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Műhelyek



Szófelhők
§ Fenntarthatóság

§ Körkörös gazdaság

§ Ökolábnyom

§ Awareness gap

§ Égi lábnyom

§ Környezetgazdaságtan
§ Humánökonómia

§ KETEG
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Közös tananyag
§ Minden közgazdász képzésbe

– BSc
– MSc
– FOSZK
– (PhD)
– (Szakosított középiskolák)

§ Tematika?
§ Fóliák?
§ Tankönyv(ek)?
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I. Mi a közgazdaságtan?



II. Korok, bölcselők, iskolák



III. Paradigmatenyésztők



1. Híres közgazdászok
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2. Nobel-díjasok



Egy majdnem Nobel-
díjas női közgazdász

Egyik lábán ellenőrizetlen hipotézisek, a 
másikon ellenőrizhetetlen jelszavak – így 
botorkál előre a nemzetgazdaságtan. 
Feladatunk az, hogy az ideológiának és a 
tudománynak ebben az elegyében a kettőt, 
amennyire csak lehet, szétválasszuk. 

Joan Viloet Robinson, idézi: Hickel 1997, 122.



3. Újkori filozófusok



4. Az egyház 
társadalmi 

tanítása
(CST)



5. Modern 
alternatívok



Köszönöm 
a figyelmet!



Mértékadó vélemények 

a könyvről



Zseniális!



Jobb mint a 
varázsital!



Elbuktunk!



Jaj de 
cuki!



Az igazi varázslat!



„Nem megyek 
több küldetésbe. 
A világ meg van 

mentve!”







Az 
éhezés 

vége!



Az igazi 
drágaszág!



Megjelent!



https://www.facebook.com/gazdasaggep

Kérünk lájkot!



https://www.facebook.com/
gazdasaggep



Isteni!



444 oldal!
És csak 4000 Ft.

Jöjjön a 2. kötet!



Irány a könyvesbolt!



„Ez volt az álmom!”
Martin Luther King

„Hát… Ennyi volt!”
Adam Smith



„Isten ravasz, 
de sohasem 
rosszindulatú.”

„Ami igazán 
számít, az az 

ihlet.”

„A Gazdasággép olyan a közgazdaságtannak, mint a 
relativitáselmélet a fizikának. Na jó, kicsit fontosabb!”

„Ha kipusztulnak a méhek, azt az emberiség 
legfeljebb négy évvel éli túl.”

„Nem oldhatjuk meg a problémákat ugyanazt a gondolkodás-
módot alkalmazva, amellyel megteremtettük őket!”







„És leleményes!”
Odüsszeusz, Ithaca királya

„Igen vakmerő…”
Akhilleusz

„Szép!”
Helené, ex 
spártai királyné



„Szinoptikus! Azt hiszem…”
I. Ince pápa



„Ha már az utolsó csepp 
hűtővized is a szörnyűségesre 
vesztegetted, rájössz, hogy 
Gazdasággép nem izzad!”
ősi indián (vagy kínai) mondás

?



Titkok és 
hazugságok a 
közgazdaságtanban



Irány a könyvesbolt!





Szia!



Szervusz.



Hogy 
hívnak?



Atlasznak. Én 
tartom az eget. 
10 millió éve… 

Kb.



És te ki vagy, 
ifjú titán?



Titán?
Ember vagyok.

Humánökonómus!



Az mi? 
Érdekelne…



Olvastad a 
Valóban Felelős 

Vállalatot?



???



Tartsam egy kicsit?
Biztosan elfáradtál…



Végül is…
Isteni lenne!



Mégis maradj még. 
Előbb elolvasom a 
fenntarthatóság 

közgazdaságtanát!



Irány a könyvesbolt!



„A francba!”
Glóbi



A hét fej:
1. Szegények elnyomása

2. Zsarnokság más fajok felett 
3. Környezetszennyezés 

4. Generációk közti igazságtalanság 
5. A nyomor meg nem szüntetése

6. Az élet megtagadása
7. Ökonomizmus

A két szárny:
§ Korlátlan 

fogyasztás
§ Technikai 

optimizmus

A lábak:
‘Multik’ és ‘metrók’

A vér: A szabad (?) pénz

Glóbi:
Elszemély-
telenedés



Elszemély-
telenedés





„Ez a könyv végre megfejti a létezés titkát, az 
emberi élet értelmét, logikus és optimista szálat 
visz az emberiség történetébe. 
Sőt, még többet ígér: mindezt nyereségesen!!!” 

Galaxis útikalauz stopposoknak, 1. kiadás

„Többnyire olvasható.” 2. kiadás





=





Meg vagyok 
mentve! J



A valódi osztó

gazdaság!



Üzenjük 
Brüsszelnek!



Az Amerikai Álom vége



Afrikai álom?



https://www.facebook.com/gazdasaggep

Kérünk lájkot!



https://www.facebook.com/
gazdasaggep



The end of global warming!

2016



Legjobb 
tanítványom!





Igaza 
van!


