleképpen értelmezhetõ; 

köznapi jelentése, filozófiai értelme-
zés, illetve (szabad) piaci, társadalmi
minõség és életminõség vonatkozásá-
ban 

vizsgálható továbbá az összefüggése
– Minõség és minõségügy, – Minõség és
erkölcs, Az erkölcsi rend és a Szellemi
környezetünk védelme szempontjából.

A korszerû minõségügyi értelmezés
értékszemléletû. A minõség a termelési
és a fogyasztási folyamatokból álló
igény kielégítésben részesülõk értékíté-
lete arról, hogy az érdekeltek mennyi ér-
téket kapnak. Tehát az átadott érték-

rõl szól, amiben fontos mit tekintünk lé-
nyegi értéknek. Vagyis egyensúlyba kell
kerüljenek az ember biológiai, értelmi
és érzelmi igényei, amit egy adott közös-
ségben az erkölcsi értékek biztosít-
hatnak.

A fogalmak kapcsolatai az emberies-
ség vonatkozásában jelzik a minõség,
érték és az erkölcs elválaszthatatlansá-
gát. Társadalmi szinten létrehozott ter-
melési, fogyasztási rendszerek, az élõ
szervezetek és egyedei állandó „moz-
gásban”, változásban vannak. Felmerül
a kérdés mi az a „mozgatórugó”,
amely ezt a mozgást biztosítja? A vá-
lasz, hogy az érték. Ilyen összefüggés-
ben az emberi cselekedeteknél az érték
az erkölcs, a társadalmi termelésnél és
a fogyasztásnál a minõség, a kémiai
reakcióknál az entrópia. 

Az érték általános fogalma terén
megkülönböztethetõk szellemi – erköl-
csi (jó-rossz), – logikai (igaz- téves), –
esztétikai (szép-rút), – vallási értékek.
Az értékek érvényesülésének összessé-
ge alkotja az értékrendet, amely az
életminõség alapvetõ jelzõi és a továb-
bi kapcsolatok hálózatának tényezõivé
válik.

Ebben az összefüggésben vizsgálva
az erkölcs lényege, hogy „az ember
minden tudatos tevékenységében és
egész magatartásában a jót tegye, a
rosszat kerülje.” A ténylegesen megho-
zott döntés jóságának, vagy rossz-ságá-
nak érzékelõje a lelkiismeret. Az er-
kölcsi értékeket európai kultúrában el-

sõsorban a természetes erkölcsi, az
ószövetségi és a keresztény újszövetségi
törvények fogalmazzák meg. Ezeken
belül értelmezhetõk az erkölcs és a sze-
retet, a szabadság és az erkölcs stb. vi-
szonosságai.

Vagyis az emberi cselekedeteket az
erkölcsi törvények szabályozzák, és az
emberi méltóság alapvetõ lényege a sa-
ját belsõ törvény érvényesítésülése. Az
értékre irányuló, értékvalósító tevé-
kenységével bontakoztathatja ki az em-
ber szellemi képességeit, valósul meg a
személyisége. A minõségügy értékte-
remtõ hatásában válik korunk közpon-
ti kérdésévé és további összefüggésben
meghatározza a fenntartható élet vagy a
földünk használatának kritikus elágazá-
sait, kérdéseinek a megválaszolását.

Az – értelmi és szellemi értékeket is
magukba foglaló – értékteremtõ minõ-
ségügy segíthet felismerni, hogy nem a
vállalkozás a cél és az ember eszköz,
nem a nyereség a cél és az ember esz-
köz, hanem az ember méltósága a cél,
és a vállalkozás, a nyereség csak eszköz
lehet, amit az erkölcs és a szeretet biz-
tosíthat.

Az igen érdekes megközelítésû elõ-
adást követõen hasznos véleménycsere
alakult ki, amelybe bekapcsolódtak, dr.
Szász T., dr. Jereb O., Tokodi M., Lu-
tonszky Z., dr. Marjai Z.-né, dr. Ghi-
messy L. dr. Zágoni I.

Az elnök dr. Veres Gábor elõadását
megköszönte, majd ajánlásokat foga-
dott el a Szeniorok Tanácsa tagságának
bõvítésére és az ülést bezárta.

Dr. S. Nagy László  
elnök  

Szeniorok Tanácsülése

Jelentõs figyelmet kaptak az éghajlatvál-
tozással kapcsolatos fejlesztések (az er-
dõirtásokból származó emisszió-csök-
kentés, az erdõrontás) finanszírozási
mechanizmusai, Jan McAlpine, az ENSZ
Erdõfóruma titkárságának igazgatója rá-
mutatott, nem valószínû, hogy ezek a fi-
nanszírozási rendszerek a fenntartható
erdõgazdálkodás teljes körére kiterjed-
nek. Lényegesnek tarja ezért az össze-
hangolás és együttmûködés javítását,
hogy olyan tárgyalások jöjjenek létre,
ahol az éghajlatváltozás és a fenntartha-
tó erdõgazdálkodás napirendje kölcsö-
nösen támogatják, segítik egymást.

Kiemelte, hogy a fórum „360 fokos
rálátással dolgozott”, a világ vala-
mennyi típusú erdejét tekintetbe véve,

mindent központi kérdésként kezelt, a
teljes védelemtõl az erdei termékek
fenntartható használatáig, de a globális
látószögben fókuszba került az éghaj-
lat, a biodiverzitás és az ember is. Azért,
hogy megértsük, hogyan terjeszthetõ a
fenntarthatóság, az ágazatok közötti
összehangolt megközelítés a következõ
feladat. Változtatni kell azon a módon,
ahogyan együttmûködünk.

Hosszasan tárgyaltak a küldöttek a
fenntartható erdõgazdálkodás finanszí-
rozásáról is, megállapodásra azonban
nem jutottak. A tervezet szövegét átte-
kintésre és mérlegelésre a Fórum követ-
kezõ, 2011. januári ülésszaka elé ter-
jesztik majd. 

(ForestPress)

Az éghajlatváltozásról




