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A jegyzet célja, hogy mesterszakos hallgatóknak az önkormányzati
beruházások értékeléséhez az eddig megszokottól eltérő szempontokat is adjon,
úgy, mint környezetvédelmi és szociális felelősség érvényesülésének vizsgálata.
Köszönettel tartozom Szegvári Péternek, aki szakmai tanácsaival sokat
segített a jegyzet elkészülésében, valamint Dietz Ferencnek Szentendre város
polgármesterének és Molnár Ildikónak, Szentendre város jegyzőjének, akik az
önkormányzati

lét

gyakorlati

oldalát

nagyon

jól

ismerve,

gyakorlati

meglátásaikkal segítettek sokat.
Általános elvárás ma már az, hogy közberuházások esetében annak
szociális és környezetvédelmi következményeit is felmérjük. Ebből következően a
fejlett világban mára kialakult az igény arra, hogy a környezetvédelmi és szociális
hasznokat be tudjuk építeni a rangsorolás kritériumrendszerébe, elérve ezzel, hogy
ne csak pénzügyi megtérülési mutatók alapján döntsünk egy projekt előbbre
helyezéséről, hanem ez utóbbi mutatók alapján is. Az ezen az alapon működő
módszertan neve „Triple Botom Line Analysis”, a továbbiakban TBL.
Az irodalomban sokat olvashatunk a „Race to the bottom” stratégiáról,
amely szerint sajnos sokszor maguk a közberuházások járulnak hozzá a
fenntarthatóság csökkenéséhez, és egy közösség életminőségének romlásához. Ha
a

beruházásokat

nemcsak

pénzügyi

szempontból,

hanem

szociális

és

környezetvédelmi szempontból is elemeznénk, sokkal jobb rangsort kapnák arra
vonatkozóan, mely beruházások üdvösek a közösség szempontjából, és melyek
azok, amelyeket nem célszerű a tervezett formában megvalósítani, bármennyire is
hasznosnak tűnnek rövidtávon.
Az alábbi ábra szemlélteti, hogyan függ össze ennek az új elemzési
módnak a három pillére, lehetővé téve, hogy egy beruházást az eddiginél
összetettebben értékeljünk.
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1. ábra. A TBL elemzés összetevői

Környezetün
kre gyakorolt
hatások

Pénzügyi,
gazdasági
tényezők

A közösségre
gyakorolt
hatások

TBL (Triple Bottom Line)

Az önkormányzatok OECD átlagban a kormányzati beruházások 70%-át
hajtják végre (OECD, 2008), ami indokolja, hogy ez a szektor fontos szerepet
kapjon a környezetvédelmi problémák megoldásában. A beruházások „zöldítése”
nagy különbséget jelenthet a korábbi gyakorlathoz képest, de a folyó bevételek
megfelelő alakítása is eszközül szolgálhat a település környezetvédelmi céljai
eléréséhez.
A kurzus hallgatói betekintést nyernek a TBL történetébe, reményeink
szerint érzékenyebbek lesznek környezetvédelmi és szociális témák iránt,
megismerkednek a TBL alkalmazási területeivel, és amikor döntési pozícióba
kerülnek, képesek lesznek az órákon hallottakat, illetve olvasottakat alkalmazni.
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1. ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI, ÖNKORMÁNYZATOK BERUHÁZÁSAI

A jegyzet első fejezete nagy
részben

támaszkodik

“Önkormányzati

politika

finanszírozás”
képzésben

az

című,

részt

és

alapszakos

vevők

számára

készített jegyzetre, összefoglalja az
abban

leírt,

önkormányzati

az

finanszírozással és beruházásokkal
foglalkozó

ismereteket,

birtoklása

szükséges

„Önkormányzati

az

beruházások

környezetvédelmi
Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net

amelyek

és

szociális

szempontú elemzése” kurzust felvevő
hallgatók számára.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (ÖTV) külön
fejezetekben foglalkozik a települési, a megyei és a speciális helyzetéből adódóan a
fővárosi önkormányzatok hatáskörébe utal feladatokkal. Az ÖTV „..a nagyobb
lakosságszámú

és

teljesítőképességű

önkormányzatoknak

-

más

helyi

önkormányzatokhoz képest - több kötelező feladat- és hatáskört állapíthat meg. A kisebb
lakosságszámú település önkormányzata - amennyiben saját maga vagy társulásával arról
közösen gondoskodni tud - működési területén önként vállalhatja a törvény által a
nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatnak, illetve megyei önkormányzatnak
kötelezően előírt közszolgáltatás megszervezését. Ilyen esetben költségvetése számára
igényelheti az átvállalt feladattal arányos fedezet biztosítását.”(ÖTV, 6.§ (b).)
A települési önkormányzat feladataival a törvény II. fejezete (8.§) foglalkozik.
A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:
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(i)

a településfejlesztés,

(ii)

a településrendezés,

(iii)

az épített és természeti környezet védelme,

(iv)

a lakásgazdálkodás,

(v)

a vízrendezés és vízelvezetés,

(vi)

csatornázás,

(vii)

köztemető fenntartása,

(viii)

a helyi közutak és közterületek fenntartása,

(ix)

a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló

közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és
egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás)
biztosítása,
(x)

helyi tömegközlekedés,

(xi)

a köztisztaság és településtisztaság biztosítása;

(xii)

gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi

feladatairól;
(xiii)

közreműködés

a

helyi

energiaszolgáltatásban,

a

foglalkoztatás megoldásában;
(xiv)

az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az

egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági
feladatokról való gondoskodás;
(xv)

a közösségi tér biztosítása;

(xvi)

közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport

támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének
biztosítása;
(xvii)

az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

Budapest esetében meg kell említenünk, hogy a főváros és a fővárosi kerületek
is törvényben meghatározott önálló feladat- és hatáskörű települési önkormányzatok.
Budapest és a kerületek feladat - és hatáskörével a törvény 63.§-a foglalkozik.
A törvény értelmében a kerületi önkormányzat működési területén köteles
gondoskodni:
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(i)

az óvodai nevelésről,

(ii)

az általános iskolai nevelésről és oktatásról,

(iii)

egészségügyi és szociális alapellátásról,

(iv)

az egészséges ivóvízellátásról,

(v)

a helyi közutak fenntartásáról,

(vi)

a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom
elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb
közterületeken

közúti

járművel

történő

várakozás

(parkolás)

biztosításáról,
nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről.

(vii)

A fővárosi önkormányzat pedig azokat a feladat- és hatásköröket látja el,
melyek a hatásai meghaladják az egyes kerületek nagyságát, vagy amelyek a
fővárosnak az országban betöltött különleges szerepköréhez kapcsolódnak.

A megyei önkormányzat azon feladatokat köteles ellátni, amelyek megoldására
települési önkormányzat nem kötelezhető, amely egy település határain túlnő, a megye
egy részére vagy akár egészére is kiterjed. Ezen kívül törvény kötelező megyei
feladatként írhatja elő az olyan körzeti jellegű közszolgáltatás megszervezését, ahol a
szolgáltatást igénybe vevők többsége nem a szolgáltatást nyújtó intézmény székhelye
szerinti települési önkormányzat területén lakik.
A megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik különösen
a) a középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátásról, amennyiben azt a
külön törvény szerint ellátást biztosító települési önkormányzat nem
vállalja;
b) a természet és a társadalom megyében levő kulturális javainak, valamint
a

történeti

iratoknak

a

gyűjtéséről,

őrzéséről,

tudományos

feldolgozásáról;
c) továbbá a megyei könyvtári szolgáltatásokról, a pedagógiai és
közművelődési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásokról;
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d) a megyei testnevelési-, sportszervezési, valamint a gyermek- és ifjúsági
jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokról;
e)

az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló
gyermekek oktatásáról,

f)

a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyermekek
oktatásáról, neveléséről, gondozásáról;

g) az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátásról, amennyiben azt a
külön törvény szerint ellátásra kötelezett települési önkormányzat nem
vállalja, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátásról;
h) a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolásáról; továbbá
gondoskodik egyes, szakosított ellátás körébe tartozó feladatokról;
i)

az épített és természeti környezet védelmével, a térségi területrendezéssel
kapcsolatos feladatok összehangolásáról,

j)

a megyei idegenforgalmi értékek feltárásáról,

k) a

megyei

idegenforgalmi

célkitűzések

meghatározásáról,

a

teljesítésükben részt vevők tevékenységének összehangolásáról;
l)

továbbá közreműködik a térségi foglalkoztatási feladatok és a szakképzés
összehangolásában,

m) valamint részt vesz a területi információs rendszer kialakításában. (ÖTV.
70.§)

Mint láttuk, a magyar rendszerben a feladatok központi és a helyi kormányzati
szintek közötti közösen, egymással együttműködve lának el egy-egy feladatot, ez azonban
nem minden államra jellemező.

A feladatok központi és a helyi kormányzati szintek közötti megosztásának három
formáját különböztetjük meg.

-

Tiszta feladatszétválasztás esetében az alsó szintek olyan funkciókat látnak
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el, amelyek esetében teljesen önállóan és diszkrecionálisan döntenek, és az állam e
területek irányításában egyáltalán nem vállal szerepet.
Közös felelősségről beszélünk akkor, ha az alsó és a felső szintek közösen,

-

egymással együttműködve látnak el bizonyos funkciókat.
Hivatalszerű kapcsolatról beszélünk, ha az alsó szint kötelezően vesz részt

-

olyan funkciók ellátásában, amelyeket a felső szint irányit, és a programjait is a felső szint
állapítja meg.

1.1

Önkormányzati bevételek
Amikor eldől az, hogy a

kormányzaton
jövedelmeket

belül
milyen

a
szintek,

hogyan, mi alapján szedik be,
ezekből melyek lesznek szabad
felhasználásúak, melyek kötöttek,
illetve milyen mértékben vesznek
Arvind Balaraman / FreeDigitalPhotos.net

részt

reallokációs

funkciók

betöltésében, az is eldől, hogy az
adott kormányzati rendszer hatékony lesz-e, vagy sem.

Általában elmondható, hogy ahol a helyi bevételek (adók, díjak) összege nagyobb
és a központi transzferek összege alacsonyabb, ott a szolgáltatások nagyobb részét
delegálják helyi szintre, illetve fordítva. A magyar rendszer ebből a szempontból
ellentmondásos, hiszen a viszonylag alacsony összegű helyi bevételek és magas szintű
transzferek mellett a szolgáltatások széles körének helyi szintre delegálása jellemző rá.

Az önkormányzat költségvetésén belül a saját bevételek szintjének növelésére a
szakirodalom

két

indokot

is

felsorol,

az

egyiket

fiskálisnak,

a

másikat

beszámoltathatósági indoknak nevezhetjük (Bahl, [2000]).
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I.

Az első azt jelenti, hogy a központi költségvetésre nehezedő nyomás és

költségvetési deficit csökkentésének egyik módja, ha csökkentjük a különböző
transzferek mértékét. A transzferek csökkentése a költségvetési hiányt növeli, ami a helyi
bevételek növelésével oldható meg. A saját bevétellel rendelkező önkormányzat kevésbé
van kiszolgáltatva a központi döntéseknek, kevésbé függ a finanszírozási politika
változásaitól, tudnunk kell ugyanis, hogy azok az államok, ahol a központi költségvetésre
nagy nyomás nehezedik, inkább fogják a helyi szintre juttatott transzferek mértékét
csökkenteni, mint a már elfogadott helyi adókat megszüntetni. (Ez utóbbi nem vihető
végbe törvényváltoztatás nélkül.) Ezen túlmenően, amennyiben a helyi bevételek között
megtaláljuk a megosztott adókat, a központi kormányzat egy idő után automatikusan
azokat fogja nagyobb mértékben emelni, amelyeket nem kell megosztania a helyi szinttel.

II.

Az elszámoltathatósági indok a költségvetésbe befizetett pénz útjának

áttekinthetőségére vonatkozik. A helyi beruházásokat mindenképpen – közvetve vagy
közvetlenül adóként beszedett pénzből finanszírozzuk. Amennyiben az adót a központi
költségvetésbe fizetjük be, akkor a felhasználás szintjére kerülésének útja nehezen
követhető, és az elszámoltatás az elköltött pénzzel nehezen érvényesíthető. Ha ugyanaz a
pénz közvetlenül a helyi kasszába kerül, az adófizető inkább odafigyel arra, hogy hogyan
költik azt el, milyen célra és milyen hatékonyan. Minél nagyobb az aránya a helyben
befizetett összegnek, a befizető annál nagyobb ellenőrzési jogot kíván gyakorolni a helyi
döntések meghozatala fölött és a helyi költségvetés elszámoltatásában.

Azt, hogy milyen típusú feladatokat milyen bevételi forrásból célszerű
finanszírozni, az alábbi ábra részletezi.
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2. ábra. Közszolgáltatások finanszírozási forrásai

Magánjellegű

Közösségi

Víz

Rendőrség

Szennyvíz

Tűzoltóság

Újraelosztás
Szociális
támogatások

Túlcsordulás,
externália
Közutak
Kultúra

Szemé

Közparkok

Közlekedés

Közvilágítás

Használói
díjak

Helyi
adó

Idősek
othona

Jövedelem
típusú adó

Szocálais
támogatások

Támogatás

Forrás: Enid Slack (Principal Author): Guide to Municipal Finance (2009), UN-HABIAT,
Kenya. pp.18. (Fordította: Barati Izabella)
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2. ÖNKORMÁNYZATI INNOVÁCIÓ, PROJEKTEK MENEDZSMENTJE

Ebben a fejezetben az önkormányzati
projektek kialakulásának, megszületésének
folyamatával foglalkozunk. Innovatívak-e az
önkormányzatok általában és mi a helyzet a
magyar önkormányzatokkal?

maple/FreeDigitalPhotos.net

Egy

beruházás

megvalósítását

rengeteg ötlet felmerülése, differenciálása, az érintettek megkeresése és a velük való
egyeztetés előz meg.
Mi az innováció? A sikeres innováció olyan folyamatok, termékek és
szolgáltatásnyújtási módszerek létrehozása és elterjesztése, ami az eredmények
minőségének, hatékonyságának és hatásosságának lényeges javulását eredményezi.

2.1

Innovációval szembeni attitűd
Az önkormányzatokat az újításokkal, innovációval szembeni attitűdjük szerint,

hasonlóan a magánszféra szereplőihez csoportokba oszthatjuk.
Ezek a csoportok a következők:
 Úttörők
 Korai utánzók
 Követők
 Lemaradók
 Ellenállók
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2.1.1 Úttörők

Az úttörőket a kreativitás magas foka jellemzi. Jól kezelik a kockázatokat, azokat
nem

veszélyekként

fogják,

hanem

új

dolgok,

megoldások

tanulására

való

lehetőségekként, tehát a hibákból is a pozitív dolgokat látják meg, azokból is tanulni
szeretnének. Fontos számukra más szektorok nyomon követése, hiszen egy-egy újítás
átvétele és adaptálása a saját környezetünknek, adottságaiknak megfelelően egy eredeti
megoldást eredményezhet a saját szektorukban is.
Fontos jellemzői az úttörőknek, hogy alkalmazottaik nagyon színes háttérrel és
képzettséggel rendelkeznek, akik gyakorlatukat a legeltérőbb területeken szerezték, hogy
a munkahelyen ezeket ötvözve akár a legmeghökkentőbb megoldásokkal álljanak elő.
Ebből következően a különböző nézetek ütközésekor keletkező feszültségre nem
ellenségként tekintenek.

A csapatot a nyitott, toleráns csapatmunka jellemzi. Az

úttörőkre ezekből következően még jellemzőek a tipikusan magas K+F költségek.

2.1.2 Korai utánzók

A korai utánzók kicsit óvatosabbak az úttörőknél, óvatosan szemlélik azok
lépéseit, ám nagyon gyorsak, ha az innováció sikeresnek bizonyul. Az információszerzés
kényszere miatt erős networking tevékenység jellemzi őket más szervezetekkel,
beszállítókkal és fogyasztókkal, finanszírozókkal egyaránt.

2.1.3 Követők

A követők az előző két csoporthoz képest már kissé kockázatkerülők, ők
megvárják, amíg az innováció beágyazódik a környező településeken és az eredmények
kézzel foghatóak.
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2.1.4 Lemaradók

A lemaradóknak nincs belső innovációs kapacitásuk, sokszor csak a külső
fenyegetésre reagálnak, ami lehet túlélés, verseny, át- vagy kiszervezés. Tipikusan
utolsónak veszik át azokat az újításokat, amelyeket a szektor nagy része már alkalmaz.
Ezt saját szervezetük másságával magyarázzák meg, holott ez a másságuk akár az
innováció alapja lehetne.

2.1.5 Ellenállók

Az

ellenállók

ragaszkodnak

a

megszokott

ügymenetükhöz,

felmerülő

problémáikat elsősorban külső tényezőkre fogják, belülről ritkán változtatnak. Általában
igaz rájuk, hogy csak lassan veszik észre, ha a környezetük megváltozott.
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A fenti csoportok jellemzőit az alábbi ábra foglalja össze.
3. ábra Innovációval szembeni attitűd szerinti csoportok

Úttörők

Korai utánzók

Követők

•
•
•
•

magas kreativitás
más szektorok nyomon követése
alkalmazottaik színes háttere és képzettsége
magas K+F költségek.

• kicsit óvatosabbak az úttörőknél
• nagyon gyorsak, ha egy innováció sikeresnek bizonyul
• erős networking tevékenység

• kissé kockázatkerülők
• megvárják, amíg az innováció beágyazódik

Lemaradók

•
•
•
•

nincs belső innovációs kapacitásuk
külső fenyegetésre reagálnak
utolsónak veszik át az újításokat
másságuk akár az innováció alapja lehetne

Ellenállók

•
•
•
•

ragaszkodnak a megszokott hoz
problémáikat külső tényezőkre fogják
belülről ritkán változtatnak
csak lassan veszik észre, ha a környezetük megváltozott
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Helyi kormányzati innováció fajtái

2.2

Felmerül az a kérdés, vajon a közszféra innovatív-e egyáltalán. Hiszen a
közszolgáltató, vagy akár az önkormányzat akkor sem fog eltűnni, ha nem innovatív, ha
nincsenek új ötletei. Mi akkor az, ami a közszférát az innovációra készteti? Mi az, amiért
egy közalkalmazott új megoldásokkal, ötletekkel áll elő, ha a profit, mint ösztönző ebben
a szektorban nincs, vagy nem úgy, mint a magánszektorban van jelen.
Vajon az alkalmazottak az innovációra, mint egy lehetséges luxusra tekintenek,
vagy, mint fölösleges teherre – már megint meg kell valami újat tanulni - esetleg, mint
kulcstevékenységre a saját területükön, új megoldásként arra, hogy a helyi igényeket
észrevegyék, azokat kielégítsék?
Ha követjük a körülöttünk zajló történéseket, szinte mindig hallhatunk valamely
kormányzati reform tervéről, vagy éppen végrehajtásáról. Jó esetben ezek a reformok
innovációt is magukban foglalnak.
Mivel elmondhatjuk, hogy innováció nélkül a szolgáltatások költsége jobban nő,
mint a költségek a gazdaság egyéb ágaiban (verseny hiánya), így a reformok egyik fő
célja, hogy innovációval segítse a közszférát annak elérésében, hogy
-

nőjön a teljesítménye és valós közérték teremtődjön meg;

-

feleljen meg a lakosok igényeinek és elvárásainak;

-

növelje a szolgáltatás hatékonyságát és minimalizálja a költségeket;

-

hatékonyabb legyen a kormányzás.

2.2.1 Az innováció mértéke

Az innováció lehet kismértékű újítás, vagy az egész korábbi rendszert felborító,
nagy változásokat indukáló folyamat. Eszerint megkülönböztetjük a kisléptékű
innovációt, a radikális innovációt valamint a rendszerszintű, áttörő innovációt.
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4. ábra Az innováció fajtái léptékük szerint

Rendszerszint
ű innováció

Radikális
Innováció

Kismértékű
Innováció

1. A kisléptékű innovációra (a legtöbb újítás természetesen ebbe a kategóriába
tarozik) jellemző, hogy jogi és egyéb szabályozók változtatása nélkül is
sikeresen végbemegy, tehát minden további nélkül beilleszthető a szervezet
ügymenetébe. Ez csupán kis változtatást jelent a közszféra által nyújtott
szolgáltatásokban vagy folyamatokban. A kisléptékű innovációra egyik példa
lehet az elektronikus ügyfélhívó rendszer bevezetése egy hivatalban.
2. A radikális innováció esetében már új szolgáltatásokat alakítanak ki, vagy
alapvetően új módon szerveznek meg egy már létező szolgáltatás nyújtását.
Azon szervezetek, amelyek ezeket az újításokat átveszik, jelentősen javítanak
teljesítményükön, ám ezek a szervezeti átalakítások még nem jelentik a
szektor egésznek átalakulását. A radikális innováció példái lehetnek az online
adó-visszatérítés lehetőségének megalkotása, vagy a távoktatás elterjedése, de
hasonlóan radikális innovációnak számít például az egynapos műtétek
terjedése a bent fekvéses megoldások helyett.
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3. Rendszerszintű, áttörő innovációról akkor beszélünk, ha a változások a
rendszer alapvető jellemzőit érintik. Évtizedekre van szükség ahhoz, hogy az
áttörő változások hatásaikat teljesen kifejtsék, és hozamuk ennek megfelelően
nyilvánvalóvá váljék. A rendszerszintű innováció gyakran új technológia
elterjedésének

a

következménye,

megváltoztathatják

a

meglévő

munkastruktúrát, új intézmények születhetnek, vagy új kapcsolatok meglévő
intézmények között. Erre egy példa lehet az óvodarendszer kialakulása.

