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A fenntartható fejlődés - Bevezetés 

 A fenntartható fejlődés korunk legfontosobb 

koncepciója (fogalma, paradigmája),  

mely mind a mai napig heves viták tárgya,  

és számos értelmezése létezik. 

 

 A probléma: 

 Hogyan maradhat fenn az emberi társadalom 

anélkül, hogy tönkretenné a létezési teréül szolgáló 

természeti környezetet? 

 



 

 A probléma (kicsit bővebben): 

 A termelés és a fogyasztás milyen módjával kerülhető el az 
ökológiai összeomlás? 

 Meddig növekedhet az emberiség létszáma? 

 Hány embert képes elviselni a Föld? 

 Meddig növekedhet az anyagi fogyasztás? 

 Mik a valós szükségletek? 

…  … … 

…  … … 

Egy jó kérdés fele a válasznak. 

 

A fenntartható fejlődés - Bevezetés 



A fenntartható fejlődés 

   Bevezetés – Tények (a növekedésről ≠ fejlődés) 

Néhány adat az emberi tevékenység 
növekedéséről a Föld egészén (1972 = 100) 

 
 GDP  

 

Anyagi fogyasztás 

 

Népesség 

 

CO2-kibocsátás 

 

 

Forrás: Finland's Natural Resources and the 

Environment 2004,  



A fenntartható fejlődés 

   Bevezetés – Tények (a növekedésről) 

a Föld népessége  

 

 EU15 népesség 

 

Új EU tagok 

népesség 

 

A népesség alakulása a Földön és az EU-ban 

(1950 = 100) 

Forrás: Finland's Natural Resources 

and the Environment 2004,  

  



A fenntartható fejlődés 

   Bevezetés – Tények (a növekedésről) 

 „Kevéssel azután, hogy a 
Homo sapiens mintegy 
100 ezer évvel ezelőtt 
meghatározó fajjá vált, 
mintegy 5 millió egyede 
létezett. 

 A Felfedezések Korára, a 
16. századra a népesség 
mintegy 500 millióra nőtt, 
azaz átlagosan durván fél 
millióval századonként. 

 Korunkban a népesség 
kevesebb, mint 3 naponta 
növekszik annyival, mint 
egy egész évszázad alatt 
fajunk eddigi létezése 
során.” 
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Forrás: Ayres, E. (2000): The four spikes, Futures 32 

(2000) 539-554, (p.  549.)  
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A fenntartható fejlődés 

   Bevezetés – Tények (a növekedésről) 
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A „kiirtási csúcs” 
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Forrás: Ayres, E. (2000): The four spikes, 

Futures 32 (2000) 539-554, (p.  545.)  

 „Sajnos nem állnak 

rendelkezésünkre átfogó, 

globális adatok a fajok 

kihalásáról, és a tudósok 

becslései a teljes veszteség 

rátájára vonatkozóan 

jelentősen eltérnek. Egy ponton 

azonban egyetértés van: a ráta 

élesen növekvő csúcsot mutat az 

utóbbi néhány évtizedben. Az 

ábra Wilson és munkatársai 

korai becslésén alapszik az 

esőerdők fajaira vonatkozóan …”  



A fenntartható fejlődés 

   Bevezetés – Tények (a növekedésről) 

 
A CO2 robbanás 
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Source: Ayres, E. (2000): The four spikes, Futures 32 (2000) 539-554, (p.  549.) 

„A CO2 koncentráció, amely 

mintegy 1 part per million 

értékkel emelkedett minden 400 

évben fajunk elterjedésének 

ideje alatt, 100-szor gyorsabban 

kezdett nőni — átlagosan 1 ppm 

minden 4 évben 1800 és 1970 

között — majd azóta még joban 

felgyorsult, újabb 1 ppm-mel  

minden 8 hónapban …” 



A fenntartható fejlődés 

   Bevezetés – Tények (a növekedésről) 

A fosszilis fűtőanyagok fogyasztásának 

alakulása a Földön (1950 = 100) 

 

 
 

 olaj  

 szén 

 földgáz 

(millió tonna  

olaj-egyenérték) 

Forrás: Worldwatch Institute: Vital 

Signs 2003, p. 35. 