2.3

Az innováció ellen dolgozó tényezők

Korábban

már

felmerült,

hogy

a

közszolgáltató, vagy akár az önkormányzat
tulajdonképpen akkor sem fog eltűnni, ha nem
innovatív és nincsenek új ötletei.

Ebből arra

következtethetnénk, hogy a közszféra, hiszen
nincs ráutalva, nem innovatív
Valóban igaz az, hogy a közszférában sok
olyan tényező van jelen, amely az innováció, az
innovatív légkör kialakulása ellen hathat. Ilyenek
például a verseny és ösztönzők hiánya, hiszen,
mint mondtuk, a profit, mint cél a közszférában
nincs explicite jelen. Nem szabad azonban
twoobee/FreeDigitalPhotos.net

elfelejteni,

és

főleg

alábecsülni

az

egyéb

ösztönzők alkalmazásának lehetőségét. Ilyen ösztönzők például munkavállalók pozitív
megerősítése, vagy a megfelelő kollegiális, pozitív légkör kialakítása irodán belül.
Ennek kialakítása nehéz feladat közszolgáltatások, és általában a közszféra
esetében, gondoljunk csak a közalkalmazottak általános kockázatkerülő megatartására,
vagy a folyamatosan eléjük kerülő nagyon rövid határidejű feladatokra (rövidtávú
gondolkodás felerősödése abban az érelemben, hogy nincs is lehetőségük, nincs idejük
távlatokban

gondolkodni).

A

kockázatkerülő

magatartásnak

és

bürokrata

konzervativizmusnak az egyik fő oka, hogy a kinevezett közalkalmazottak nagyon
nehezen mozdíthatók el munkahelyükről, hacsak nem csinálnak valamit nagyon rosszul.
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Ebből következik az a természetes reakció, hogy amit eddig rájuk irányuló kritika nélkül
elvégeztek, csak nagyon nehezen változtatják meg, a hibáktól való averzió,
kockázatkerülő kultúra miatt. Ez természetesen alááshatja a szervezeti fejlődést.
Nem javítja a helyzetet az sem, hogy a közszektor folyamatosan a média figyelmét
élvezi és az innovatív megoldásokról általában még az előtt beszámolnak, mielőtt az
eredményeket produkált volna. Mivel közpénz költéséről van szó, ha a beruházások nem
hoznak megfelelő hozamot – és a média miatt ezt sokszor a lehetségesnél rövidebb távon
kérik rajtuk számon -, az újítókat könnyen közpénz elherdálásával vádolhatják meg. Ezt
nyilván el szeretnék kerülni, és sokszor inkább nem kockáztatnak semmi újjal.
Másik lényeges szempont, hogy mivel a közszféra innovációi gyakorlatilag az
egész társadalmat érintik, azok valóban nagyon kockázatosak. Gondoljunk csak az
egynapos, kórházi bennmaradást nem igénylő műtétek elterjedésére, és az első ilyen
beavatkozások kockázatára, vagy a jelenleg is zajló Bologna- átalakulásra a
felsőoktatásban, amelyet sokat már most megpróbálnak értékelni, ám erre igazán akkor
lesz lehetőség, ha a most végző, első Bologna-s generáció kikerül a munkaerőpiacra.
Mindezen negatív hatás ellenére sok innováció van a közszektorban. Lényeges
kérdés, hogy ha valahol valamilyen sikeres újítást vezetnek be, hogyan gondoskodunk
annak elerjesztéséről, hogy annak hasznai más területeken, más településeken is
érezhetőek legyenek.
Erre két megoldás adódik, az egyik az innováció központilag irányított
elterjesztése, kötelezővé tétele (push), a másik annak spontán elterjesztése találkozók,
tapasztalatcserék szervezése útján. A magánszférával foglalkozó irodalom az újítások
spontán terjedését sikeresebbnek tartja, és erre találhatunk példát a közszférából is (ld.
kiskincstárak elterjedése). Így biztosítható az, hogy az innovációt átvevők azt szívesen
alkalmazzák, nem kényszernek, vagy luxusnak érzik a bevezetését, és ezáltal a
településen élők, a szolgáltatást igénybevevők is valóban érzik a pozitív változást.
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3. A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉG, MINT
ÖNKORMÁNYZATI TEENDŐK

Az

önkormányzatok

nem

„buborékban” működnek, döntéseik
közvetlen

hatással

életminőségünkre,

vannak
környezetünk

tisztaságára, sőt, a klímaváltozásra.
Amire pedig a helyi döntések hatással
vannak, azt a döntéseken keresztül
befolyásolni is képesek a helyi, felelős
gondolkodású politikusok.

Apple's Eyes Studio/ FreeDigitalPhotos.net

Annak, hogy ezzel maguk az
önkormányzatok és politikusaik is tisztában vannak, és felelősen gondolkodnak a
környezetvédelemmel, klímaváltozással kapcsolatban, ékes bizonyítéka, hogy egyre
inkább terjednek olyan önkormányzati anyagok, amelyek a környezetvédelem,
klímahelyzet javításával ténylegesen foglalkoznak és nemcsak törvényi kötelezettségként,
kipipálandó feladatként készítették el őket. Ezeket a tervekben, stratégiákban lefektetett
programokat szerencsére sok önkormányzat meg is valósítja.

Mitől lesz egy település „zöld település”, „fenntartható település”? A következő
idézet az ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) egy
Magyarországon is jelen levő, „SustainableNOW” nevet viselő programjának
összefoglalójából származik.
„Az éghajlatváltozás, a növekvő üzemanyagárak, a környezet állapotának romlása,
a különféle társadalmi-gazdasági nehézségek csak töredékét jelentik a településeket
manapság érintő kihívásoknak. Ami ezek közül mégis mindegyikben közös, az az
energiaigény. Mindennapjaink során energiára mindig szükségünk van. Ugyanakkor
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az energia az a tényező, mely jelenlegi felhasználása során számos negatív jelenségben
játszik szerepet, különösen az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásában, illetve a
fosszilis tüzelőanyagok folyamatosan növekvő ára miatti költségtervezési nehézségek
előidézésében. A kiküszöbölő és alkalmazkodó technikájú klímavédelem, valamint az
energiabiztonsági kérdések kezelése révén a fenntartható energiagazdálkodásra való
átállás során számos egyéb előnyre is szert tehetünk……..
Ezek a kérdések a politikai, települési vezetők, valamint a szakemberek irányítási
és kommunikációs ismereteinek fejlesztése révén kezelhetők. Itt elsősorban a
fenntartható energiagazdálkodásra, valamint a fenntarthatósági alapelvek, a klíma- és
környezetvédelem, a helyi erőforrások hatékony felhasználása, az energiabiztonság, a
közösség

alkalmazkodóképessége

alapján

megvalósuló

fejlődő

integrált

folyamatkialakításra és tervezésre kell összpontosítani…..”
A fenti idézet nagy jelentőséget tulajdonít a helyi politikusok, települési vezetők
hozzáállásának, hiszen döntéseikkel meghatározzák egy település stratégiájának irányát
az elkövetkező évekre, akár évtizedekre is. Természetesen a helyi közösség támogatására
is szükség van, hiszen nekik kell a stratégiát „elszenvedni”, az általa meghatározott
lehetőségek között élni, elfogadni, hogy a városi, települési döntések a mindennapjaikra
jelentős hatással vannak, akár az energiagazdálkodásra, a városi közlekedésben elérhető
eszközökre vagy az úthálózat alakítására gondolunk.
De ide kell például sorolni azt a legújabb kutatási eredményt is, hogy a városi zöld
területek hatása mennyire tudja befolyásolni a légkörben jelen levő üvegházhatású gázok
mennyiségét. Erről egy érdekes kutatást végeztek kent-i egyetem munkatársai, amely
eredményeit éppen a jegyzet írása közben publikálták a Journal of Applied Ecology-ban
(Davies, Edmondson, Heinemeyer, Leake, Gaston,).
Eszerint, bár sok esetben a városi zöldterületet, csak, mint esztétikumot veszik
számításba és ökológiai haszonnal nem számolnak, az egyik legnagyobb angol város,
Leicester környékén azt mérték, hogy a városi zöld vegetációnak igenis jelentős szerepe
van az üvegházhatású gázok megkötésében. A városok tehát a zöldterületek növelésével
is tudnak segíteni a klímacélok elérésben, és itt betöltött szerepük sem elhanyagolható.
A lakosok részvétele nélkül nincs esély arra, hogy egy települési politikát sikerrel
vigyünk végbe. A településeknek számos eszközük van arra, hogy minél szélesebb
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rétegeket vonjanak be céljaik megvalósításába és számos olyan stratégia és elv született,
amelyek

hatékony

eszközként

alkalmazhatóak

környezetvédelmi

tervek

megvalósításában. Fontos, hogy a lakosok bevonását jól megszervezett kommunikáció is
kísérje, hogy ne csak egyfajta „luxus”-ként,
vagy kötelezően teljesítendő feladatként
éljék

meg

a

környezetvédelmi

célok

felvételét a települési prioritások közé.
Arra, hogy a települések hogyan
biztosítják a környezetvédelmi és szociális
kérdések érvényesülését a döntéshozatal
során, sokféle példát találhatunk, és számos
nemzetközi szervezet is tett ajánlásokat erre
vonatkozóan.
Mi ezek közül a nemzetközileg
elismert

elvek

közül

hárommal

foglalkozunk, amelyek a világ három
Forrás: digitalart/freedigitalphotos.net

tájáról,

Európából,

Kanadából

és

Ausztráliából származnak. Ezek az (i)
„Aalborg Committments”, az (ii) ORTEE Principles, és a (iii) Melbourne Commitments.

3.1

Aalborg Commitments

2004-ben Aalborgban, Dániában több mint 600 település írta alá az Aalborg-i
kötelezettségvállalásokat. Ennek célja, hogy európai településeket támogasson az
Aalborg-i Karta (1994) elveinek követésében, alkalmazásában. Az együttműködés az
önkéntesség elvén alapul, tíz területre és 50 kulcstevékenységre hívja fel a figyelmet és a
helyi tevékenységekre összpontosít a globális problémák megoldásában.
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A tíz terület, ahol - a charta értelmében - a csatlakozott települések fejlődést
kívánnak elérni:

1.

Kormányzás minősége, demokrácia – az aláíró települések készek arra,

hogy a közösség széles rétegeinek bevonásával hozzák meg döntéseiket.

2.

A helyi vezetés hatékonyságának növelése a környezetvédelem érdekében

– hatékony vezetési módszerek alkalmazása, a tervezés- végrehajtás-értékelés
ciklust alkalmazva.

3.

A természeti erőforrások védelme – elkötelezettség a természeti

erőforrások megóvása, és az azokhoz való egyenlő hozzáférés elvének
alkalmazása mellett.

4.

Felelős fogyasztás és életstílus választás – elkötelezettség a fenntartható

termelés és fogyasztás ösztönzése, valamint az erőforrások okos és hatékony
felhasználása mellett.

5.

Várostervezés – elkötelezettség a várostervezés stratégiai jelentősége,

valamint a környezetvédelmi, társadalmi, gazdasági, egészségügyi és kulturális
hasznok mindenki számára elérhetővé tétele mellett.

6.

Nagyobb mobilitás, kisebb forgalom – a közlekedés összefügg az

egészségüggyel,

környezetvédelemmel,

ezért

az

elkötelezettséget

vállaló

települések erősen preferálják a fenntartható közlekedési módokat.

7.

Egészségügyi akcióprogram helyi szinten való létrehozása és érvényesítése

– a települések elkötelezettek a helyi lakosok egészségügyi állapotának és
általános jólétének javítása mellett.

8.

Fenntartható és sokszínű helyi gazdaság létrehozása – olyan gazdaság

melletti elkötelezettség, amely fenntartható, és munkahelyet teremt a környezet
károsítása nélkül.
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9.

Társadalmi egyenlőség és igazság – támogató és nem kizáró elven működő

közösségek előtérbe helyezése.

10.

Helyi szintről a globális felé haladás – a helyi közösségeknek is magától

értetődő felelőssége van a globális feladatok megoldásában, mint béke, igazság,
egyenlőség, fenntartható fejlődés és klímavédelem elérése.

3.2

ORTEE Principles

Az Ontario Roundtable on the Environment and Economy (ORTEE) elvek
1991-ben kerültek kidolgozásra. A céljuk az, hogy mintául szolgálhassanak azon kanadai
önkormányzatok, közösségek számára, amelyek valamely, fenntarthatósággal kapcsolatos
rendelkezéseket, programokat szeretnének alkotni. Az ORTEE elvek a növekedés
korlátaira fókuszálnak, és az hangsúlyozzák, hogy a környezet terhelhetőségét minden
egyes önkormányzati, helyi program tervezésekor figyelembe kell venni. Másik fontos
eleme, hogy ha lehetséges, helyi erőforrásokra kell támaszkodni, mind az anyagiak, mind
a tudás terén.

Az ORTEE elvek szerint, ha
egy

közösségben

valamit

jól

csinálnak, annak hatása lesz a
környező

településekre

természetes is,
elképzelhető,

Forrás:dan/FreeDigitalPhotos.net

is.

Ez

hiszen nehezen
hogy

csak
egy

egy

település

használ

adott

vízbázist,

vagy bizonyos

helyi

természeti

erőforrást,

ebből

következően az ideális az, hogy az
ilyen területeken közösen kell dolgozni, közösen kell azt védeni, és elosztani, ki mennyit
kap belőle (szubszidiaritás).
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Az ORTEE tulajdonképpen egy keret, amely nagyon rugalmasan alakítható az
adott önkormányzat adottságainak megfelelően, de mindig igaz az, nagy figyelmet szentel
a jelen döntések jövő generációkra gyakorolt hatására és az ökológiai ismeretek oktatásra.
A következő oldal az ORTEE elveket foglalja össze.
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5. ábra Az ORTEE szerint fenntartható települések jellemzői

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

• döntéshozatalkor figyelembe veszi az ökológiai szempontokat

• felismeri, hogy a növekedésdnek határai vannak, és ezek a határok a természeti környezetünk által erősen meghatározottak
• megújuló erőforrásokat használ, mint elsődleges energiaforrás
• minimalizálja a természeti környezet károsítását
• azon folymatokat és tevékenységeket támogatja, amelyek folymatos ciklus szeléletben működnek
• értékeli a kulturális különbségeket
• a helyi lehetőségeket és erőforrásokat a lehető legjobban használja fel
• tiszteletben tartja más életformákat, és vigyáz a biodiverzitásra
• nem veszélyezteti más, közeli vagy távoli közösségek életerét, biológiai sokféleségét
• nem veszéleyzteti, nem csökkenti a jövő generációk lehetőségeit
• a közösség tagjai közös értékeket tartanak magukának (oktatáson keresztül ezen értékek megismerhetők
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3.3

Melbourne Principles

A Melbourne Principles, „Melbourne-i elvek a Fenntartható Városokért” 10 rövid
elvet foglal magába, amelyek célja, hogy segítsen azoknak az ausztrál településeknek,
amelyek

a

fenntarthatóságot

kiemelt céljaik közé szeretnék
emelni. 2002-ben jegyezték le
őket

névadó

városukban,

az

ausztráliai Melbourne-ben, egy az
ICLE és az ENSZ által rendezett
rendezvényen.

A

Melbourne-i

elveket a 2002. augusztus végi szeptember eleji, a dél-afrikai
Johannesburgban

megrendezett

Fenntartható

Fejlődési

Világkonferencia (World Summit
on

Sustainable

Development,

WSSD vagy Earth Summit 2002)
önkormányzati

szekciójában

elfogadták, és a beépítették a
Forrás:pixomar/FreeDigitalPhotos.net

Johannesburgi
(Johannesburgi

Nyilatkozatba
Nyilatkozat

a

Fenntartható Fejlődésért).

A Melbourne-i Nyilatkozat 10 pontja:
1. A fenntarthatóság, a jövő generációk érdekeinek szem előtt tartása, szociális és
politikai egyenlőség elérése és az egyén fontossága alapvető. A hosszú távú
gondolkodás a pozitív változások alapja, amelyek végül a programok
fenntarthatósághoz vezetnek. A települések hosszú távú tervei tükrözzék a
települések egyediségét, építsenek a különbözőségben rejlő értékekre.
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2. Alapvető cél a hosszú távú gazdasági és szociális biztonság elérése. Ennek
feltétele a hosszú távon is fenntartható, a környezetet is figyelembe vevő, azt
is értéknek tekintő gazdálkodási szemlélet, mivel csak így lehet gazdasági és
szociális biztonságot elérni.
3. Fel kell ismerni környezetünk belső értékeit és megóvni, visszaállítani azokat.
A természet több annál, hogy csak az embert tekintsük egyedüli
haszonélvezőjének, a Földet megosztva használjuk más életformákkal,
amelyeknek szintén megvan a saját értékük.
4. Tegyük lehetővé, hogy minél kisebb lehessen az egyének ökológiai lábnyoma.
A városok rengeteg nyersanyagot, energiát használnak fel, jelentős kárt
okozva környezetünkben. Ezt a nem fenntartható folyamatot lassítani, majd
visszafordítani kell. Egy lehetséges módja annak, hogy megvizsgáljuk,
mennyire hat a környezetére a város, hogy megvizsgáljuk az ökológiai
lábnyomát.
Az ökológiai lábnyom azt a területet jelöli, amely szükséges a település/egyén
által elfogyasztott javak megtermeléséhez, valamint hulladékként való
elhelyezéséhez, ennek a csökkentése tehát egy pozitív lépés a fenntarthatósági
elvek teljesítésében. Jelentősen csökkentheti egy város lábnyomát, ha a
lakosok és városi döntéshozók a helyben felmerülő problémákat lehetőség
szerint helyben, helyi erőforrások felhasználásával oldják meg.
5. A városfejlesztés ökológiai elveken alapuljon. Az ökoszisztémák fejlődési
alapelvei a különbözőség, alkalmazkodóképesség, egymással való kapcsolatok
szorossága, együttélés, önmegújító képesség. Ezeket a tulajdonságokat a
városok stratégiatervébe is be lehet venni, hogy még inkább fenntarthatóak
legyenek.
6. A települések egyedi érékeit fel kell ismerni, ezekre kell építeni, beleértve a
helyben meglévő humán, kulturális, történelmi és természeti értékeket.
Minden város egyedi, és saját jellegzetességekkel rendelkezik a fent felsorolt
jellemzők mentén. Ezeket szem előtt tartva lehet olyan stratégiát kidolgozni,
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amelyet mindenki a városban magáénak tart, elfogad és ezek alapján éli
mindennapjait.
7. Lehetővé kell tenni, hogy a lakosok részt vegyenek a közösségi döntések
meghozatalában. A fenntarthatóság alapfeltétele, hogy minél szélesebb körben
támogatják. A lakosoknak joguk van beleszólni azokba a döntésekbe, amelyek
a mindennapjaikat érintik. Különös figyelmet kell fordítani azon csoportokra,
amelyek véleménynyilvánító képessége kicsi, így például a szegényekre.
8. Lehetővé kell tenni, hogy emberek közösen, hálózatokat kialakítva együtt
dolgozzanak a fenntartható városért. A meglevő kapcsolatokat erősíteni kell. A
meglévő kapcsolatok erősítése és újak létrehozása segíti, hogy a tudás és
viselkedésminták könnyebben eljussanak más emberekhez. Ezeket a mintákat
is lehet terjeszteni, a települések egymás között is szervezhetnek találkozókat,
megoszthatják tapasztalataikat.
9. Fenntartható

fogyasztás

és

termelés,

környezetbarát

technológiák

alkalmazásának ösztönzése. Nagyon sok eszköz van arra, hogy a fenntartható
életmódot ösztönözzük. Ilyenek az oktatás, a lakosok bevonása a döntésekbe
úgy, hogy előtte pontos képet alkottunk a termelés valós költségéről, amelybe
a környezetkárosítás költségeit is belevettük. Ezzel a termékek iránti keresletet
tettük „zöldebbé”, környezetünk állapotára érzékenyebbé.
10. A

beszámoltathatóság és átláthatóság elvének alkalmazása, ezzel a

kormányzás minőségének folyamatos javítása. A „jó kormányzás” elérése
nagyon összetett, komoly folyamat. Néhány területen a javulás szinte alig
észrevehető, kisléptékű, ám van lehetőség arra, hogy innovációval jelentős
javulást érjünk el (ld. a 2. fejezetet az innovációról).

Jelen jegyzet szerzője 2009-ben egy OTKA kutatás keretében telefonos interjú és
kérdőíves kutatás formájában kérdezte az önkormányzatokat kormányzásuk minőségéről:
A kérdőív alapja egy ENSZ – Városi Kormányzás Kezdeményezés - The Urban
Governance Initiative (UNDP–TUGI) „Jobb kormányzás” kérdőíve volt, amelyet kicsit
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megváltoztatva küldtünk el a településeknek. A kérdőívben öt, a kormányzás minőségével
kapcsolatos kérdéssort tettünk fel, mindegyik témához 3-4 kérdés tartozott. Ezeket
átlagolva kaptunk egy mutatószámot, amelyet akár a jó kormányzás nyers
mutatószámának is nevezhetünk.
A magyar önkormányzatok az ábrán látható eredményeket kapták.
6. ábra A magyar önkormányzatok eredményei az ENSZ-TUGI „Jó kormányzás” kérdőív
alapján

A városi, települési környezetvédelmi programalkotás és végrehajtás gyakran igényli a
különböző kormányzati szintek közötti együttműködést.
A települési programalkotás önmagában is komplex rendszer, hiszen figyelemmel
kell lenni a program által érintettek érdekeire, valamint magában foglalja a
környezetvédelmi,

műszaki,

közgazdasági

problémák

egy

rendszerben

történő

megoldását.
A komplexitás másik szintjét képviseli a feladat sokszereplős volta. A fejlesztési
folyamat nem csupán a település munkáját igényli, hanem más szereplők egyre növekvő
aktivitását is. A településeknek sokszor egymással, más, magasabb kormányzati szinttel,
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vagy a magánszféra képviselőivel kell együtt dolgozniuk azért, hogy elnyerjék a lakosok
bizalmát, megszerezzék a szükséges technikai tudást vagy akár pályázhassanak bizonyos
forrásokra, amelyekre egyedül nem lennének képesek. Ide tartozik a magánszféra, a nonprofit szervezetek, egyházak munkavállalása. Ez feltételezi a kormányzati szintek közötti
vertikális, vagy a különböző hivatalok, szervezetek közötti, vagy az önkormányzatok
közötti horizontális együttműködést.
Sok esetben az önkormányzatnak „csak” az a feladata, hogy a központi
kormányzat által előírt programokat kivitelezze, vagy forrásokra pályázzon, és azokat
továbbossza az őhozzá pályázók között. Más esetekben ennél lényegesen összetettebb
feladat hárul a helyi döntéshozókra. Ezek vagy felsőbb szinteken íródnak számukra, majd
kötelezően végrehajtandó feladatként delegálják azokat a helyi szintre, de elképzelhető
ennek a fordítottja is, az önkormányzat szintjén születik egy jó ötlet, amelyet hajlandó
saját hatáskörében kidolgozni, továbbvinni, majd ez terjed és fölfelé és válik elfogadottá a
felsőbb szinteken. (OECD, 2009b).

3.4

Klímacélok elérésének módjai

A

települések

általában

négyféle

irányítási

módot

alkalmazva

tudnak

klímacélokat

kitűző
programokat

végrehajtani/végrehajtatni a
klímaváltozásban
legérintettebb, mint például
Forrás: FreeDigitalPhotos.net

közlekedés,

építés,
talajhasználat,

vízgazdálkodás szektoraiban.
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Ezeket az irányítási, befolyásolási módokat mutatja meg a következő ábra,
kifejezve azt is, hogy ezek nem egymás alá-, vagy fölé rendelt módszerek, hanem akár
egyszerre is, egymással párhuzamosan alkalmazásukra is bőven található példa.
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7. ábra Az önkormányzati irányítás módjai

Irányítás egyegy szolgáltatás
nyújtásán
keresztül.

Irányítás, mint
szabályozó
hatóság

Az
önkormányzat,
mint fogyasztó,
keresleten
kereszüli
irányítás

(i)

Irányítás
együttműködés
ek lehetővé
tételén
keresztül

Az önkormányzat, mint fogyasztó. Az önkormányzatok eldönthetik, hogy mint
különböző szolgáltatások beszerzője, mely szállítókat részesít előnyben,
milyen kritériumok alapján választja ki beszállítóit. Az önkormányzati
épületeket energiahatékonyabbá újítja fel, hasonló célokat szem előtt tartva,
amikor egy-egy járművet cserél le. Ezzel direkt módon tudja befolyásolni az
önkormányzat

által

fenntartott

épületeket,

infrastruktúrát,

természeti

erőforrásokat, valamint előnyhöz juttathatja a fenntartható alternatívát kínáló
beszállítókat (zöld közbeszerzés).

(ii)

Irányítás egy-egy szolgáltatás nyújtásán keresztül. Ez azt jelenti, hogy az
önkormányzat, mint a szolgáltatás nyújtója befolyásolni tudja, hogy a
szolgáltatást, hogyan nyújtsák, kinek, és milyen mértékben. Ezzel nyilván a
klímacélokkal összefüggő szolgáltatások használatát is erősen befolyásolja, ld.
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később a „Zöld települési költségvetés” című fejezetet. Az önkormányzat
közvetlenül tudja befolyásolni a városi közlekedés GHG kibocsátást, a
hulladékgyűjtést és ártalmatlanítást, vízszolgáltatást a szolgáltatásnyújtás
szervezésén keresztül.

(iii)

Önkormányzat, mint szabályozó hatóság (irányítás). Amennyiben az
önkormányzatoknak van erre törvényi lehetőségük, megtehetik, hogy jogi
normákat hoznak például a széndioxid kibocsájtás mennyiségére vonatkozóan,
vagy, klímacélokat szem előtt tartva, más településektől eltérő szabályokat
hozhatnak például az energia, közlekedés, földhasználat, vagy más természeti
erőforrások használatára vonatkozóan.

(iv)

Irányítás együttműködések lehetővé tételén keresztül. Az önkormányzat olyan
együttműködéseket kezdeményezhet, ösztönözhet, mint például közös vállalat
létrehozása a magán és közszektor között bizonyos szolgáltatások ellátására.
(Kern & Alber, OECD, 2008a and OECD, 2009b)

A helyi önkormányzatok a felsőbb kormányzati szinteknél sokszor könnyebben
veszik észre, hogy mit tehetnek a környezet védelmében, hamarabb azonosítják az
egymást jól kiegészítő, helyi szinten alkalmazható stratégiai elemeket. Ennek az az oka,
hogy a hivatalon belül nem egymástól távoli irodákban születnek meg az ötletek,
amelyeket aztán hosszú időn keresztül kell egyeztetni, hanem lehetőség van
spontaneitásra, a kollégák azonnali reakciójának tesztelésére. Így egy-egy jó ötlet sokkal
hamarabb jut el a megvalósításig a hozzá kacsolódó programokkal együtt, mintha azt
felsőbb szinten dolgozták volna ki és írták volna elő a közösség, település számára.
Ez a fajta alulról építkezés összhangban van a szubszidiaritás elvével is. Ide illő
példa, hogy amikor egy település csökkenteni szeretné bizonyos területeken a
személyautóval való közlekedés gyakoriságát, ezt azzal éri el, hogy lehetővé teszi és
propagálja a tömegközlekedés használatát. Ez a fajta helyettesíthetőség megszervezése,
irányítása helyi szinten sokkal egyszerűbb, mint a központi kormányzat szintjén. A
program végrehajtása során pedig, ha nem a várt eredmények adódnak, lehetőség van
arra, hogy rugalmasan, hamar reagáljunk és korrigáljuk a terveket.
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Mivel a különböző területeken, például vízhasználat, földgazdálkodás, közlekedés,
hulladékgazdálkodás, stb. párhuzamosan futó tervek egymásra is hatnak, a pozitív
hatásaik

összeadódnak.

Annak a meghatározása,
hogy mely lépésnek lesz
máshol pozitív áthatása, és
ez mekkora, nagyon fontos
abból a szempontból, hogy
magát

a

stratégiánkat

kialakítsuk.

A

településmenedzsment
néhány

szakterülete

különös

mértékben

Forrás: Evgeni Dinev/FreeDigitalPhotos.net

összefonódik, ezért az említett áthatás miatt az egyik terület a másikat különös módon
erősítheti, vagy ellenkezőleg, éppen alááshatja az ott végrehajtandó reformok sikerét.
Ezeket az áthatásokat és kapcsolatokat foglalja össze a következő táblázat. Mint
láthatjuk, a közlekedéspolitika megváltoztatásának jelentős hatása lesz például a
lakónegyedek lakósűrűségére, az ipari és kereskedelmi célú földhasználatra, gyakorlatilag
az összes, önkormányzati irányítás alatt álló területre. Hasonló módon az összes, a
táblázatban felsorolt program közötti összefüggést elemezhetjük, amire meg is kérjük a
lelkes hallgatót.
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1. táblázat Önkormányzati programok kölcsönhatásai
Stratégiai
terület,
ennek hatása

Földhasználat

Közlekedés

Természeti
erőforrások

Építésügy

Megújuló energia

Víz- és szennyvíz, szemét

Földhasználat
övezetekre osztása;
ez meghatározza az
épületek
magasságát,
egymáshoz
való
közelségét (sűrűség),
a
beépíthetőségi
hányadot, stb.

-

Az
övezetek
kialakítása
befolyásolja
a
közlekedésben
eltöltött időt, az
általa
lefedett
távolságot;
olyan
körzetek kialakítása,
ahol
tömegközlekedési
eszközök
találkoznak, ösztönzi
a tömegközlekedés
használatát (mivel
lehetőség
van
átszállni, nem kell
sokat gyalogolni, pl.
Budapesten a Deák
tér)

Az
övezetek
elhelyezkedése
kijelöli
a
természeti
erőforrás
területeket

Az
adott
övezetre
vonatkozó
előírások
befolyásolják az épületek
magassága,
elhelyezkedésük
sűrűségét, minőségüket,
ami
befolyásolja
az
épületek
energiahatékonyságát,
esendőségüket
a
hőséggel,
árvizekkel
szemben.

Az
övezetekre
vonatkozó
előírások
megakadályozhatják az
adott helyről származó
energia előállítását, de
hozzájárulhat
az
erőforrások
hatékonyabb
kihasználáshoz,
jobb
minőségű szolgáltatás
nyújtásához.

A körzetek sűrűsége
meghatározza a víz és
szennyvízszolgáltatás,
komposztálás,
újrahasznosítás
hatékonyságát, az ehhez
szükséges
energia
mennyiségét.

Közlekedés;
ez meghatározza az
utak
és
tömegközlekedési
eszközök
fejlesztését,
bővítését

A közlekedéspolitika
alakítása befolyásolja
a
földhasználatot,
keresletet bizonyos
területek
iránt,
valamint
elfogadottabbá teheti
a
nagyobb
lakósűrűséget

-

A
közlekedés
befolyásolja
a
természeti
és
védett
területeket.

-

Az
elfogadott
közlekedéspolitika
előírhatja,
hogy
a
tömegközlekedési
eszközök
megújuló
energiát használjanak.

-

Természeti
erőforrások;
meghatározza, hogy

A
természeti
erőforrásokkal
kapcsolatos stratégia

A
természeti
erőforrásokkal
kapcsolatos

-

-

Ha az adott területen
jelen vannak bizonyos
természeti erőforrások,

-
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mely
területeken
nem lehetséges a
fejlesztés, és ott mi
más lehetséges.

behatárolja,
hogy
mely
területek
lesznek lakóövezetek,
valamint segítségével
a sűrűbben lakott
területek minősége
javulhat.

döntések
befolyásolják
az
utak elhelyezkedését
(pl. védett területek
elkerülése), valamint
a tömegközlekedési
infrastruktúrát.

elérhetővé válik ezek
ésszerű felhasználása

Építésügy;
meghatározza
az
építési
anyagok
minőségét, az építési
technológiát és az
épületek
fizikai
jellemzőit.

Az
építésügyi
előírások segíthetnek
a sűrűbben lakott
területek
elfogadottabbá
tételében, ha ezekre a
területekre különösen
magas
minőségű
előírások
vonatkoznak.

-

-

-

Építésügyi
előírások
kötelezővé tehetik a
megújuló
energia
használatát
az
épületekben.

Építésügyi
előírások
meghatározhatnak olyan
építési technológiákat, és
terveket,
amelyek
kevesebb sittel, szemétel
járnak,

Megújuló energia;
ilyen
előírásokkal
növelhető
a
megújuló
energia
használatának
aránya.

-

-

-

-

-

Megújuló
energia
előállítása
jelentős
vízhasználattal járhat.

Víz- és szennyvíz;
meghatározza
a
szemét
lerakható
mennyiségét
a
lerakás milyenségét,
valamint az árakat.

-

-

-

-

-

-

Az egyre sötétedő háttér egyre erősebb kapcsolatot jelez a két terület között.
Forrás: Kamal-Chaoui, Lamia and Alexis Robert (eds.) (2009),“Competitive Cities and Climate Change”, OECD.Regional Development Working Papers N° 2., pg. 80
Az eredeti ábrát fordította: Stecné Barati Izabella
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4. FISCAL BOTTOM LINE

A

beruházások

rangsorolásának klasszikus módszere
a pénzügyi hozamok, várakozások
alapján történő sorba rendezés. Ez
különösebb
igényel,
csakúgy,

magyarázatot
a

nem

közberuházásoknál,
mint

beruházásoknál,

a
a

magán
projekt

kivitelezését megelőzi egy pénzügyi
jscreationzs/freedigitalphotos.net

elemzés,

mennyire

kifizetődő

a

fejlesztés, milyen költségekkel és
hozamokkal jár.
Forrás:

Amikor egy beruházást tervezünk, ez egyik első – és mindenképpen döntő
fontosságú - felmerülő kérdés az, hogy bele tudjuk-e illeszteni a költségvetésbe. Egy
beruházást tervezése és a költségvetés elkészítése egy hosszú és bonyolult folyamat,
amely magában foglalja a projektek előkészítését, értékelését és kiválasztását, valamint a
beruházás megtervezését és a költségvetés elkészítését.
Eközben azt is figyelembe kell venni, hogy az adott program, beruházás
összhangban van-e az önkormányzat és a felsőbb szintű kormányzatok fejlesztési
prioritásaival, stratégiai céljaival.
Amikor a projektet megtervezzük, az nemcsak egy „pillanatképként” jelenik majd
meg előttünk, hanem általában egy projekt ciklusként, aminek van eleje, közepe és vége.
A cikluson belüli állomásom mennyisége, azok hossza függ magától a projekttől, illetve a
körülötte levő gazdasági és jogi környezettől.
Az önkormányzati beruházások megvalósítását alapvetően három, egymástól jól
elkülöníthető szakaszra oszthatjuk. A tervezés szakaszában az önkormányzat feladatai
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elsősorban adminisztratív jellegűek, meggyőződik a beruházás megvalósításának
szükségességéről,

elkészíti

a

szükséges

tanulmányokat,

terveket,

például

a

megvalósíthatósági tanulmányt, a műszaki és pénzügyi terveket. Kiválasztja az
együttműködő partnereket és a potenciális hitelezőket is felkeresi. Ezek a szereplők
természetesen lehetnek részben, vagy teljesen azonosak is.
A tervezés szakaszában jellemző a költségek hirtelen emelkedése, ami a tervek,
pályázatok kidolgozásának, az anyagvásárlásnak, munkaerő felvételnek a költségét
jelenti. Jelentős probléma, hogy az önkormányzatok csak elvétve rendelkeznek elegendő
tartalékkal ahhoz, hogy előre tudják finanszírozni ezeket a költségeket, így döntést kell
hozniuk arról, hogy kit vonnak be ezek előfinanszírozásába (szállítókat, kivitelezőket,
nagyfogyasztókat). Önkormányzati becslések szerint a pályázati anyag, tervek,
tanulmányok elkészítése a teljes költség akár 5%-t is elérhetik. Ezek a költségek a
beruházás elmaradása esetén elvesznek, így a kezdeti tanulmányok elkészítéséhez a bank
értelemszerűen nem szívesen ad hitelt az amúgy sem hitelképes önkormányzatnak, de erre
a célra állami forrást, támogatást is nehéz szerezni.
A helyi önkormányzatok által benyújtott pályázatokban demonstrálni kell a
megfelelő nagyságú saját források meglétét is. Ez kiemelkedő szerepet játszik az állami,
nemzetközi támogatások odaítélésekor, és ugyancsak fontos szerepe van banki
hitelfeltételkor a kedvezőbb kondíciók elérésében is.
A kivitelezés és beindítás szakasza rengeteg kockázatot rejt magában, itt derül ki,
hogy a korábbi megvalósíthatósági tanulmány vajon helyes volt-e, vagy sem. Kockázati
tényező a nyersanyagok időközbeni drágulása, egy új technológia nem megfelelő
működése, esetleges költségtúllépések, az infláció helytelen előrejelzése, a hitelezők
valamelyikének csődje, az állami áfa-visszatérítés időbeli csúszása, stb. Ezekre az
esetekre a tervezés során nem árt vészforgatókönyveket kidolgozni, amely általában
hiányzik az önkormányzati beruházások során. A kivitelezés és beindítás szakasza azért is
fontos, mert ekkor kezdődik el a hitelek és a kamatok visszafizetése is.
Az üzemeltetés időszakát sokan már nem tekintik a beruházási folyamat részének,
azonban csak ebben a szakaszban derülhet ki, hogy a megtérülési számítások helyesek
voltak-e, a díjbevételekből lehet-e fedezni a hiteleket, a kamatokat, a működési
költségeket. Ez újabb sorozatos problémákat rejthet magában, ha az együttműködő
partnerek kiválasztásakor nem volt az önkormányzat eléggé körültekintő.
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Az alábbi ábra egy lehetséges projektciklust mutat be (általános minta, egyes
elemei hiányozhatnak, vagy más módon fogalmazódnak meg egy konkrét projekt
esetében). Természetesen az egyes lépések sokszor heteket, akár néhány hónapot is
igénybe vesznek, elég, ha a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére szükséges
időre gondolunk.
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8. ábra. Projektciklus elemei

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

• A szükséglet megfogalmazása, milyen célokat kellene elérni.
• A célokat kilégítő projektek megfogalmazása, projekt javaslatok kidolgozása.
• Kölségvetési döntés arról, mely projektet "elő"megvalósíthatósági tanulmányai készítjük el• hatástanulmányok, "elő"megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése.
• Kölségvetési döntés arról, mely projektet megvalósíthatósági tanulmányai tkészítjük el, beleértve a környezetvédelmi
tanulmányt is.
• Megvalósíthatósági tanulmányok, és részletes projekt terv.
• A program technikai értékelélse és beruházási döntés.
• a projekt végrehajtása, beruházás indítása.
• Projekt értékelése megvalósítás közben.
• Projekt értékelése a megvalósítás után, hozamok, teljesítmény értékelés.

Az ábrát Barati Izabella szerkesztette a „Managing Public Expenditures. A Reference Book for Tranzition Counries” (Ed: Allrn. R., Tommasi, D. OECD. 2001. pp.188.)
alapján
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A pénzügyi, gazdasági elemzés csak egy eleme a TBL elemzsének. Arra is
figyelnünk kell, hogy a kiindulópontként megfogalmazott célok a lehető legpontosabbak
legyenek, és egyetértés legyen rájuk vonatkozóan a projekt által érintettek körében.
Amikor a célokat megfogalmaztuk, meg kell találnunk az alternatívákat,
amelyekkel azokat elérhetjük. Mielőtt eldöntjük, hogy egy projekt végrehajtását végül
beleteszünk-e a költségvetésbe vagy sem, el kell döntenünk, hogy „mennyire jó ez a
projekt”, meg kell határozni a minőségét az önkormányzat szempontjából.
Meg kell vizsgálni a projektek externális hatásait, szociális és környezetvédelmi
tanulmányokat kell készíteni. Ezek milyenségéről és szükséges mélységéről a következő
fejezetek szólnak. Meg kell határozni a projekt számmal kifejezhető költségeit és
hasznait, amit pedig nem lehet számmal kifejezni, ott kvalitatív mutatókat használhatunk.
Az egyik legáltalánosabban bevett módszer annak eldöntésére, hogy egy projekt
megéri-e a ráfordításokat, a költség-haszon elemzés (Cost Benefit Analysis).
Nemcsak projektek gazdasági elemzését szokták elvégezni, hanem nagyobb
programok és cselekvési tervekét is, azonban mivel ezek hatásmechanizmusa
bonyolultabb, mint egy jól körülhatárolható projektté, az elemzés is bonyolultabb,
ennélfogva kockázatosabb és nem biztos, hogy a megfelelő eredményt kapjuk.
Ha egy projekt eredményei nagy részben nem tapinthatóak, min például az oktatás
vagy egészségügy területén, vagy az eredmények a különböző projekt alternatívák
esetében nagyon hasonlóak, akkor „legkisebb-költség”, vagy „költséghatékonyság”
elemzést is lehet végezni. A legkisebb-költség elemzés egyszerűen a különböző
alternatívákkal járó szükséges ráfordításokat hasonlítja össze, míg a költséghatékonyság
elemzés a különböző alternatív megoldások egy egységnyi outputjára jutó költséget méri
és hasonlítja össze.
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5.

HELYI BERUHÁZÁSOK SZOCIÁLIS HATÁSAINAK ELEMZÉSE

Az

önkormányzati

beruházások

előző

bemutatott,

pénzügyi

számítása

alapján

rendezésével

fejezetben
mutatók

történő

azonos

sorba

fontosságú

feladat, hogy számításba vegyük a
döntés szociális következményeit,
bevonva

az

beruházások,
választás

eredményeket
fejlesztések
kritériumai

a

közötti
közé,

megpróbálva például egy sportpálya
(ditialart/freedigilaphotios.com)

építésének közösségépítő hatásait is
számba venni a pozitívumok között.

A sportpálya így „saját jogán” kerül előtérbe más, a közösség szempontjából kevésbé
előnyös beruházásokkal szemben. Ez a fajta elemzés a „Kettős szempontú elemzés”,
„Dual Bottom Line”.
Kevés olyan önkormányzati döntés van, amelynek ne lenne hatása a lakosok
életére, életkörülményeire, akár közvetlenül vagy közvetve. Minden beruházásnak vannak
pozitív, vagy akár negatív szociális hozadékai. Gondoljunk csak arra, hogy ha az
önkormányzat egyszerűbb ügyintézési rendszert vezet be, annak számunkra, de a
hivatalban dolgozókra nézve is pozitív hozadéka van. Ha egy új utat épít, az a közlekedési
idő megváltozásán keresztül, vagy a zaj-, illetve légszennyezettség növelésén, vagy
csökkenésén keresztül, vagy forgalom mennyiségének megváltozása által hatása van az
életünkre. Hasonló a helyzet egy sportpálya építésével, vagy akár olyan döntésekkel, mint
a település köztereinek tisztán tartása. A szépen rendezett parknak nem feltétlenül lesz
pénzben mérhető hozama, a lakosok viszont szeretik, hiszen a parkok közösségi térként
funkcionálnak. A sportpályának már nagyobb lehet a pénzügyi hozama (eseményekre
bérbe adható), de ezen felül nagyon jelentős az a pénzben nem mérhető hozadéka is, hogy
a település lakóinak számára sportolási lehetőséget nyújt, ami közvetve segíthet bizonyos
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szociális problémák kezelésében is. Ilyen problémák lehetnek a fiatalkorúak megóvása,
drogproblémák kezelése.

Szociális hatások elemzése egy olyan munkafolyamat, amikor megvizsgáljuk,
hogy egy bizonyos beruházásnak, politikai lépésnek valószínűleg milyen szociális
következményei lehetnek. Ezek a szociális hatások magukban foglalnak minden olyan
társadalmi, kulturális következményt, amelyek bármilyen szinten megváltoztatják
egyének, csoportok életét, munkáját, egymáshoz való viszonyát, megváltoztatják az
értékrendet, az egyéni értékítéletet, és általában az, ahogy egyének magukat a társadalom
részeiként látják (Burdge-Vanclay).
A szociális hatásvizsgálat nagyon jól alkalmazható projektek előkészületekor,
azok közötti választások eszközeként, kiegészítve a pénzügyi meglapozottság
vizsgálatokat. A szociális hatásvizsgálatot általában nem önmagában alkalmazzák, hanem
környezetvédelmi hatásvizsgálattal kiegészítve.
Bár sokan úgy gondolhatják, a hogy a szociális hatások alapos vizsgálata
fölösleges, csak a projekt költségvetését növeli meg, valójában jelentős hasznot jelent
mind a kormányzatok, mind maga a társadalom, valamint a projekt kivitelezői számára is.
Egy beruházásnak nemcsak akkor van hatása a közösségre, amikor elkészült, és
használható, hanem már a kivitelezés közben is. Nem szabad elhanyagolni a beruházások
által a társadalomra gyakorolt egyik legjelentősebb hatást, a változások okozta stresszt.
Ennek a forrása az a bizonytalanság, amely a közprogramokat általában kíséri. Mint
leírtuk – és tapasztaljuk is – minden (köz)beruházásnak lesz valamilyen hatása a
közösségre. Amennyiben a különböző, projekt által érintett társadalmi rétegeket a lehető
legnagyobb mértékben bevonjuk a hatásvizsgálati folyamatba, ezzel a hatásvizsgálat
eredményességét, érvényességét és pontosságát jelentősen növeljük, és csökkentjük a
lakosok diszkomfort érzetét a projekttel kapcsolatban.
Általában elmondhatjuk, hogy a társadalmi hatásvizsgálat kötelező része kellene,
hogy legyen minden közberuházásnak. Ha egy államban a jogi környezet még biztosítja
is, hogy egy beruházás az általa okozott károkat megtérítse, káros hatásokat kompenzálja,
a kompenzáció akkor is többnyire csak a direkt, jól számszerűsíthető hatásokat veszi
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figyelembe, és nem fedezi az ennél akár lényegesen nagyobb méretet öltő indirekt
hatásokat, arról nem is beszélve, hogy majd a kompenzációs terveknek is lesznek
szociális hatásai, amelyeket szintén vizsgálni kellene (és így tovább…).
A szociális károkat nagyon nehéz számszerűsíteni. Ha a kárrendezésre bírósági
úton kerül sor, nagyon nehéz olyan bizonyítékokat felmutatni, amelyek alapján a bíróság
döntést tud hozni. Olyan esetek is lehetnek, amikor a beruházás vagy program hatásai a
program lezárása után már nem csökkenthetők, pont ezekben az esetekben nagyon fontos
előre egyezetni minden lehetséges érintettel.
A szociális hatásvizsgálat a beruházási, döntési folyamatot sok oldalról tudja
támogatni, például:
1. segít megérteni a folyamat eredményeként bekövetkező változásokat, ezáltal
segít a változás irányításában;
2. segít az eredményeket előre jelezni, ezáltal segít a beruházások, tervek közötti
választásban;
3. segít azon programok azonosításában és végrehajtásában, amelyek csillapítják
a nemkívánatos hatásokat;
4. segít olyan programok végrehajtásában, amelyek segítségével mihamarabb
felismerjük a korábban nem azonosított lehetséges társadalmi veszélyeket,
negatív következményeket, és segít ezek megakadályozásában. (Burde –
Vanclay)
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5.1

Mi a feladata a hatásvizsgálatot végző személynek?

A szociális hatásvizsgálatot végző személy olyan feladatokat lát el, mint például:
9. ábra A szociális hatásvizsgálatot végző személy feladatai
1

2

3

•Felismeri az új projekt eredményeként létrejövő társadalmi változásokat;

•Méri a változásokat;

•Kiválasztja a lényeges változásokat;

4

•A mérések eredményeit felhasználva megérti és bemutatja a beruházás lehetséges
következményeit;

5

•A közösség minden tagja számára érthető és kommunikálható formába hozza a
változásról szóló információt;

6

•Felvázolja azokat a lépéseket, amelyeke a közösség tagjai tehetnek, hogy
minimalizálják a negatív, és maximalizálják a beruházás pozitív társadalmi hasznait.

A hatásvizsgálat eredményességét, sikerét nagyban befolyásolja, hogy melyek
azok a hatások, amelyeket vizsgálnak, és egyáltalán, maga a vizsgálat kierjed-e egyáltalán
minden lehetséges szereplő helyzetére. Gyakorlatilag lehetetlen teljes listát készíteni a
megvizsgálandó csoportokról, témakörökről, azonban célszerű a társadalmi csoportok
minél szélesebb körét bevonva elkészíteni a hatástanulmányt. A témával foglalkozó
irodalom a megvizsgálandó hatásokat többféleképpen csoportosítja. Sadler és Fuller
(2002) javaslata szerint a fő hatások az életstílus, kultúra, helyi közösség, egészség és
kényelem kategóriák mentén megvizsgálhatók. Vanclay (2002) 7 kategóriát különböztet
meg, mint például jólét és egészség; a környezet élhetősége; gazdasági és anyagi jólét;
kultúra; család és szűkebb közösség; jogi, politikai egyenlőség; esélyegyenlőség
(Summerville).

47

Az alábbi ábra a hatásvizsgálat folyamatát ábrázolja.
10. ábra A hatásvizsgálat folyamata

1
2
3
4
5
6
7
8

• Közberuházás megtervezése
• Tevékenyégek részletes leírása
• Társadalmi környezet bemutatása, hol lesznek haások
• A társadalmi hatás azonosítása
• A hatás megvizsgálása, elemzése
• Reakciók becslése
• Változások javaslata, alternatívák kidolgozása
• Monitoring program kidolgozása

Forrás: Barati, Bardge (1994) alapján

A települések állandóan szembesülnek azzal a problémával, hogy lakosaik
preferenciáit ki kell, hogy elégítsék, ezek a preferenciák pedig nagyon sokfélék lehetnek
és minden igény kielégítése sok pénzbe kerülne. Az önkormányzatnak – értelemszerűen nincsen annyi tartaléka, és hitelfelvételi kerete sem, hogy minden igényt kielégítsen,
döntenie kell a megvalósításra váró beruházások sorrendjéről.

Annak eldöntésére, hogy egy beruházás nagyjából hova kerüljön a megvalósítandó
projektek versenyében, több módszert is javasol az irodalom. Ezek közül a
legismertebbek: a „dual bottom line mátrix”, PEST analízis, SWOT analízis és
stakeholder elemzés. Ezeket a módszereket egyaránt alkalmazzák a non-profit, illetve a
versenyszférában, bár néhányat kifejezetten a non-profit szféra számára dolgoztak ki.
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5.2

Dual Bottom Line Matrix

A Dual Bottom Line Matrix-ot a Compass Point szervezet fejlesztette ki a Boston
Consulting Group által kialakított, és róluk elnevezett BCG mátrix alapján. A hallgatók
számára innen a hasonlóság a más tantárgyak során már tanult BCG mátrixszal.
11. ábra Dual Bottom Line mátrix

erős pozitív szociális
hatás,

erős pozitív szociális
hatás,

kis fenntarthatóság

pénzügyileg fenntartható

Dual bottom
line matrix
kis pozitív szociális hatás,
nem fenntartható

kis pozitív szociális hatás,
fenntartható

Forrás: Alison and Kay, Strategic Planning for Nonprofit Organizations, 2nd edition, Wiley, 2005. 189.
oldal ábrája alapján saját szerkesztés

Az ábra jobb felső sarkában helyet foglaló programok, beruházások egyértelműen
elsőbbséget élveznek a többiekkel szemben, hiszen szociálisan jelentős pozitív hatással
bírnak, azaz a helyi közösség sokat profitál belőle, valamint a pénzügyi hátterük,
fenntarthatóságuk, azaz jövedelemteremtő képességük is biztos.
A bal alsó sarokban helyet foglaló tervek sorsa is egyértelmű, legalábbis
rövidtávon. Ezek a projektek nem fognak bekerülni az első körben megvalósítandó tervek
közé, hiszen amellett, hogy szociális hatásuk kicsi, a fenntarthatóságuk sem biztosított,
azaz az önkormányzatnak kellene folyamatosan tőkével ellátni azokat, tőkét máshonnan
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elvonni, hogy működjön.

Ezt egyértelműen nem választaná egyetlen racionális

döntéshozó sem.

A bal felső sarok jelentős szociális hozammal rendelkező, azonban pénzügyileg
nem fenntartható projektjei kérdésesek. Az önkormányzatnak el kell döntenie, hogy
megéri-e máshonnan ide csoportosítani forrásokat a kedvező szociális hatások fenntartása
érdekében. Példa lehet erre a helyi sakk klub fenntartása, amely a helyszínt kölcsön kapja
egy önkormányzati szervezettől, azonban ez a helyszín kiadható lenne, ha nem ott
találkoznának a klub tagjai. A kérdés az, hogy továbbra is fenntartsuk a klubot, mert jó a
közösségnek, a fiataloknak és időseknek egyaránt kellemes időtöltés jelent, ezáltal
közösségépítő szerepe jelenős, vagy szüntessük meg és engedjünk azon akaratnak, hogy a
helyiség kiadása inkább más tevékenységre hozzon pénzt. Persze itt mérlegelni kell, hogy
mely tevékenységre, és hogy az a tevékenység mekkora hozamokkal rendelkezik.

A jobb alsó sarokban levő projektek is kérdőjelesek. Az itt található projektek
megtartásának célja a szociálisan érzékeny önkormányzati döntéshozók részéről nem
kifejezetten a szociális hozamok növelése, inkább a pénzügyileg kevésbé fenntartható, de
a közösség számára kívánatos projektek pénzügyi fedezetének ezek általi előteremtése
lehet. Itt célszerű azon gondolkodni, vajon a meglevő tevékenység kiegészíthető-e
valamivel, ami növelné a közösségre tett pozitív hatásait.

5.3

PEST elemzés

A PEST elemzés azokat a politikai (Political), Környezeti (Environmental), szociális
(Social) és technológiai (Technological) tényezőket veszi sorra, amelyek befolyásolják
egy program, stratégia, szervezet jövőbeli alakulását, sikerét. A négy fő területen
fellelhető lehetőségek és veszélyek azonosítására, minél pontosabb meghatározására
koncentrál.
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Politika: azon tényezők összessége, amelyek kifejezik, hogy a kormányzat milyen
módon és mennyire szól bele a gazdaságba. Tipikusan ide tartozik az adópolitika,
környezetvédelmi politika, vagy a munkára vonatkozó törvények milyensége. Ide
tartoznak a kormányzat politikája a kívánatosnak tartott közjavak tekintetében
(„merit goods”) azaz azon szolgáltatások tekintetében, amelyeket általánosan
elérhetővé kellene tenni nagy pozitív externalitásuk miatt, valamint azon
szolgáltatások tekintetében, amelyeket káros hatásuk miatt vissza kellene szorítani
(demerit goods).

Gazdaság: ide a növekedés, kamatráta, árfolyam, infláció faktorai tartoznak. Ezen
faktorok nagyon nagyban befolyásolják, hogy hogyan működnek a gazdaság
szereplői, milyen döntéseket hoznak.

Szociális tényezők: ide kulturális tényezők tartoznak, de az is, hogy például
mennyire egészségtudatos a lakosság. Mekkora a születési ráta, milyen a korfa. A
szociális tényezőkön belüli trendek nagyban meghatározzák, hogy mely
szolgáltatásokra van szükség, és ennek megfelelően azt, hogy egy-egy vállalkozás
hogyan működik. Például elöregedő lakosság esetében speciális szolgáltatások
kidolgozása, vagy idősebb munkavállalók alkalmazása elterjedhet, általánossá
válhat.

Technológia: ide tartozik a kutatás-fejlesztés politikája, vagy, hogy milyen
gyorsan változnak az elérhető technológiák.

A PEST elemzéshez néhány esetben hozzáteszik a jogi (Legal) és a környezeti
(Environmental) tényezőket is, így lesz a PEST-ből SLEPT, majd PESTEL, vagy
PESTLE. A modellt legújabban a STEEPLE, vagy a STEEPLED-re is kiegészítették,
hozzátéve az erkölcsi (Ethics), majd a demográfiai (Demographic) tényezőket.
Környezetvédelem: a környezetvédelmi tényezők magukba foglalják az olyan
ökológiai szempontokat, mint a klímaváltozás, ami jelentős hatással van például a
turizmusra, földgazdálkodásra vagy akár a biztosítópiac működésére is.
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Jogi tényezők: ide tartozik például az alkalmazotti, munkavállalói törvények
milyensége, változása, vagy az egészségre, biztonságra vonatkozó szabályozás.

5.4

SWOT elemzés
SWOT elemzéssel egy adott terv, program, beruházás, szolgáltatás, környezet,

folyamat piacképességét ismerhetjük meg, ezáltal segítve a település vezetőit a döntéseik
meghozatalában.
Az elnevezés eredete:


Strengths – Erősségek, belső tényezők: pozitív dolgok, amik jól működnek és
lehet rá befolyás, hogy még jobban működjenek.



Weaknesses – GYengeségek, külső tényezők: olyan korlátok, negatív
tényezők, amelyeket tudunk befolyásolni, ám enélkül csökkentik a siker
esélyeit, kockázatot is jelentenek.



Opportunities – Lehetőségek, külső tényezők: olyan adottságok, amelyeket
nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek, és rájuk építve kihasználhatjuk az
erősségeinket.



Threats – Veszélyek. külső tényezők: olyan korlátok, negatív tényezők,
amelyeket nem tudunk befolyásolni, és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot
is jelentenek.
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12. ábra SWOT elemzés mátrixa

BELSŐ TÉNYEZŐK

Erősségek

Gyengeségek

-

+

Lehetőségek

Veszély

KÜLSŐ TÉNYEZŐK

Az analízis lényege, hogy egy táblázatba rendezve szedje össze az adott település
erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit a vizsgált projekt, beruházás stb.
szempontjából. Az elemzés könnyen és gyorsan elvégezhető és a projektre vonatkozó
stratégia kialakításánál egyértelmű, konkrét támaszpontokat találunk a SWOT elemzés
során kitöltött mátrixcellákban.

Az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek minél teljeskörűbb
meghatározására fókuszcsoportokat szoktak létrehozni. A csoportok tagjai lehetőség
szerint minél színesebb háttérrel rendelkeznek, annak érdekében, hogy az adott problémát
minél több szempontból vizsgálhassuk meg, és ezen felül mindenképpen jó ismerősei
kell, hogy legyenek a problémának és magának az önkormányzatnak. A csoportokat
felkészült moderátor vezeti, hiszen a SWOT elemzést irányító személy át kell, hogy lássa
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a folyamatok összefüggéseit, neki kell eldönteni, hogy egy-egy kérdéses megállapítás
melyik mátrixkocába tartozik, ha esetleg többe is besorolható, illetve helyes kérdések
feltevésével segít leszűkíteni a lehetőségek számát, egyértelművé téve a besorolást. (pl.
egy veszély egyben lehetőség is lehet).

A kölcsönhatási mátrix elkészítése alapján lehet eldönteni, hogy támadó
(erősségekre támaszkodva a lehetőségek maximális kihasználása), védekező (veszélyek
minimalizálása az erős oldalakra támaszkodva), fejlesztő (lehetőségek kihasználása
mellett cél csökkenteni a gyengeségeket), vagy elkerülő stratégiát (minimalizálni a
gyengeségekből adódó hátrányokat) választunk.

5.5

Stakeholder elemzés

Sok nemzetközi szervezet javasolja a szociális hatásvizsgálatot stakeholder
elemzéssel elvégezni. A stakeholder elemzés segítségével egy beruházás, cselekedet,
vagy reform által érintett csoportok érdekeit határozhatjuk meg, így azt is, hogy hogyan
tudjuk ezeket a csoportokat befolyásolni. Stakeholder elemzést tipikusan egy-egy
reformkísérletet megelőzően hajtunk végre, de különösen jól alkalmazhatók strukturális,
szektorális reformok esetében. (The World Bank, 2004)

A stakeholder elemzéssel megbecsülhetjük, hogy a program, beruházás, vagy
reform mekkora mértékű ellenállásba ütközik, mekkora támogatottságot élvez a
különböző társadalmi, vallási, etnikai csoportok körében. Az érintett érdekcsoportok
véleménye ritkán ölt egyszerű, könnyen értelmezhető, világos formát, ez az információ
legkönnyebben informális interjúk, illetve másodlagos hírforrások, mint például
újságcikkek alapján szerezhető meg.
A stakeholder elemzés időigénye lehet néhány nap, de akár néhány hét is, sőt
bonyolult esetben néhány hónap, például annak meghatározása, hogy a csoportokon belül
kié a vezető pozíció.
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Az elemzés vezetőjének a szociológiai ismereteken felül feltétlenül jó
helyismerettel kell rendelkezni.

Az alábbi ábra a stakeholder elemzés folyamatát mutatja be.

13. ábra. A stakeholder elemzés egyszerűsített folyamata

Stakeholderek
azonosítása

Érintettek
befolyásának,
igényeinek elemzése

Cselekvés

Stakeholderek
igényeinek kezelése,
válaszok
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6. KÖRNYEZETVÉDELMI ELVEK A DÖNTÉSHOZATALBAN – A TBL
HARMADIK „LÁBA”

A fentieken továbbmenve a fiskális eredmények és a közösségre gyakorolt hatások
számbavétele és számszerűsítése után a harmadik vizsgálandó elem a beruházások
környezetre gyakorolt hatása, amely az elemzés harmadik összetevőjét adja (Triple
Bottom Line).
A TBL megközelítés standardjait az 2007-ben az ENSZ és az ICLEI
(Önkormányzatok a fenntarthatóságért) ratifikálta.
A „Triple bottom-line” kifejezést először John Elkington használta (Elkington,
1999). Definíciója szerint „A TBL kifejezés legszűkebben értelmezve, egy olyan
módszertanra utal, amely a szervezet teljesítményét gazdasági, szociális és környezeti
paramétereken keresztül méri és számol be róla. Tágabban értelmezve pedig a kifejezés
magában foglal minden olyan értéket, kérdést és eljárást, amelyeket egy vállalatnak
figyelembe kell venni ahhoz, hogy a tevékenységük eredményeként keletkező károkat
csökkentsék és hogy gazdasági, szociális vagy környezeti értéket hozzanak létre. Ez
magában foglalja, hogy tisztában vagyunk a vállalat céljával, és döntéshozatalkor
figyelembe vesszük minden érintett érdekét. (ICLEI, 2003, p. 2).
A fenti megközelítésben a TBL a gazdasági társaságok sajátja, azonban újabban
egyre több helyi kormányzat is belátja, hogy a TBL eszközök integrálása saját
döntéshozatali rendszerükbe szükségszerű. Ennek irányába hatnak napjaink fogyasztói
preferenciái, a környezettudatos életmód elterjedése. Sok helyen a lakosok maguk
kényszerítik ki a helyi vezetés elkötelezettségét a környezeti értékek iránt, és nemcsak
szóban, hanem tettekkel is. A legtöbb példát Ausztráliában, Új-Zélandon, Kanadában
találhatjuk, míg európai példákként Hollandia, Dánia, Németország és Nagy-Britannia
sorolható fel, de Magyarország is létrehozta a jövő generációkért felelős ombudsman
intézményét, sajnos csak tanácsadói és javaslati jogkörrel.
Az ausztrál Melbourne városi tanácsa például a TBL megközelítést alkalmazza
minden egyes döntésének meghozatalakor (értsd, nem dönthet ennek alkalmazása nélkül).
Ez azt jelenti, hogy a városi tanács a környezeti fenntarthatóságot, mint kulcsfontosságú
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stratégiai tényezőt tartja számon, és döntéshozatalkor nemcsak figyelembe veszi az egyes
döntések szociális és környezetvédelmi következményeit, de azokat a gazdaságival
egyenrangú faktorokként is kezeli. Ezen felül jelenős direkt szociális és környezetvédelmi
célú beruházásaik is vannak.

A módszer terjedésének egyik
bizonyítéka a mind inkább gyarapodó
szakirodalom, ahol a kutatók azt
próbálják meg összegyűjteni, hogy azt
a sokféleképpen értelmezhető, de
mégis ugyanazt a célt megcélzó
módszertant hogyan értelmezik és

(scottchan/freedigilaphotios.com)

alkalmazzák helyi szinten. Hammer,

Allen és Meier közösen jegyzett tanulmánya (Hammer, Allen, Meyer) négy állam
gyakorlatáról számol be ezen a téren. A négy államban, amelyek Ausztrália, Kanada,
Egyesült Királyság és az USA, 14 helyi kormányzatot keresek meg, ahol csaknem 30
interjút folytattak a TBL módszer alkalmazásának gyakorlatáról. Eredményeik szerint a
TBL módszert alkalmazó önkormányzatoknál a beszámoltathatóság és átláthatóság nőtt,
jobban értelmezhetőek lettek a közberuházások eredményei, de a példák tanúbizonyságot
tesznek a közszektor alkalmazkodóképességéről, innovációjáról és ennek növekedéséről a
TBL nyomán.

A TBL megközelítés kulcselemei a következők:
1. a

gazdasági,

szociális

és

környezetet

érintő

kérdések

egyaránt

kulcsfontosságúak;
2. a gazdasági, szociális és környezeti tényezők egyformán értéket képviselnek;
3. szociális egyenlőség biztosítása;
4. a természeti környezet minőségének javítása, megőrzése;
5. gazdasági jólét biztosítása munkahelyteremtésen keresztül, üzleti lehetőségek
biztosítása oly módon, hogy az a fenntarthatóságot ne veszélyeztesse.
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Azon önkormányzatok, ahol TBL megközelítést kötelezően alkalmazzák, a
következő hasznokat tapasztalták (Ausztrál Környezetvédelmi Minisztérium kutatása).
1. hangsúlyosabb közösségi szolgáltatások, amit a fogyasztók is éreznek és
értékelnek;
2. a szervezet céljai összhangban nagyobb lesznek egymással;
3. hatékonyabb erőforrás felhasználás;
4. csökkent kockázat és felelősség.
5. nagyobb áláthatóság, és beszámoltathatóság, jobb kapcsolatok az érintettek
(stakeholder) között, ennek eredményeként pedig magasabb értékű „jó
kormányzás”

eredmény

az

ENSZ

kritériumai

szerint

(átláthatóság,

beszámoltathatóság, egyenlőség, hatékonyság és hatásosság, stratégia megléte, közös
megegyezéses irányítás és a lakosok bevonása a döntésekbe);

6. segít meghatározni és megbecsülni a különböző alapok (bottom lines) között
létező átváltási lehetőségeket;
7. elősegíti az innovációt, új ötletek, megoldások jöhetnek elő, hiszen nem a régi
keretben gondolkodunk;
8. mivel a szervezet által fontosnak tartott értékek változnak (jobbak lesznek), a

szervezet presztízse is növekedik, ami előnyt jelent üzleti, de sok más
tekintetben is.

6.1

A TBL elemzés alkalmazásának akadályai
Természetesen

a

TBL

megközelítésnek

is

vannak

hátulütői,

amelyek

ébreszthetnek némi bizonytalanságot az alkalmazóiban. Ide tartozik elsősorban a
meglehetősen széleskörű célmeghatározás, mint például a „fenntartható megoldás”
kiválasztása az alternatívák közül, vagy „az egyén jólétének biztosítása olyan gazdasági
fejlődésen keresztül, amely a jövő generáció érdekeit és jogait is figyelembe veszi”.
Sajnos elég nagy a bizonytalanság, hogy melyik is a leginkább, és valóban fenntartható
megoldás. Az ilyen túlzottan tágan megfogalmazott célok sajnos sok esetben okoznak
bizonytalanságot a tekintetben, hogy pontosan milyen döntéseket is kellene meghozni, de
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szerencsére ugyanakkor képesek arra, hogy iránymutatást adjanak, merrefelé is kellene
elindulni a megvalósítás során.
Azt is figyelembe kell venni, hogy a TBL módszer csak összehasonlít
alternatívákat. Ha a módszer alkalmazása során meghatározott alternatívák nem jók,
akkor csak nem jó alternatíva lehet a végeredmény.
Nagyon fontos szerepe van az elemzés előkészítési fázisában annak, hogy milyen
célokat fogalmaztunk meg. Itt célszerű két célcsoportot megalkotni, az egyik egy tágabb
értelemben vett fenntarthatósági kritériumrendszer teljesítése, a másik a szűkebb
környezetre, érintettekre koncentrál. Ezzel olyan értékelési kritériumokat tudunk
megalkotni, amely a tágabb (klíma fenntarthatósági) és a szűkebb (projekt specifikus,
helyi érintettek érdekeit figyelembe vevő) értelemben vett célokat is kiegészíti.(André).

Az alábbi táblázat áttekintést ad arra vonatkozóan, hogy mely tényezők jelenthetik
egy projekt pénzügyi, szociális és környezetvédelmi szempontú megfontolásainak alapját.
Sok ausztrál és új-zélandi önkormányzat ilyen, és ehhez hasonló elveket fogad el, és
minden döntés előtt ezekre a kérdésekre válaszolnak. A táblázatban nem teljes körű, nem
is lehet az, hiszen a projektek jellegétől függően más-más aspektusokat is figyelembe kell
venni.

A táblázat alapja André Taylor 2005-ben készítet beszámolójának egyik táblázata.
Ezt egészítettük ki magyar jellemzőkkel.
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2. táblázat. Példák TBL elemzés során figyelembe veendő paraméterekre
Pénzügyi tényezők
(olyan, a projekttel kapcsolatos költségek
és nyereség, amelyeket viszonylag
egyszerű pénzben kifejezni)

A projekttel kapcsolatos beruházási
költségek
Éves költségek
Éves működési költségek
Használt földterület költsége (benne
foglalva az opportunity cost-ot,
amennyiben lehetséges a kiszámítása)
Olyan megtakarítás, amelyet a projekttel
értünk el (pl. új víztisztító telep építése
esetében)
A projekt eredményeképpen, annak
környezetében található épületek,
ingatlanok értékváltozása
Olyan folyó költség megtakarítások,
amelyeket másoknak kellene fizetni
(pozitív externália). pl. egy vízberuházás
eredményeképpen csökken az erózió a
környező földeken, ami kevesebb
beavatkozást igényel a gazdák részéről
Rejtett költségek (megváltozott adózási
kategória)
A megváltozott ingatlanértékek miatt
megváltozott ingatlanadó értéke
Esetleges költségek (olyan
költségtényezők, amelyek nem feltétlenül
merülnek fel, pl. bírság, jogi költségek,
károk)
Az a hatás, amelyet a környező épületek
eladhatóságára gyakorol a fejlesztés
A szervezet tevékenységének megváltozott
gazdasági, pénzügyi kockázata

Szociális tényezők
(olyan paraméterek, amelyek az
életminőségre hatnak)

A projekt hatása a terület általános
használhatóságára
Az embere biztonságára gyakorolt hatás
(pl. úthálózat megváltoztatása, erdők
telepítése lehet pozitív vagy negatív
hatással is)
A környezetben levők egészségére és
általában életkörülményeire gyakorolt
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hatás (zaj, szagok, több rágcsáló, rovar)
A terület esztétikai kinézetére gyakorolt
hatás
A projekttel kapcsolatos generációk közti
egyenlőség biztosítása (jövő generációk
érdekeinek védelme)
A közösségen belüli csoportok közti
egyenlőség biztosítása (ide több tényező is
tartozik, egyik pl. az, hogy a létesítmény
használatából nem zárható ki senki abból
egyformán részesedik minden érintett, a
másik, hogy a létesítmény, projekt vagy
reform költségeit az azt használók
egyenlően viselik, azaz azzal nem
terhelnek aránytalanul magasan egyetlen
csoportot sem.
Környezeti értékek megőrzése a jövő
számára, hogy azokat ők is élvezni tudják
A létesítmény vagy projekt hatása az aktív
vagy passzív szabadidős tevékenységekre
(kerékpározás, futás, vagy akár horgászat,
madár les)
A hatás az egyéni és a közösségi szintű
jólétre (közösségi összetartozás erősítése)
a projekt hatása a kutatási és oktatási
lehetőségekre (tanulmányok iskolák
számára, kutatás lehetővé tétele,
nyilvánosság)
A helyiker nehezedő fenntartási teher (a
helyiek felelősséget éreznek a létesítmény
iránt)
A projekt által okozott kellemetlenségek,
építés közben pl. nem lehet a környéken
parkolni, lehet áramszolgáltatás
kikapcsolása időlegesen, vagy
vízszolgáltatás korlátozása egy-egy
projektrész bekapcsolásánál.
A projekt elfogadhatósága az érintettek
számára.
A környezet kulturális és szellemi érzékei
gyakorolt hatás
A környéken élők magatartás változásának
valószínűsége, érdektelenné válnak, vagy
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ellentétek alakulnak ki
A projekt képessége arra, hogy a később
változó szociális igényeket is kielégítse.
A turizmusra gyakorolt hatás.
Vandalizmus, vagy lopás valószínűsége,
ennek változása.
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának
mennyisége a projekt működése során
Ökológiai tényezők
(belső érték, amely elsősorban nem a
használati értékkel van kapcsolatban
„intrinsic value”)

A projekt hatása a környező
ökoszisztémákra (helyi és regionális).
Milyen szennyező anyagokat bocsát majd
környezetébe a létesítmény, ennek milyen
hatásai lesznek.
Milyen hatásai lesznek a projektnek a
jövőbeli ökoszisztémákra.
Milyen eséllyel tudunk a jövő generációk
számára hasonló (de legalább a maival
egyforma) életminőséget biztosítani.
Annak ökológiai hatása, hogy a projekt
építése során, majd működése közben
milyen anyagokat használunk fel, milyen
energiát, hogyan kezeljük a szemetet stb.

Forrás Stecné Barati Izabella (Taylor, 2005. 3.1 táblázat alapján)
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7. HELYI BEVÉTELI FORRÁSOK, ADÓK ÉS DÍJAK, MINT A KLÍMACÉLOK
ELÉRÉSÉNEK ESZKÖZEI - ZÖLD TELEPÜLÉSI KÖLTSÉGVETÉS

A települések költségvetésük folyó- és beruházási oldalát is zöldíthetik megfelelő
intézkedések meghozásával. A beruházási oldal zöldítése a TBL elemzés elfogadását és
alkalmazását jelenti, míg a folyó költségvetési oldal zöldebbé tétele az adók és díjak
rendszerének megreformálását.
Az önkormányzatok adó- és
díjpolitikájuk alakításával jelentős
hatást

tudnak

gyakorolni

a

klímacélok elérése érdekében, így
ezek az eszközök is fontos szerepet
kaphatnak

környezetvédelmi

problémák megoldásában. A helyi
adópolitikával befolyásolni lehet
lakóövezetek alakulását, változását,
(renjith krishnan/freedigilaphotios.com)

kompaktabbá

tételét.

A

díjak

alakításával ösztönözni lehet a
tömegközlekedési

eszközök

előnyben részesítését a saját autó használatával szemben. A települési önkormányzatok a
hatáskörükbe utalt feladatokra vonatkozó szabályozás alakításával, tiltással, engedélyek,
támogatások odaítélésével, tevékenységek és termékek megadóztatásával képesek
befolyásolni a környezet állapotát, képesek ott és akkor a helyieket mozgósítani a
klímacélok elérése érdekében.
Sőt, a települési önkormányzatok a központi kormányzattal szemben előnyben is
vannak e célok teljesítésében, hiszen „definíciószerűen” közelebb vannak azokhoz a
lakosokhoz, helyi vállalkozásokhoz, így jobban is ismerik őket, akiket cselekvésre kell
ösztönözni. Természetesen nem kicsinyítjük le a nemzeti, vagy akár a nemzetközi szint
jelentőségét sem ebben a vonatkozásban, hiszen koordinációs feladatokat, általános
célkitűzéseket ezeken a szinteken fogalmaznak meg, figyelemfelkeltésre fordítható
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forrásaik is ezeknek állnak inkább rendelkezésre, enélkül pedig a helyi akciók nem
teljesedhetnének ki, nem valósulhatnának meg.
Ha a helyi kormányzatok vezető szerepéről beszélünk a klímacélok elérésében és
környezettudatosság elterjesztésében, ezt elegánsan csak az az önkormányzat tudja
megtenni, amelyik először a maga háza táján „zöldít”.
Ez a zöldítés érinti a beruházások tervezésekor megjelenő környezettudatosságot,
amelyről a fentiekben szó volt, valamint azon gazdasági, pénzügyi eszközök zöld
szemüvegen keresztül való vizsgálatát, amelyek eddig is rendelkezésre álltak, például a
korábban említett adók és díjak. Ezek kivetésekor elsősorban forrásteremtési célok
vannak szem előtt, környezetvédelmi megfontolások eddig nem játszottak különösebb
szerepet – kivéve a direkt „zöld adók és díjak” esetében, de ezeket főleg állami szinten
alkalmazzák.
Ez természetesen nem jelenti, hogy azt javasolnánk, hogy ezen túl a díjak és adók
kivetésekor felejtsük el, hogy célunk esetleg felmerülő költségeink fedezése lenne – már
csak azért sem, mert a környezet védelme bizony sokszor extra költséget ró a közösségre.
Ám fel kell ismernünk azt is, hogy ezek az extra költségek hosszú távon csökkennek, és
hosszabb távon már megéri a környezettudatosabb megoldást választani. A városvezetés
feladata tehát ezeknek az eszközöknek, adóknak, díjaknak és támogatásoknak olyan
átalakítása,

hogy azok

a

forrásteremtésen

túl

ösztönzőkként

is

hassanak

a

környezettudatosabb életmód folytatása, illetve az üzleti világban a minél kompaktabb
fejlesztések megvalósítása felé.
A fő helyi bevételi források az adók, díjak, támogatások és hitelek.
Hagyományosan, a településeknek kevés beleszólásuk van abba, hogy hogyan alakul a
számukra juttatott támogatások összetétele, mennyisége, vagy a központi kormányzás
által meghatározott támogatási célok, így kis esélye van annak, hogy ezen keresztül
változtassák meg a lakosok fogyasztói preferenciáit, vagy támogassák a környezetvédelmi
politikát. A hatás, amit a városok a költségvetési eszközeiken keresztül gyakorolhatnak a
környezetvédelemre, leginkább az adó- és díjpolitikájukon keresztül érhető el. Az
adópolitikán belül is kevés hatásuk van adórendszer dizájnjára, sokkal inkább
befolyásolhatják a helyi adók mértékét. Ideálisan a település maga kellene, hogy
megszabja, mire vet kiadót, kit adóztat meg, milyen rátával, milyen kivételeket tesz, és a
beszedett pénzt mire költi (szuverén jogkör).
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A lakosok által fogyasztott javak, mint például a tömegközlekedés vagy a
vízhasználat ára befolyásolható az adó- és díjrátákkal, kivételek nyújtásával. Mivel az
ezekre a szolgáltatásokra, javakra vonatkozó kereslet többnyire (legalábbis valamilyen
szintig) ár érzékeny, ezek elfogyasztott mennyisége befolyásolható az árak alakításával
(amire pedig az adók hatnak). A cél az lenne, hogy miközben forrást teremtünk a
közszolgáltatások finanszírozására, olyan módon változtassuk meg a fogyasztók, lakosok
preferenciáit, amely kedvező hatással legyen a környezet állapotára, tehát kevesebb
energiát használjanak, kevesebb üvegházhatású gázt bocsássanak ki.
Ezt

olyan

árképzéssel érhetjük el,
amely

internalizálja

a

környezetet ért károkat,
azaz tudatosítja, hogy a
környezet fogyasztásának
ára van, ami meg kell
fizetni,

és

„bünteti”,

drágábbá eszi azokat a
fogyasztási
(renjith krishnan/freedigilaphotios.com)

és

viselkedésmódokat,
amelyek

nagyobb

szennyezéssel járnak.
Természetesen nem lehetséges egységes receptet adni a településeknek, hogy
hogyan zöldítsék az adópolitikájukat, hiszen a települések mind mások, másfajta - az
államtól függő - rájuk vonatkozó szabályozással, másfajta preferenciájú lakosokkal,
adófizetőkkel. Elég, ha arra gondolunk, hogy országonként változik például, hogy a
település költségvetésének hány százaléka származik állami forrásból, és mennyi saját
bevételekből. Mindenhol a világban, de Magyarországon különösen nagy eltérések
adódnak a települések adópotenciáljában. Ahol saját bevételekből származik a források
nagy része, ott ezek a kivetett díjak és adók nagyon jól használhatóak a lakossági
preferenciák alakítására. Ahol a település elsősorban állami támogatásokra támaszkodik,
ott, bár nincs nagy mozgástér a díjak alakításában, van a városi rendeletek alkotásában.
Ezeken a településeken tehát a szabályozáson keresztül érhetnek el klímacélokat.
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Adók

Sok állam – főleg az északiak, amelyek hagyományosan híresek környezetbarát
elveikről - tett átfogó lépéseket azért, hogy a nemzeti szintű adózást zöldítsék, sok helyen
kerültek bevezetésre különböző „zöld” adók, környezetvédelmi adók, termékhasználati
díjak, azonban a helyi szintű adók – mivel a helyi szint hatáskörébe tartoznak –
kimaradtak ebből a folyamatból.
A központi kormányzatok ugyanakkor maguk is sokat tehetnek azért, hogy a
települési költségvetések zöldebbek lehessenek. A helyi adórendszer keretének
kialakítása a központi kormányzat hatásköre, hiszen a kerettörvényeket, amelyek
felhatalmazzák a településeket, vagy más, alsóbb kormányzati szinteket adókivetésre, a
központi kormányzat dolgozza ki. A helyi adókat érintő, környezetvédelmi kérdéseket
pozitívan érintő változások egyik legfontosabbika lehet például az ingatlanadóval
kapcsolatos szabályok zöldítése. Ezek az adók képesek lennének azt befolyásolni, hogy
hol,

mekkora

épületeket

terveznek,

milyen

specifikációkkal,

milyen

energiafelhasználással, stb. Komplexebb megközelítéssel tehát nemcsak a városi
pénzügyeken keresztül, hanem a városi pénzügyek és várostervezés kapcsolatán keresztül
még látványosabb eredményeket lehet elérni. A várostervezésnek kulcsszerepe van
abban, hogy a lakosok mennyi energiát fogyasztanak, amikor munkába, vásárolni járnak,
vagy milyen messze vannak azok a városi területek ahol kikapcsolódni, pihenni lehet.
Erről a témáról a következő fejezetben olvashatunk bővebben.

Az alábbi táblázat mutatja, hogy az OECD államaiban az önkormányzati szinten
beszedett adók a GDP, illetve az összes adóbevételek hány százalékát teszik ki.
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14. ábra OECD államokban a helyi adóbevételi, összes adóbevételei és a GDP közötti összefüggés

Forrás: OECD.
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Az ábrából is látszik, hogy a helyi szinten beszedett adók jelentősek, tehát
következtethetünk arra, hogy az adópolitika a város hatékony eszköze lehet céljai
elérésére.
A következő táblázat az ingatlanadó mértékét mutatja az OECD államokban a
teljes adóbevételekhez képest. Az ingatlanadó a legtöbb államban a legfontosabb helyi
adónak számít, aminek számunkra azért van különös jelentősége, mert, ha visszalapozunk
a helyi programok egymásra gyakorolt hatásáról szóló XXXX táblázathoz, láthatjuk,
hogy az

ingatlanokkal

kapcsolatos

döntések

(övezetek

kialakítása,

építésügyi

szabályozások stb.), így az ingatlanadó mértéke is, közvetlen kapcsolatban van a
földhasználat alakulásával, valamint az épített környezetre vonatkozó döntésekkel. Így
tehát az ingatlanadó-politikán keresztül ezt a két, az üvegházhatású gázok kibocsátásához
nagymértékben hozzájáruló területet is lehet befolyásolni, de ugyanide sorolható a helyi
közlekedési preferenciákra nagymértékben ható, közlekedésre kivetett adók is, például a
gépjármű, vagy útadó.

Ausztrália
Ausztria
Belgium
Canada
Chile
Cseh Köztársaság
Dánia 1
Finnország
Franciaország 1
Németország
Görögország
Magyarország
Izland
Írország
Izrael
Olaszország
Japán
Korea
Luxemburg
Mexico
Hollandia
Új Zéland
Norvégia
Lengyelország
Portugália
Szlovákia

Ingatlanadó az összes adóbevétel százalékában
1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005
11,5
8,8
7,8
9,0
8,8
8,8
8,6
4,0
3,1
2,4
2,7
1,5
1,3
1,3
3,7
2,9
2,5
3,4
3,4
4,2
4,8
14,3
9,5
9,3
10,0
10,7
9,5
10,1
6,2
6,3
7,0
6,3
1,4
1,4
1,2
8,0
6,1
4,3
4,2
3,5
3,2
3,7
4,0
1,9
2,7
2,4
2,2
2,4
2,7
4,3
5,1
5,8
6,3
6,7
7,0
7,8
5,8
3,9
3,0
3,4
2,8
2,3
2,5
9,7
9,7
2,7
4,6
4,1
6,2
4,2
1,2
1,7
2,3
4,0
5,1
7,3
8,4
9,1
7,9
6,5
15,1
9,7
4,0
4,7
4,5
5,5
7,9
9,2
8,6
9,4
7,2
3,3
2,5
2,3
5,6
4,6
5,0
8,1
9,1
9,7
9,4
12,2
10,5
9,7
9,7
9,1
11,8
14,0
12,4
11,9
6,2
5,2
5,6
8,3
7,0
10,6
8,5
0,5
1,5
1,8
1,4
1,6
4,4
2,4
3,5
3,7
4,1
5,3
5,3
11,5
9,2
7,4
6,8
5,4
5,3
4,9
3,1
2,3
1,9
2,9
2,8
2,3
2,6
2,8
3,5
4,0
5,0
2,5
1,9
2,7
3,0
3,5
3,5
1,8
1,6

2006
9,1
1,4
5,1
10,3
5,4
1,2
3,8
2,5
7,9
2,5
4,3
2,2
5,3
9,0
8,8
5,0
9,1
13,2
9,3
1,6
4,7
5,2
2,7
3,7
3,6
1,5

2007
8,9
1,4
5,1
10,3
4,9
1,2
3,8
2,6
8,0
2,5
4,4
2,0
6,1
8,2
9,1
4,9
9,0
12,8
9,7
1,7
4,7
5,3
2,8
3,4
3,8
1,4

2008
8,2
1,3
5,0
10,5
5,4
1,1
4,1
2,6
7,8
2,3
4,6
2,2
6,1
6,4
9,4
4,3
9,4
11,9
7,4
1,4
4,2
5,8
2,7
3,6
3,6
1,3
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Szlovénia
Spanyolország 1
Svédország
Svájc
Törökország
Egyesült Királyság
Amerikai Egyesült
Államok
Súlyozatlan átlag:
OECD összes
Forrás: OECD adatbázis

6,4
1,8
9,9
10,5
14,5

6,3
1,1
8,0
6,9
12,7

5,9
2,3
9,3
4,6
12,0

5,5
3,5
8,9
2,3
8,2

1,4
5,5
2,7
8,2
3,0
10,0

1,7
6,4
3,4
9,3
3,2
11,6

1,5
8,6
3,0
8,0
3,3
12,0

1,6
8,8
3,0
8,0
3,6
12,3

1,6
8,1
2,4
7,9
3,8
12,6

1,6
6,8
2,3
7,5
3,6
11,6

15,9

13,9

10,7

11,5

11,1

10,1

11,2

11,0

11,2

12,1

7,9

6,3

5,3

5,7

5,5

5,6

5,6

5,7

5,6

5,4

Díjak

A szolgáltatások díjai kifejezetten egy-egy szolgáltatás igénybevételéhez
kötődnek. Ideálisak abban az esetben, ha pontosan azonosítható a szolgáltatást használó,
és pontosan meghatározható az adott szolgáltatás ára, tehát internalizálható a
természetben okozott kár is.
Széles körű alkalmazásuknak pont e fenti kitétel miatt van néhány gyakorlati
akadálya (Barati – Szalai [1999]).
Ezek a következők:
i)

Ritkán hatékonyak

A hatékonyság elérése közgazdaságilag azt követelné meg, hogy
ismerjük a szolgáltatás, termék előállításának marginális költségét, amely
általában nem igaz, sőt, ennek még megközelítése is igen nehéz feladat.
Akkor járnánk el valóban hatékonyan a díjak alkalmazásánál, ha az adott
tevékenység opportunity cost-ját is belevettük számításainkba.
ii)

Pozitív externáliák figyelembe vétele

Ha egy tevékenységnek pozitív „mellékhatásai” vannak, akkor a
kormányzatok annak előállítását inkább támogatják, semhogy minél
“hatékonyabb” díjakat vessenek ki.
iii)

Közös javak
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Nagyon sok olyan szolgáltatás van, amelyek fogyasztásából nem
lehet a nem-fizetőket kizárni, ilyen például a honvédelem. Ezeket eleve
célszerűbb adóból finanszírozni.

A közszolgálati irodalom a díjak használatát, mint egyfajta helyi bevételi forrást a
felsorolt negatívumok ellenére is kifejezetten javasolja, ami szempontunkból is előnyös,
hiszen használatukkal közvetlenül kinyilváníthatjuk, hogy mindennek ára van, és
beárazhatjuk a környezetben tett károkat is. Díjakat szokás alkalmazni az olyan
szolgáltatások fedezésére, mint a közlekedés, földhasználat, víz- és szennyvíz, valamint a
települési szemét ártalmatlanítása.
Út- és parkoló díjakkal hatást tudunk gyakorolni a településen belül az autó
használatra, dugók megszüntetésére. Ugyanannak a cél elérésének módja településenként
más- és más lehet, ez függ a már érvényben levő gyakorlattól. Például azon településeken,
ahol nem magasak a parkoló díjak és sok autó közlekedik, ennek visszaszorítására elég
lehet – ha van rá lehetőség- egy helyi üzemanyagadó bevezetése, erre van is lehetőség
például az USA több államában, de megoldás lehet a parkoló díjak megemelése is. Az
előző megoldás kivitelezése valószínűleg olcsóbb a település szempontjából, hiszen nem
kell új, komolyabb infrastruktúrát kialakítani. Azon települések esetében, ahol a parkolási
díjak már így is magasak, de még mindig túlzott mértékű az autóhasználat, nagy
légszennyezést és sok elvesztegetett, dugóban töltött órát okozva a közlekedőknek,
inkább egy úgynevezett „dugódíj” bevezetése lehet a megoldás. Ezek a pénzügyi negatív
ösztönzők természetesen akkor hatékonyak, ha megfelelő közösségi közlekedési módok
állnak, mint alternatívák, rendelkezésre. A kettő közötti összefüggést mutatja, hogy sok
városban e bevételeket a tömegközlekedés fejlesztésére fordítják.
Általában elmondhatjuk, hogy az adók és díjak megfelelő alakításával a
települések képesek a fogyasztói szokások megváltoztatására, mivel fogyasztót
szembesíti az igénybevett szolgáltatás (csaknem) valós költségével. Hatékonyabbak, ha
egyedi alapon kalkuláljuk a költségeket, a valós fogyasztás alapján, mintha minden egyes
fogaszóval ugyanazt a díjat fizettetjük meg (pl. egyedi fogyasztó órák felszerelése
tömbházakban).
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Támogatások

A támogatások célja az egyes területek bevételi lehetőségei és kiadási szükségletei
közötti egyenlőség megteremtése, az önkormányzati feladatokat ugyanis olyan
területeken is el kell látni, ahol a település nem rendelkezik jelentős, vagy egyáltalán
bármilyen bevételi forrással.
A tiszta, fenntartható környezet olyan közjószág, amelyet pozitív externális
hatásai miatt az államnak megéri támogatni, hogy nagyobb mennyiségben és többek
számára legyen elérhető, mint amennyire azt a helyi kormányzatok képesek lennének
nyújtani. A tiszta ivóvíz biztosítása és települési szemét kezelése önkormányzati feladat.
Itt is felmerülhet azonban, hogy egyes településeken a természeti adottságok miatt
aránytalanul

magas

költséget

jelent

a

tiszta

ivóvíz

előállítása

–

például

arzénszennyezettség miatt – ezekben az esetekben nem vesszük zokon, ha az állam
támogatja az szennyezett vízzel érintett települést. De ebbe a körbe tartozik még a tiszta
levegő, szabadidős tevékenység végzésére alkalmas környezet megléte is. A természet
nem bánt egyenlően az összes településsel ebből a szempontból, mint ahogyan a
települések e közjavak fenntartására fordítható pénzügyi eszközei, lehetőségei sem
egyformák. Ha az egyik helyen van, a másikon nincs erre alkalmas terület, erdő, hegy
vagy folyóvíz, annak karban tarása, ápolása, ha ez csak az adott önkormányzatra lenne
bízva – aránytalanul nagy feladatot jelentene neki. A szomszéd településről érkezőket,
tehát a szép és sportolásra, pihenésre alkalmas környezet haszonélvezőit pedig nem tudja
kizárni annak használatából, és ez nem is lenne célszerű a már említett, az egész
társadalomra vetített pozitív externáliák miatt. Itt van szerepe az államnak, ami
támogatások útján elősegíti, hogy a település fenntarthassa a természeti környezetet.
Általában elmondhatjuk azonban, hogy még a környezettel közvetlenül
kapcsolatban álló tevékenységekre juttatott támogatások kritériumai között sem mindig
szerepelnek környezetvédelmi kritériumok, ilyenek például a víz- és szennyvíz
beruházásokra

nyújtott

támogatások.

Elképzelhető

lenne

például

egy

olyan

kritériumrendszer kidolgozása, ahol valamely környezetvédelemmel kapcsolatos területen
eredményt elért települések előnyben részesülnének a támogatásra érdemes települések
kiválasztásánál.

Ehhez

hasonló

példát

találunk

Franciaországban,

ahol

a

természetvédelmet fontosnak tartó, és azért tevő önkormányzatok, amelyek tagjai is egy
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országos szervezetnek, amely felülvizsgálja a település ilyen irányú tevékenységét és
feladatokat is ír elő nekik, magasabb összegű támogatást kapnak ugyanarra a
tevékenységre, mint a nem tag önkormányzatok.

A támogatások fő formái

A támogatások fő formái a feltétel nélküli támogatás, a feltételekhez kötött, de
saját forrást nem igénylő és a saját forrás meglétét feltételező támogatás.

I.

Ezek közül az első típus hagyja meg a legnagyobb mozgásteret az

önkormányzatnak döntései meghozatalában, és érthető módon, ez az önkormányzatok
által leginkább preferált támogatási forma. Nagyon kevés ilyen típusú támogatás létezik.
II.

A következő típus, a feltételekhez kötött, de saját forrást nem igénylő

támogatás. Ezt csak bizonyos kiadások fedezésére használhatják az önkormányzatok.
Eredményessége általában kisebb, mint amit a központi kormányzat elvár tőle, mert az
önkormányzatok hajlamosak arra, hogy egy idő után csak a központi forrásból származó
összeget fogják a kérdéses területre irányítani, és a saját forrásaikból korábban erre költött
összeget máshova csoportosítják át.
III.

A

saját

forrás

meglétét

feltételező

támogatások

esetében

az

önkormányzatnak anyagilag hozzá kell járulnia a támogatásból finanszírozott
programhoz. Tipikus formája a saját forrás meglétét feltételező támogatásoknak a
részleges költségtérítés, ami a központi kormányzat hatékony eszköze lehet arra, hogy a
helyi forrásokat a központi politika által preferált területekre irányítsa.

Külső forrás bevonása

Az önkormányzatoknak a feladataik ellátására, beruházásaik megvalósítására
szükségük van külső források bevonására. A kiadások, így a szükséges pénz mennyisége
is a környezetvédelmi feladatok miatt a jövőben nőni fog.
A legtöbb helyi önkormányzatnak lehetősége van hitelt felvenni, ha ezt a piac is
lehetővé teszi. Néhány országban semmilyen határt nem szabnak az önkormányzati
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hitelfelvétel elé, az egyetlen korlát az állampolgárok, és önkormányzati döntéshozók
fiskális konzervativizmusából ered. 1 Más országokban létezik valamilyen állami kontroll.
Az állam által használható szabályozóeszközöket két csoportba oszthatjuk. Az egyik a
passzív

eszközök

csoportja,

amikor

különböző

törvények

szabnak

határt

az

önkormányzati túlköltekezésnek (e felett nem lehetséges a hitelfelvétel), a másik az aktív
eszközök csoportja, amikor a hitelfelvételt jóvá kell hagyatni egy felsőbb hatósággal.
Az USA és Kanada, valamint Európa helyi hitelezési gyakorlata nagyon eltérő. Az
USA-ban és Kanadában többnyire helyi kötvénykibocsátással, míg Európában
hitelintézettől

hitelből

felvett

finanszírozzák

a

helyi

fejlesztéseket,

így

a

környezetvédelmi fejlesztéseket is. Ennek oka az eltérő történelmi hagyományokban
keresendő. Míg Európában hagyományosan olyan kis helyi bankok, takarékpénztárak,
postabankok

gyűjtötték

önkormányzatoknak

is

össze

a

nyújtottak

kisbefektetők
hiteleket,

így

megtakarításait,
fordítva

a

amelyek

az

megtakarításokat

önkormányzati beruházások támogatására, addig ezek az intézmények az USA-ban nem
jöttek létre, illetve nem hiteleztek helyi önkormányzatokat. Tipikus példa lehet erre az a
németországi gyakorlat, amikor a helyi bank résztulajdonosa a helyi kormányzat, amely a
folyamatos együttműködés keretében hosszú távú hiteleket vesz fel a banktól. Másik
példa a belgiumi Credit Communal Belgique, amely a nála vezetett magánszemélyek
számláin és kötvényszámláin levő pénzt önkormányzati beruházásokba fekteti. Ehhez
hasonló gyakorlat létezik Franciaországban is. A holland önkormányzati bank is
összegyűjti a magánszemélyek megtakarításait, és az ebből származó pénzből támogatja
(hitelezi) a helyi beruházásokat, sőt mára már a nemzetközi hitelezésben is növekvő
szereppel bír.
Amerikában ezzel szemben a kötvénykibocsátás terjedt el, és az ehhez kapcsolódó
intézményrendszer alakult ki, mint például a kötvénybank, vagy a forgóalapok. A
kötvénybank olyan államilag támogatott intézmény, amely saját nevében vesz fel
hiteleket kedvező feltételekkel (kötvényt bocsát ki), a kapott pénzt aztán továbbhitelezi a
helyi kormányzatok felé (azok kötvényeit vásárolja meg).

1

Fiskális konzervativizmus alatt a piaci szereplők kockázatkerülő magatartását értjük, amikor
inkább az alacsonyabb hozamú, ám biztonságosabb befektetést preferálják a magasabb hozamú, ám
bizonytalanabbal szemben.
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Legnagyobb jelentőségük, hogy a kötvénykibocsátással járó adminisztratív
költségek több önkormányzatra való szétosztásával, a kis bevétellel rendelkező helyi
kormányzatok számára is lehetővé teszik a tőkepiaci megjelenést. A bank számos
szolgáltatásának ára - például szakmai tanácsadás - ami piaci áron magas lenne, a
beruházóknak ingyenes, vagy nagyon alacsony.
Az állami forgóalap a kötvénybank specializált formája, mivel itt egy elkülönített
pénzösszegről van szó, amit aztán a kezelője a törvényben meghatározott módon
használhat fel.
Az állami forgóalapok működésének lényege, hogy az állam (vagy más
szervezetek) különféle címen tőkét különítenek el, majd ezt a pénzt meghatározott
projektek finanszírozására kölcsönadják. A hiteltörlesztésből befolyó pénzt újra
kikölcsönzik, így forgatva az alap pénzét. A támogatandó cél nagyon sokféle lehet,
általában külön törvények határozzák meg, hogy mely célra mekkora alapot hoznak létre,
és azt hogyan használják fel, létezik például szennyvíz forgóalap, ivóvíz forgóalap, de
természetesen más célokra is - mint például autópálya építés - lehet pénzt elkülöníteni.
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8. A VÁROSTERVEZÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATAI

Mint a korábbi fejezetekben leírtuk, a városoknak kulcsszerepük van a
környezetvédelmi problémák kezelésében, megoldásában. Ma a világ lakosságának
mintegy fele él városokban, mint ahogyan azt az alábbi ábra is mutatja, ez a szám
azonban csak a pillanatnyi állapotot jelzi, a történelmi adatokra visszatekintve láthatjuk,
hogy a városi lakosok aránya folyamatosan növekszik, és az előrejelzések szerint 2050-re
már a Föld lakosságának 70%- teszi ki.

15. ábra A városi népesség aránya Földünkön

A városi népesség aránya Földünkön
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Forrás: ENSZ adatok

A városok nagyon sokban hozzájárulnak a nemzeti termékek előállításához, az
innovációhoz, foglalkoztatás növeléséhez, valamint kulcsszerepük van a nemzetközi tőkeés árumozgás biztosításában. Ennek fényében nem meglepő, hogy a városok fogyasztják
a legtöbb energiát, a teljes energiafelhasználás 60-80%-át teszik ki, és körülbelül
ugyanilyen arányban részesednek az üvegházhatású gázok kibocsátásában is.
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Az alábbi ábra a világ néhány nagyvárosának egy főre eső energiafogyasztását
ábrázolja a város lakósűrűségének fényében.
16. ábra Egy főre jutó energiafogyasztás a világ néhány nagyvárosában

Forrás: Newman, P. and J. Kenworthy (1999) Sustainability and Cities: Overcoming Automobile
Dependence, Island Press alapján a Hofstra University kutatása

Az ábrán nagyon szépen látszik, hogy a ritkábban lakott településekben az egy
főre eső energia energiafelhasználás nagyon magas, míg a sűrűbben lakott ázsiai városok
esetében sokkal kevesebb. Az energiafelhasználás a népsűrűség csökkenésével
exponenciálisan nő. A városiasodás tehát hozzájárul a klímaváltozáshoz, hacsak nem
sikerül a jelenlegi energiaforrásokat megújulókra cserélni.
A városok lakósűrűsége, valamint a házak, intézmények térbeli elhelyezkedése
nagyban befolyásolja, hogy pontosan mennyi energiát használnak a lakosok a mindennapi
munkájuk, szabadidős tevékenységeik, utazásuk során. A városok térbeli szerkezete
jelentősen hat a lakosok energiafelhasználására.
Ahogyan a városok változnak, nőnek, az tehát egyrészt a klímaprobléma egyik
forrása, másrészről viszont a megoldás is részben a városok kezében van. Miközben
nemzetközi szinten nehéz megegyezni a GHG kibocsátás csökkentéséről (ld. Kyoto-i
egyezmény), addig több település is tett lépéseket a probléma enyhítésére. Megfelelő

76

tervezéssel, vezetéssel, a közlekedési hálózat átalakításával, valamint a díj és adórendszer
átalakításával elérhető, hogy a települések kevesebb szennyezőanyagot bocsássanak ki.

A következő két tanulmány azt mutatja be, hogy a települések mit tehetnek
környezetvédelmi fenntarthatóságuk érdekében. A tanulmányokat a 2004-ben dr. hajnal
Klára és dr. Kiss Tibor által szerkesztett „Önfenntartó település-, intézmény- és
épületmodellek és koncepciók Magyarországon” című konferencia kiadvány tartalmazza.

Ezen a ponton is szeretném kifejezni köszönetemet a szerzőknek, hogy lehetővé
tették a tanulmányok jegyzetben való szerepeltetését.

A fenntartható települések fejlesztésének elméleti kérdései
Dr. Hajnal Klára, egyetemi adjunktus
PTE TTK Földrajzi Intézet
Társadalomföldrajz és Urbanisztika Tanszék

Absztrakt:
A tanulmány rövid áttekintést ad a fenntartható fejlődés, mint új paradigma és
világkorszak kialakulásának okairól, szükségszerűségéről és elméleti kereteiről.
Vázlatosan megfogalmazza a települések történelmi lényegét, feladatát és ehhez rendeli
hozzá az indokolt fejlesztéseket.
A fenntartható fejlődés fogalmának előzményei
A múlt század utolsó évtizedeinek egyik meghatározó jelensége a globális
világproblémák kialakulása, azok összefüggésrendszerének a kutatása, valamint azok a
törekvések, amelyek a globális krízis mérsékelését, megoldását tűzték ki célul.
A

környezeti,

gazdasági

és

társadalmi

problémák

olyan

bonyolult

összefüggésekben, kölcsönhatásokban nyilvánulnak meg, amelyek feltárása rendkívül
nehéz feladat. A globalizálódó világban egyre intenzívebb a kapcsolatok hálója, egyre
erősebb a kölcsönös függés, valamint a tér-idő rendszerek bonyolultsága. Ez a
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magyarázata annak, hogy több évtizedes kutatás után is sok a hiányosság, a
bizonytalanság.
A globális krízis magyarázatára sok válasz keletkezett, és ha azok végső okát
keressük, akkor világossá válik, hogy nem megfelelő módon használjuk a természeti
erőforrásokat, és a fokozatosan intenzívebbé váló termelés egyre inkább maga alá gyűrte
a természetet és a társadalmat. A keletkezett problémákra nem találunk helyes
megoldásokat, ezért a válságok egyre súlyosabbak, és szinte ördögi körként tartják fogva
az egyént, családokat, társadalmi rétegeket, nemzeteket, és szinte az egész emberiséget. A
környezeti, társadalmi és gazdasági gondokat a hagyományos problémakezelési
módszerekkel nem sikerül megoldani, sőt, azok általában elmélyülnek, pl. a
környezetszennyezés a növekvő gazdasági tevékenység hatására egyre nő, és ugyanez
jellemzi a társadalmi feszültségeket is.
A globális krízis mélyreható elemzése során egyértelművé válik, hogy a válságok
és a lehetséges megoldások világkorszakváltást jeleznek és indokolnak.
A világkorszakváltás legmélyebb lényege az, hogy megváltozik a gondolkodási
modell, az értékrend, amely elsősorban a természethez fűződő filozófiánkat és
gyakorlatunkat változtatja meg, valamint az önmagunkról és a világról kialakult
véleményünket. Gondolataink, értékrendünk megváltozása aztán maga után vonja a
társadalmi-gazdasági rendszerekben történő változásokat és mindennapi életünk
átalakulását. Ezek a változások általában egy időben, egymással szoros és
elválaszthatatlan kölcsönhatásokban mennek végbe.
Ilyen léptékű változást eddig csak kétszer élt át az emberiség, az első a
mezőgazdaság forradalma és a letelepedések kora volt, - egyúttal ez jelentette a
civilizáció kezdetét is. A másik nagy lépés az ipari forradalom kora. Mindkét történelmi
esemény alapvető változást hozott a természet, a társadalom és a gazdaság egymáshoz
való viszonyában, a termelés intenzitásának ugrásszerű hatékonyságában, amely alapját
az információ- és energiahatékonyság adja. A jelenlegi világkorszakváltásnak is ez a
lényege.
A változások nagy kihívást, komoly feladatot jelentenek számunkra. A
problémákkal foglalkozó tudományos világ kisebb részének véleménye szerint az
emberiség nem lesz képes megoldani a válságot.
A rövid áttekintés után indokolt a globális válság és a paradigmaváltás
részletesebb elemzése.
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Az ipari társadalmak fejlődési modelljének alapját az intenzív technológiák, a
növekvő termelékenység, a gazdasági növekedés, a gyarapodás jelentette, és a ''többetnagyobbat-gyorsabbat-újabbat'' értékrend kiterjedt szinte az egész világra. Azonban a
Föld véges erőforrásrendszer, és a létszámában még mindig gyorsan növekvő emberiség
egyre nagyobb étvágya részben feléli a természeti erőforrásokat, másrészt pedig felborítja
a természet dinamikus egyensúlyát.
A természet, amelynek élőlényként mi is része vagyunk, egyúttal a létfenntartó
rendszer is, amely életünket és valamennyi anyagi igényünket biztosítja: levegőt, vizet,
élelmiszert és minden ipari nyersanyagot. Ugyan a tudományos kutatások még fedeznek
fel újabb ásványkincs lelőhelyeket, de ezek is gyakorlatilag előbb-utóbb kimerülnek. A
nyersanyaghiány a technológiai fejlődés lehetőségeit is korlátozhatja. Súlyosabb
problémát jelent azonban, hogy nincs több szántóföld és iható édesvíz. A természet véges
rendszer, amelyben nem mehet végbe végtelen növekedés. Mivel a modern társadalmak a
növekedést, a mennyiségi gyarapodást fejlődésként és célként értelmezik, ez a
„félreértés” eredményezte a múlt század utolsó harmadára a társadalmi-gazdasági és
környezeti problémákat. A korlátlan növekedés elméletileg és gyakorlatilag is válságokat,
összeomlást eredményez, ezért ezt a fejlődési modellt nem lehet fenntartani, és így alakult
ki megoldási modellként a „fenntartható fejlődés”, mint új paradigma. Ez a paradigma a
fejlődést minőségi fogalomként

értelmezi, amely kibontakozást, kiteljesedést,

komplexebb, hatékonyabb állapotot jelent.
A fenntartható fejlődés fogalma
A fogalom először 1972-ben jelent meg a Római Klub első jelentésében, a The
Limits to Growth c. munkában, amely a Meadows csoport kutatási eredményét adta
közre. Ebben a jelentésben a „fizikai fenntarthatóság” és a „dinamikus gazdasági
egyensúly” fogalmai szerepeltek. Szintén 1972-ben jelent meg Angliában egy 21 kis
füzet: Blueprint for Survival, amelyben E.Goldsmith

és munkatársai (1972)

megfogalmazták a fenntartható fejlődés körvonalait, mint célt, új paradigmát.
E tudományos irodalmak megjelenése után a Brundtland Bizottság, majd az ENSZ
1992-es rio-i Környezet és Fejlődés Világkonferenciája tette ismertté a kifejezést. A
Konferencia záróközleményét majdnem minden ENSZ tagállam aláírta, hazánk is, és a
parlament 1993-ban ratifikálta. Az Európai Unió minden dokumentuma foglalkozik
valamilyen szinten a fenntarthatóság problémakörével, megvalósításával. 2002 -ben a
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johannesburgi ENSZ konferencia már címében is a fenntarthatóságról szólt (Conference
on Sustainable Development).
A hivatalos megfogalmazás a következő: „A fejlődési jogot úgy kell
érvényesíteni, hogy a ma élő és a jövő nemzedékek fejlődési és környezeti szükségletei
egyaránt kielégítést nyerjenek” (Agenda 21, 4. Elv. ).
A fogalom tartalma azonban több évtizedes múltja ellenére ma sem egyértelmű.
Sőt, talán egyre inkább elveszíti eredeti célját és tartalmát, mivel rövidtávon ellentétes a
piaci erők és a politikai hatalom érdekeivel. Nagyon sokszor csak üres szólam, zöld
címke, piacra szánt jól értékesíthető reklám. Sok termék, szolgáltatás, vagy éppen
lakópark semmilyen módon sem felel meg a fenntarthatóság követelményeinek,
legfeljebb valami zöld színű van benne...
A jelenség egyszerű is, bonyolult is. Ragaszkodunk azokhoz az álmokhoz,
amelyeket az ipari társadalmak reklámgépezete manipulál lelkünkbe, agyunkba,
ragaszkodunk a fejlődés hagyományos tartalmához: többet-nagyobbat-gyorsabbatújabbat! Tömegesen hisszük, hogy életünk célja, az ember veleszületett tulajdonsága a
fogyasztás, birtoklás és a kényelem növelése. Ugyan a világnépesség nyomorban, vagy
szegénységben élő többsége számára ez reális cél, azonban az ipari országok gazdag
népessége már sokkal többet birtokol, mint amennyire a józan belátás szerint szüksége
volna. Ma a világ gazdag kisebbsége, a Föld népességének kb. 18%-a birtokolja az összes
erőforrás több mint 80%-át. A harmadik világ szörnyű nyomora ennek az
igazságtalanságnak a következménye. Az éhező országok termőföldjei az északi agrármultik kezében vannak, és élvezeti növényeket termelnek a gazdag fehér ember számára:
kávét, teát, kakaót, stb. vagy adósságuk kamatos-kamatainak törlesztése érdekében
exportra termelnek gyümölcsöt, zöldséget, virágot, gyapotot, gabonát, vagy termelik ki
értékes erdeiket.
Van elegendő élelmiszer és egyéb erőforrás a világban, azonban az elosztási
viszonyok alkalmatlanok arra, hogy megszüntessük az éhezést, a hiányos táplálkozást, a
szegénységet.
A harmadik világ nyomora mellett szembe kell néznünk az ipari országok
népessége növekvő elszegényesedésével is.
Az együttérzés azonban nem elég, a FAO, UNŐCEF, WHO stb. és a karitatív
szervezetek tevékenysége sem elég. Meg kell változtatni a társadalom és a gazdaság
egymáshoz való viszonyát, át kell alakítani a világgazdaság szerkezetét, új típusú
szabályozókat kell létrehozni, meg kell változtatni a termelés és a fogyasztás szerkezetét.
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Az emberek azonban általában tartózkodnak a változásoktól. Az ismeretlentől való
félelem, a nagyobb energiakifejtés, tanulás, próbálkozás valóban nem könnyű, de ez a
történelem lényege, az állandó tapasztalás, tanulás adja a fejlődés alapját.
Tudnunk kell, hogy a világ első számú törvénye az állandó változás és
tulajdonképpen akkor van probléma, ha ezt a változást nem ismerjük fel és nem
alkalmazkodunk hozzá. Minden élőlény genetikai programja a túlélésre van
beprogramozva, arra tehát, hogy felismerje a változó körülményeket, és képes legyen
megfelelő alkalmazkodási stratégiát kialakítani. Ez a képesség az emberben a
legmagasabb szintű, mivel genetikai programján kívül felhalmozott tanulás, tapasztalás is
a rendelkezésére áll (Historia est magistra vitae). Ennek ellenére az ember az egyetlen
élőlény, amely képes tönkretenni, elpusztítani azt a természetet, amely létrehozta,
életfeltételeit biztosítja és ezzel közvetett öngyilkosságot követ el. Ez a folyamat
„természetesen” nem tudatos, azonban ritkán gondoljuk végig, mivel az iskola
tantárgyakra, a tudomány pedig szakterületekre, speciális részletekre darabolja fel azt a
Földet és természetet, amely egy egységes rendszer.
Ezért nehezen ismerjük fel a változások összefüggéseit, értelmét, ezért ezt a
jelenséget a fejlődésképtelenség megnyilvánulásaként is értelmezhetjük.
A változás, az alkalmazkodás tehát evolúciós feladat. Az evolúció törvényének
rövid üzenete: ha egy faj nem képes felismerni a környezetének változásait és nem tud
alkalmazkodni, akkor elpusztul. A változás tehát olyan kötelezettség, amelyet fel kell
vállalni (Navigare necesse est).
Az emberiség örökös problémája, hogy mennyire képes létét kiteljesíteni, emberi
minőségét megélni az adott feltételek között. A történelem során eddig a fizikai korlátok
fokozatos bővítésének stratégiáját követtük, részben extenzív, részben intenzív
módszerekkel. Ma már a Földet szinte teljesen birtokba vettük és eljutottunk a
terjeszkedés fizikai határaihoz. Ezzel a stratégiával, amely a biztonságunkat részben
növelte, előidéztük viszont a globális világproblémákat. Napjainkban más jellegű
korlátokkal kell szembenéznünk: a gondolkodás, az emberi tudás fejlődésének
korlátaival. Ezek a korlátok azonban lebonthatók, a korlátozó előítéletek és téveszmék
átléphetők. Ennek azonban a meglévő tudásunk az akadálya. A paradigmaváltásnak ez az
egyik lényegi alapja, bár a hatalmi érdekek látványosan eltakarják.
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A fenntartható fejlődés elméleti keretei
A világkorszakváltás számtalan kihívása közül talán az első, hogy kijelöljük az új
paradigma elméleti kereteit. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy a hivatalos definícióknak
egyértelmű tartalmat adjunk. Ugyanis a definíciók „úgy kell kielégíteni”, „oly módon kell
biztosítani” megfogalmazása nem alkalmas a megvalósításra, amely csak a célt
tartalmazza: a jelen és jövő generációk érdekeit. A fenntartható fejlődés elméleti
modelljének kidolgozásához tisztázni kell a fejlődés fogalmát és valódi jellemzőit. A Föld
és a benne élő emberiség egy koevolválódó, együttfejlődő rendszert alkotnak. Az emberi
társadalmak és a gazdasági rendszerek a bioszféra alrendszerei, mivel a természet a
létfenntartó főrendszer. A bioszféra egy bonyolult, hierarchikus, önfenntartó és
önszabályozó rendszer, amely állandóan, de különböző ütemben és ritmusban változik,
amely folyamatosan a dinamikus, azaz ökológiai egyensúly megtartása, vagy elérése
törekszik, egyre hatékonyabb anyag-és információcsere jellemzi, működésében és
szervezettségében

egyre

összetettebb,

bonyolultabb

és

kreatívabbé.

Földünk

evolúciójának a jellemzői az alrendszereire is érvényesek. Minden tudásunk szerint a
természet és az evolúció törvényei érvényesek az emberi rendszerekre is. A társadalmak
és a
gazdasági rendszerek is természeti rendszerek,mivel biológiai lények alkotják, és a
természeti erőforrások felhasználása, termelése és fogyasztása során közvetlen
kapcsolatba kerülnek a természettel. Az emberi tevékenység azonban képes a természet
törvényeinek az érvényességét megváltoztatni, a „határokat” kiterjeszteni.
Mivel a társadalmi-gazdasági fejlődés alapját és kereteit geo-bioszférikus
törvények adják, ezért a paradigma az ökológiai alapelvekre épül.
A fenntartható fejlődés iránya megegyezik a bolygó fejlődési irányával, a benne
élő társadalmi-gazdasági alrendszerek szerveződési és működési modellje pedig azonos a
létfenntartó rendszer szerveződési és működési modelljével, tehát azzal kompatibilis,
harmonikus. Más megfogalmazásban: hasonló módon fejlődünk, szerveződünk és
működünk, mint a létfenntartó rendszer, a bioszféra (Hajnal K. 2003).
A bioszféra egyik meghatározó tulajdonsága a biodiverzitás, a fajokban, genetikai
állományban való gazdagság, változatosság. Ennek mértéke nő az evolúció során, bár
időnként hatalmas pusztulások mentek végbe. A biológiai változatosság a fejlődést
szolgálja. A szükséges mértékű fajgazdagság nélkül nem képes regenerálódni,
stabilizálódni a bioszféra, amelyet egyre nagyobb emberi igénybevétel terhel.
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A bioszférában a fajok legnagyobb része adott térben, helyben éli meg evolúciós
feladatát. A növények gyökerükkel rögzítik magukat, az állatoknak is megvan a
vadászterületük, ahol megtalálnak minden erőforrást. A bioszférában az anyagcsere
ciklusokban történik, amelyek időtartama, ritmusa változó, egymásba kapcsolódó és
szabályozott folyamataik dinamikus egyensúlyban vannak. Az anyag- és információcsere
egyre hatékonyabban történik az evolúció során. A fajok és populációk együttműködnek
és versengenek a faj- és létfenntartás érdekében. A bioszférában az együttműködés a
meghatározó kapcsolati forma, a bioszféra egy hatalmas szimbiózis, együtt élő, koegzisztáló rendszer, a versengés a természetes szelekciót szolgálja. A bioszféra és
alrendszerei

a változások

során folyamatosan dinamikus

egyensúlyi

állapotra

törekszenek. Ez azonban sohasem áll be, ugyanis az abszolút stabilitás az élő rendszer
számára a halál fizikai állapota. A dinamikus egyensúly, vagy másképp ökológiai
egyensúly a bioszféra egyik meghatározó jellemzője. A bioszférikus törvények
érvényesek a társadalomra is. Ezeket azonban ki kell egészíteni a csak emberi
közösségekre érvényes jellemzőkkel: a szolidaritás, igazságosság, méltányosság,
szubszidiaritás elvével.
Fenntarthatóság és települések
A település különleges ökoszisztéma, amelyben az emberi faj dominánsan van
jelen, és egy sajátos, mesterséges és külön világot jelent számára, amelyben nagyobb
biztonságban van, ill. biztonságban érzi magát. A település kulturális képződmény,
amelynek feltételrendszerét, fizikai alapjait a természet biztosítja, a település
funkcionális, szerkezeti és formai megjelenése pedig a hatalom kultúráját, elsősorban
filozófiáját és technikai tudását fejezi ki.
A település sajátos ökoszisztéma, amelyet ugyanúgy anyag- és információcsere
jellemez, mint a bioszféra más alrendszereit, ugyanúgy van benne termelés, feldolgozás,
lebontás. A települések is hatékonyságra törekszenek, akárcsak a bioszféra

és

alrendszerei.
A település tehát a természet része, azonban gyakran oly mértékben átalakított,
humanizált, hogy alig ismerni rá. Az ember létével kettős minőséget hordoz magában:
természeti lény és öntudattal rendelkező, szellemi lény egyszerre. Ez olyan paradoxon,
amely a történelmén végig jelen van, sőt, talán azt is lehet mondani, hogy a történelem e
paradoxon feloldásának a kísérlete, története.
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A település a szellem, az emberi kreativitás megnyilvánulása, és feladata, hogy
ennek feltételrendszerét, inspiráló környezetét biztosítsa. A település alapvetően és végső
soron az emberi szellemet szolgálja (Mumford, L. 1985, Meggyesi T. 1998, 2000,
Hamvas B. 1995, Vidor F. 1994, Hajnal K. 2003).
A fenntarthatóság megvalósítása a települések fejlődésétől függ. Ebben a
folyamatban meghatározó szerepe van a városoknak, mivel ott koncentrálódik a tudás, a
politikai és gazdasági hatalom. Városokban él a világ népességének több mint fele, és a
városok természeti erőforrás igénye nagyobb, mint a falvaké. A települési politikákat is a
városi döntéshozók határozzák meg.
A települések világszerte válságban vannak, még ha látszatra működőképesek is.
A nyugati tudásalapú társadalmak fejlett és korszerű infrastruktúrával rendelkező, magas
életszínvonalon élő népességét részben a harmadik világ látja el és szolgálja ki a fizikai
javak jelentős részével. A globalizáció kora egyre több termelő tevékenységet helyez át a
harmadik világba, annak olcsó természeti és emberi erőforrás készletét kizsákmányolva,
ezzel olyan konfliktusokat idéz elő, amelyek részben időzített bombaként viselkednek.
A települések természetigénye a települési funkciók, a szerkezet és a település
lakóinak életszínvonalától függ. Az életszínvonal mennyiségi mutató, a fogyasztás
nagyságának jelzője. A fenntarthatóság irodalma az életminőség fogalmát használja e
helyett, amely alapvetően minőségi fogalmat takar, alapja a szellemi-mentális és fizikai
egészség, egészséges környezetben való harmonikus, stressz-mentes élet, amelyben a
szellemi-lelki dimenziók nagyobb szerepet kapnak.
A fogyasztás a valódi szükségletekre terjed ki, mellőzi a pótcselekvés jellegű,
divatnak kényszeresen megfelelő vásárlási magatartást, és előnyben részesíti a
környezetbarát termékeket és szolgáltatásokat.
A települések átalakulása hosszú folyamat, mivel a településtervezés is
időigényes, és a településeket sem lehet egyik napról a másikra átalakítani. Azonban nem
is olyan nagy és hosszú folyamatról van szó, mivel a településeket inkább átállítani kell,
mint építeni. A települési lakosság életét is csak átállítani kell, nem pedig átalakítani.
A települések fenntarthatóságának kulcsa a települési szerkezetben és a
közlekedésben rejlik.
A nagyvárosok fejlődésük során intézményesítetten alakultak úgy, hogy
napjainkra energia- nyersanyag és időpazarló struktúrát képviselnek, és nyugaton egyre
gyakrabban működésképtelenek, elsősorban a közlekedést tekintve.
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Ennek a jelenségnek az az alapja, hogy a települési funkciók, a lakás, munkahely,
szolgáltatások és a rekreáció egymástól jelentős távolságban helyezkednek el, részben a
települések térbeli terjeszkedése, növekedése során, részben a településtervezés elméleti
megfontolásai alapján, amelyek a 2. világháború utáni településtervezés indokolt
szempontjai voltak (funkcionális tervezés, Athéni Charta, 1998).
A fenntarthatóság települési modellje a kompakt települést tekinti kiindulási
alapnak. Fizikai kiterjedése korlátozott, amelynek első oka, hogy a települések
terjeszkedésük során a természetet foglalják el, pusztítják el, ezzel csökkentve a
biodiverzitást, és a mezőgazdasági területek nagyságát. Második ok, hogy a terjeszkedő
települések vonalas infrastruktúrája energiaigényes, utak, kábelek, csatornák kiépítése, és
napi használata indokolatlanul terheli meg a természeti erőforrásokat, a környezetet, a
közösségek és az egyén költségvetését. A korlátlanul terjeszkedő települések
autófüggésre kényszerítik a lakókat, és ha nem rendelkeznek autóval, a szolgáltatások egy
részét nem tudják igénybe venni. A növekvő autóhasználat túlterheli az úthálózatokat,
amelyek bővítése nem képes követni az igényeket, újabb és újabb közlekedési dugók,
újabb-és újabb utak, de az autóstársadalom mindig igyekszik gyorsabban közlekedni,
ezért mindig az új utakat használja, amelyek újra telítetté válnak. A parkolás hasonló
gond, nemcsak a történelmi városközponttal rendelkező, hanem az új, modern települések
számára is.
Fokozatosan nő a távolság és az idő, amelyet autós élet és autós társadalom termel
ki. A problémakör másik összetevője a piaci és politikai erők összefonódása, amely az
autóipar, olajipar, útépítőipar, a telekspekuláció és a településtervezés között van. Ennek
következtében a településtervezés igen gyakran ezt az érdekösszefonódást szolgálja és
nem a települési közösség hosszú távú, valódi érdekeit (Newton, P.- Kenworthy, J. 1999).
Ezt a jelenséget hazánkban a szakma „megélhetési várostervezésnek” nevezi.
A kompakt település – elsősorban város – olyan szerkezet kialakítására törekszik,
amely elég sűrű ahhoz, hogy a lakosság nagy része napi mozgását korszerű
tömegközlekedéssel tudja megoldani. A szolgáltatások optimális szórtsága, diszperz
elhelyezése lehetővé teszi, hogy tömegközlekedéssel és gyalogos közlekedéssel időgazdaságosan elérhető legyen.
A fenntartható települések megvalósításának legnagyobb kihívása az autó
mítoszának mérséklése. Az autó fontos eszköz a modern életben, szükség van rá, de a
használatát racionalizálni, hatékonyabbá kell tenni. Léteznek olyan számítások, amelyek
szerint az autó árának megkeresése, használatának finanszírozása annyi munkaórát
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igényel, hogy az elméleti városi sebesség szinte azonos a gyalogos sebességével. Tehát az
autó nem takarít meg időt.
Az autóipari lobby a világ legerősebb érdekcsoportjai között van és sikerült az
autót a modern mítoszok rangjára emelni. Napjainkra az autó státusz-szimbólum,
divatcikk. A közgondolkodás része, hogy akinek nincs autója, az nem számít. Ez az ítélet
a piac szempontjából fontos, hisz a fizetőképesség bizonyítéka. Ugyanakkor nyilvánvaló,
hogy súlyos értékrend-válság jele és az autók használatának személyi és társadalmi
költségei hatalmasak, és az autó-nélküli adófizetőket is érinti.
Ezt így fogalmazza meg Bogota polgármestere:''az autó a társadalmunkban létező
szociális differenciálódás és elidegenedés leghatásosabb eszköze, mivel elvonja a pénzt
az oktatástól és más szociális szolgáltatásoktól'' (Worldwatch Őnstitute, 2004).
A

fenntarthatóság

megvalósítása

tehát

olyan

település-szerkezet,

amely

autófüggés- mentes életformát tesz lehetővé.
Az információs társadalom alapja az információ elérése, feldolgozása,
értékesítése. Feltételeként azonban egyoldalúan a technikai rendszereket értjük. A
személyes kommunikáció háttérbe szorul, mivel egyre kevesebb lehetőség van a
személyes információcserére, és ez részben a településszerkezetnek és a közlekedésnek
köszönhető.
Olyan települési tereket lenne jó tervezni, ahol a lakók „kénytelen” lennének
összefutni, egymásba botlani és beszélgetni. Kerékpárral, babakocsival, sétálgatva,
olvasgatva, pihenve eltölteni a napi szabadidőt, ha éppen nem csörög a mobiltelefon... Az
„Urban village” elképzelésnek ez a „ falusi életérzés” – az alapja. Az „Urban village
olyan modell, amely modern épített terekkel, földalatti tömegközlekedéssel és teljes körű
infrastruktúrával rendelkezik egy kisvárosnyi népesség számára.
Az eddig létrejött Urban village-ek felújítás során jöttek létre (pl. Arabella Park München, Christiania- Koppenhága, Greenwich Village - New York).
A fenntarthatóság fontos alapja a lokalitás elve, amely párosul a szubszidiaritás
elvével: a helyi erőforrásokat a helyi igényeknek megfelelően a helyi fogyasztás számára
kell feldolgozni. Ez az elv kiterjed a helyi munkaerő igénybevételére és a hagyományos
tapasztalatok felhasználására is. A települések terveit a helyi szakemberek készítsék el,
helyi munkaerőt igénybe véve, helyi befektetőket, vállalkozókat bevonva. Kiemelt
szempont a lakosság széles körű bevonása a döntéshozatalba.
A fenntarthatóság nem utópia, hanem olyan elméleti-gyakorlati keret, amely
racionális és hatékony abban az értelemben, hogy egyszerre szolgálja a társadalom, a
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gazdaság és természet egészséges fejlődésének a feltételeit és ezen keresztül az érdekeit.
Egyszerre használja fel a történelmi tapasztalatokat, a modern természettudományos
ismereteket, és megpróbálja visszaállítani az emberi méltóságot: a település az emberi
szellem kiteljesedésére hivatott.
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Önfenntartó települések – energia szempontú megközelítés
Dr. Bank Klára
Pécsi Tudományegyetem TTK Földrajzi Őntézete

Absztrakt:
Mivel a szennyezésben és a környezetpusztításban a leginkább érintett gazdasági
tevékenységek elsősorban az energiaszektorhoz kapcsolódnak, alapvetően fontos az
energiagazdálkodás egészének kritikai szemléletű átgondolása. Az egyik alapvető feladat,
a környezetkímélő energiatermelés megszervezése és az előállított energia sokkal
hatékonyabb fogyasztásának a megoldása.
Az emberi létezés a természethez kötődik. Az ember a természetben talált
anyagokat felhasználja céljaira, majd a számára tovább nem értékes „maradékot”
visszahelyezi a természetbe. Amíg a civilizáció egyszerűbb eszközökkel (technikával) és
ismeretekkel (tudomány és technológia) rendelkezett, és kevesebb ember élt a Földön, az
emberi tevékenység a természetben nem okozott visszafordíthatatlan változásokat, az
emberi létfeltételek – ha egyszerű módon is – újratermelhetők voltak. Ma a legszűkebben
számolva is az időtávlatot, a tízezer éves fejlődés hatására, olyan fejlett az emberi
tudomány és technika, hogy a jelenlegi 6 millárdos lélekszám mellett bolygónkon egyre
kevésbé viselhető el az ember azon tevékenysége, amelynek során a természet
használhatóvá tett anyagaiból tovább már nem hasznosítható anyagokat (szemetet) állít
elő. A jelenlegi gazdálkodási formák a természeti kincsek mérhetetlen pazarlására épülve
működnek, a történelmi fejlődés során kialakult életforma és emberi igények csak
nagyarányú környezetpusztítás mellett elégíthetőek ki a mai szinten, vagy javíthatók
tovább.
Ez a felismerés egyre jobban nyugtalanítja a felelős civil társadalmat és a tudósok
többségét is, miközben a gazdasági szféra szereplői a globális verseny ördögi körében
mozogva, képtelenek tudomásul venni az elméleti szakemberek érveit és elfogadni
félelmeinek

jogosságát.

A

bányászatban,

nyerstermékek

feldolgozásában

és

forgalmazásában résztvevő vállalkozások gyakran a megelőzés lehetőségét eljátszva, csak
a károkozás bekövetkezése után tesznek – főként jogilag is rájuk kényszeríthető –
lépéseket a tevékenységük miatt kialakult környezetpusztítás felszámolására. A
társadalom képviseletében pedig gyakran még az államoknak sincs elegendő ereje és
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érdekérvényesítő képessége ahhoz, hogy a megelőzésre szorítsa rá a gazdasági
szereplőket!
A huszadik század végére tagadhatatlanul kiderült, hogy éppen az előbbi a
társadalom érdekeivel ellentétes gyakorlat miatt, az ipari forradalom kora óta úgy
„lelaktuk” a földi bioszférát, hogy az egyre kevésbé alkalmas egészséges emberi élet
fenntartására. Új, alkalmazkodóbb létformákat kell keresnie az emberiségnek annak
érdekében, hogy ne tegye tönkre a továbbiakban önmaga életesélyeit, ne rabol ja ki
teljesen a Föld természeti kincseit, ne szűnjenek meg rövid időn belül az emberi létezés
alapvető feltételei a bolygónkon.
Az energiahasználatunk megváltoztatását nem kerülhetjük el
Alapvető feladat, a környezetkímélő energiatermelés megszervezése és az
előállított energia sokkal hatékonyabb fogyasztásának a megoldása. Ez a gondolat azért
roppant kézenfekvő, mert amennyiben a megtermelt energiát hatékonyabban használja a
társadalom, akkor ezen duplán nyer, mert az el nem használt energiaforrások
szennyezésétől is megmenekül egyben.

Márpedig tudott dolog, hogy környezeti

károkozás nélküli energiatermelés nincs, legfeljebb a szennyezés és az energiavételezés
helye válik el földrajzilag. (Például napenergia-használat, ahol a napelem vagy
napkollektor gyártásának szennyező hatásáról a felhasználónak semmi közvetlen
információja nincs.)
Az energiatermelés- és felhasználás rendszerének teljes újragondolása a probléma
kezelésében az első fontos lépés. Napjainkban a modern technológiák sok új lehetőséget
kínálnak a különböző típusú energiafajták előállítására. Úgy tűnik, jelenleg a társadalmi
környezetet kell úgy átalakítani, hogy ne ütközzön társadalmigazdasági korlátokba a
környezet szennyezését nagymértékben visszaszorítani képes megújuló energiaforrások
elterjedése. Semmiképpen sem tartom elfogadhatónak azt, hogy a 21. század elején az
emberiség primerenergia-igényét még mindig átlagosan legalább 80-85 %-ban fosszilis
energiaforrások fedezzék. (Vajda Gy. 2001)
Tapasztalataim szerint, hiába adott a megújuló energiaforrások használatának
technikai lehetősége, ha a társadalmi-gazdasági mozgástér nem alkalmas az új
technológiák széles körű alkalmazására. Ennek bizonyítéka folyamatosan a szemünk elé
kerül, hiszen a potenciális fogyasztók vagy nagyon drágának találják az új technológiákra
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alapozott energiatermelést és fogyasztást, vagy nem tartják kiszámíthatónak, és kellően
biztonságos forrásnak. Nem kevés esetben a rendszerek karbantartásának és
üzemeltetésének megoldatlansága merül fel akadályozó tényezőként. Ha ezen
magyarázatok mögé tekintünk, nyilván felmerül, hogy az indokok a versenytárs
energianyerési módozatokhoz képest minősíthetők kedvezőtlennek és társadalmilag
kevésbé „kompatibilis” megoldásnak! Valóban a ma jellemző, fosszilis vagy nukleáris
alap-energiahordozóra támaszkodó, és gyakran egy-egy telephelyen működő nagyobb
teljesítményű energetikai berendezés energia-előállítási mutatóihoz képest, a megújuló
energiaforrások infrastruktúrája rosszabb gazdaságosságú kicsi termelő egységeivel – a
jelen gazdasági paramétereikkel – tényleg hátrányt könyvelhetnek el. Mindez azonban
csak annyit bizonyít, hogy mai a társadalmigazdasági környezet a hagyományos
energiatermelési formákra állt rá. A pazarló nagy rendszerekhez képest a felhasználók
csak egy marginális sávot célozhatnak meg a kicsiny energiasűrűséget összegyűjtő, és
hasznosító környezetbarát energetikai megoldásaikkal. Ezen a helyzeten változtatni kell!
A koncentrált nagy energiatermelő egységeket rá kell kényszeríteni a veszteségek
mérséklésére, miközben a megújuló energiaforrások hatékonyabb felhasználását a
megfelelő helyen és formában gazdaságilag támogatni kell! Ebben a megfelelő arányok
kialakítását a környezeti rombolás mértékének függvényében nem is nehéz megoldani.
Azaz a tőkét, a gazdasági erőforrásokat megfelelő adópolitikával át kell csoportosítani!
Természetesen ezt a racionálisnak mondott megoldást az energetikai ágazat
nagyvállalatainak a hatalmas „lobbi-ereje” nagyon sikeresen akadályozza!
Az autonóm kisközösségek szerepe felértékelődik
A

feladat,

hogy

az

itt

felmerülő

konfliktus

megoldásában

ésszerű

kompromisszumokra jussunk. Mindenkinek az a hosszú távú érdeke, hogy az energia a
társadalom számára a megfelelő formában rendelkezésre álljon ma és a jövőben is, azaz
fenntartható legyen! A társadalom érdekeit ki kell kényszeríteni a nagyvállalati szféra
lobbierejével szemben is. Ehhez olyan tudatosan fellépő és jól szervezett társadalmi
erőknek kell az ügy mellé állni, amely kitartóan nyomást gyakorol a politikai
döntéshozatalra és nem korrumpálható. Talán ezt a hatékonyan lobbizó társadalmi
közösséget éppen az egy helyben élők, a lokálisan hátrányos térségek kisebb-nagyobb
embercsoportjai hozhatják létre. İk ugyanis olyan érdekközösségek is egyben, amelyek a
piac vezérelte fogyasztói társadalomban egyre többet szenvednek attól, hogy
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kiszolgáltatottak mind a gazdasági szempontból mind az ökológiai egyensúly megtartása
tekintetében.
A kis autonóm közösségek manapság nem tehetik meg, hogy egyszerűen
felfüggesztik a kapcsolatot a környező világgal, mintegy „bezáródnak” saját világukba.
Nem lehet abszolút jogi, vagy politikai autonómiát megvalósítani. Arra viszont reális
esélyük van, hogy részleges önfenntartásra törekedjenek! Ne legyenek alárendeltjei a
környezetüknek, hanem méltó szereplővé váljanak saját környezeti lehetőségeik
hasznosításában, a lokális ökológiai egyensúly megőrzése érdekében. Ehhez az
szükséges, hogy az együtt élő embercsoport olyan mikroközösséggé formálódjon, amely
együttműködési célterületek mentén közösen cselekszik! Ismerve a saját lakókörnyezete
adottságait és az embercsoport rátermettségét, a lehető legtöbb formában elsődlegesen a
saját forrásaira támaszkodva szervezze meg saját szükségletei kielégítését. Ilyen esélyek
lennének például bizonyos mezőgazdasági és élelemtermelési, de sokféle szolgáltatási
szektorban is. Ugyancsak ilyen tevékenységi forma lehetne a vízgazdálkodás, tájalakítás
és az energiaellátás szelíd módszereinek a meghonosítása. Ezzel a közösség nagyon is
erős szállal kötődne szűkebb-tágabb környezetéhez, de nem mint alárendelt, hanem mint
egyenrangú partner!
Sajnos, Magyarországon ezeknek a mikroközösségek a létrejöttéhez jelenleg nem
sok remény fűzhető, mert a gazdaságilag lemaradó területek népessége elöregedett, a
technikai

civilizáció

képzettségükre,

vívmányainak

felkészültségükre

és

hasznosításában
fogékonyságukra.

aligha
A

támaszkodhatunk
modern

technika

alkalmazásában a helyi fiatalokra szintén alig építhet a társadalom, mert a legkreatívabb
és a közös célokért szerveződni akaró polgárai a gazdaságilag kevésbé teljesítő
területekről elvándoroltak már régen! A helyben maradottak pedig, nem rendelkeznek
kellő tőkével és tudással ahhoz, hogy megteremtsék saját munkahelyeiket! A külső
társadalmi hatások is inkább a „egyszerű fogyasztóvá” degradálódás irányába taszítják az
itt élőket. Ezen a helyzeten kellene túltennie magát a hátrányos helyzetű kistérségek még
ambiciózus népességének, levetkőzni a közelmúlt történelmének keserű tapasztalatait,
ahol „kényszer-közösségek” annyi csalódás forrásai voltak!
A lehetőség adott, például éppen az energiaigények magas szintű kielégítése
oldaláról a helyi megújuló energiaforrások készleteinek hasznosításával. Első látásra
meglepő, de több nyugat-európai példa is igazolja, hogy amennyiben az állami támogatás
és gazdasági szabályozó rendszer is támogatja a változtatásokat, akkor a kisebb
településeken felmerülő energiaigények nagyobb része fedezhető a helyi forrásokból! A
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modell magyarországi működésének realitását támasztja alá, hogy a magyar lakosság és
családok átlagos fogyasztási szerkezetét nézve, az élelmiszereken túl energiaellátásra
költjük a legtöbb pénzt. (1. ábra)

Ha az önfenntartó települések a saját természeti adottságaik alapján, ennek az
energiaigénynek egyre nagyobb hányadát saját forrásból képesek fedezni, az kettős
társadalmi haszonnal járhat. Először, mert az országos rendszer máshol hasznosíthatja az
itt keletkezett megtakarítást, miközben az önfenntartó mikrotársadalom saját
munkaerejét foglalkoztatja, és mérsékeli az energiacélú kiadásait is. Ez a helyzet a
hatékony primerenergia termelésen kívül a fogyasztói oldal megtakarításait is elősegíti. A
forrás, amivel a kis közösségek számolhatnak, az a megújuló primer energiaforrások
csoportja lehet, hiszen ez az energiahordozó-típus alkalmas kisebb igények kielégítésére
folyamatosan és a leggazdaságosabb módon. (2. ábra)
Megfelelően kidolgozott technológiákat alkalmazva és infrastruktúrát teremtve
hozzá, ezek a források kellő gazdaságossággal fogják biztosítani a szükséges energiát.
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2. ábra
Sajnos a helyzet ma még nem ilyen egyszerű! A globalizáció jótékony hatásaként,
az a természetes és az olcsó, ha központosított nagy energetikai rendszerekhez
csatlakozva vételezi mindenki az energiahordozókat, és fizet, fizet és fizet. Ennek az
állapotnak a megteremtése a 20. század elején-közepén Európa szerte dicséretes vívmány
volt, ez volt a fejlődés fokmérője. Fel kell ismernünk, hogy ma már ezen a ponton
célszerű túllépni, mert megváltoznak a tudományos-technikai és részben a gazdasági
feltételek is.
A lényeg, hogy ma megoldható a kisebb közösségek számára a saját erőre
támaszkodó energiahasználat, úgy is, hogy nem szakadnak el teljesen a központi elosztó
hálózatoktól. Sőt, ésszerű „szimbiózisba helyezhetőek” a központi szolgáltatások a helyi
egyedi energia-előállító egységekkel is.
Miért nem tudnak a megújuló források ma Magyarországon nagyobb teret nyerni,
miközben minden racionális érv mellettük szólna? Néhány okot vázlatszerűen felsorolva
a következőket emelném ki:
-

A globalizáció malmai egyféle technológiák használata felé

nyomnak mindenkit (Magyarországon a geotermikus adottságokat kellene inkább
preferálni az állami támogatásoknál, nem a szélenergiával kapcsolatosakat. Ez
nem igazán jó tőkeallokáció!) - Az energiatermelés externális költségeit nem
számítják be a fosszilis energiahordozókkal kapcsolatban, ezért olyan olcsók, –
persze csak látszólag.
-

Állami támogatás kell sokkal több, hatékonyabb és más elveken,

mint ahogyan annak az elosztása ma történik. Az EU tud erre eredményes
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példákat felmutatni, bár fontos különbség, hogy gazdagabbak és tőkeerősebbek a
polgárai.
-

Támogatni kell a csak részben megújuló forrásokra támaszkodó

energianyerést, és folyamatosan – a lehetőségek függvényében kell – ráállni a
„vegytisztán” megújuló források használatának támogatására. Ebben az EU-beli
felfogás nem a magyarországi érdekeket erősíti, hanem ellentétes azzal.
Összegzés
A környezet, a gazdaság és a társadalom újabb összhangjának a megteremtésében
véleményem szerint hazánkban is az életképes, kreatív mikroközösségeké a kulcs szerep.
Ezek az aktív és tenni képes közösségek az általuk belakott területen jogokkal
rendelkeznek, és feladatokat látnak el. Feladataikat akkor tudják elvégezni, ha ismerik a
rendelkezésre álló tér (táj, település, stb..) működési jellemzőit, miközben a belső
kapcsolatrendszerek összefüggéseit is értik. Birtokában vannak annak az ősi
tapasztalatnak, hogy a rend teremtéshez és annak fenntartásához munka szükséges. A
munkavégzés során, miközben törekszenek az ember létfenntartását szolgáló javakat
előállítani, a legfőbb feladat a dinamikus ökológiai egyensúly fenntartásáról gondoskodni,
mert ez a holnapi létezés előfeltétele. Ez a követelmény mást jelent a legegyszerűbb
technológiai szinten és egy már fejlettebb munkaeszközökkel felszerelt társadalomban. A
lényeg azonban mindkét esetben ugyanaz, biztosítani kell az ökológiai egység
fenntartását.
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