  



A fenntartható fejlődés 

   Bevezetés – Tények (a növekedésről) 

A nyersolaj-fogyasztás és -ár  

alakulása a Földön 

Forrás: Finland's Natural Resources 

and the Environment 2005,  

  

Olajfogyasztás a Földön  

     (MrD tonna/év) 

     (jobb oldali skála) 

 

 Olajár 

    (USD/hordó) 

    (bal oldali skála) 



A fenntartható fejlődés 

   Bevezetés – Tények (a növekedésről) 

A világ energiaszükségletének változása 
Afrika 

Közép-Kelet 

Közép- és Dél-

Amerika 

Ázsia (Japán és Dél-

Korea) 

Kína 

Korábbi Szovjetunió 

OECD 

 Forrás: METI (2006): New National Energy Strategy (Digest),  

Ministry of Economy, Trade and Industy (Japan), May 2006, 39 p., 

http://www.enecho.meti.go.jp/english/data/newnationalenergystrategy2006.pdf  

http://www.enecho.meti.go.jp/english/data/newnationalenergystrategy2006.pdf


A fenntartható fejlődés 

   Bevezetés – Tények (a növekedésről) 

Az autóközlekedés és a  tömegközlekedés 

alakulása (1980 = 100) 

 Magánautók  

 

 

      

 Tömegközlekedés 

     

Forrás: Finland's Natural Resources and the 

Environment 2004,  

  



A fenntartható fejlődés 

   Bevezetés – Tények (a növekedésről) 

Forrás: Worldwatch Institute: Vital Signs 

2003, p. 40. 

  

Az egy főre jutó szénkibocsátás  

néhány országban, 2002 

ÖHF:   

Számolják ki az USA és 

India szénkibocsátását.  

Keressenek olyan 

adatokat, amelyekkel 

érdemes összehasonlítani 

ezeket az értékeket. 



A fenntartható fejlődés 

   Bevezetés – Tények (a növekedésről) 

Üvegház-gázok kibocsátása Finnországban 
(CO2-egyenérték, millió tonna) 

 

 
 

 Éghajlat-

stratégiai 

célkitűzés  

 

 

      

 

     

 

Forrás: Finland's Natural Resources and the 

Environment 2005,  

  



A fenntartható fejlődés 

   Bevezetés – Tények (a növekedésről) 

Kibocsátás 

fajtája 

Kibocsátás 

mennyisége 

(Gt/év) 

Megkötés 

fajtája 

Megkötés 

mennyisége 

(Gt/év) 

Ipari tevékenység 20,2 Óceánok 7,3 

Trópusi 

esőerdőirtás 
5,9 

Mérsékeltövi 

erdőtelepítés 

1,8 

Biomassza égetés Talajmegköté

s 

0 – 5,4 

Összesen: 26,1 Összesen: 9,1 – 14,5 

Forrás: Pálvölgyi Tamás (2000): Az új évezred 

kihívása: az éghajlatváltozás   

A globális szén-dioxid egyenleg felépülése az 1980-as években 



A fenntartható fejlődés 

   Bevezetés – Tények (a csökkenésről) 

Forrás: UN: Global Challenge — Global 

Opportunity, 2002. p. 14. 

 

 Az erdőirtás üteme az elmúlt két 

évtizedben a Föld egyes térségeiben 
  

 A Föld erdőterületei az 

1990-es években évente 

90.000 km2-tel csökkentek, 

összesen 2,4%-kal. 

 

      %-os csökkenés 

 évtizedenként 

  



A fenntartható fejlődés 

   Bevezetés – Tények (a csökkenésről) 

Az ökoszisztémákat ért néhány veszteség 

Forrás: Milleneum Ecosystem 

Assessment, 2005. 

 

A Föld ökoszisztémái által 

nyújtott szolgáltatások 

60%-a károsodott. 

 

A korallok 20%-t vesztettük 

el az elmúlt 20 évben. 

 

A fajok kihalásának üteme 

jelenleg  mintegy 100-1000-

szerese a természetes 

sebességnek. 



A fenntartható fejlődés 

   Bevezetés – Tények a szegénységről 

Forrás: UN: Global Challenge — Global 

Opportunity, 2002. p. 20. 

 

Az egészséges ivóvíz hiánya  

a Föld egyik legsúlyosabb problémája. 

Milleneumi Fejlesztési Cél: 

 

2015-re felére kell 

csökkenteni azok arányát, 

akik nem tudnak hozzáférni 

a biztonságos ivóvízhez. 

 

 
  



A fenntartható fejlődés 

   Bevezetés – Tények, képek a szegénységről 

Néhány kép Afrikáról 

http://images.google.co.hu/imgres?imgurl=http://www.drabruzzi.com/images/parched_earth.jpg&imgrefurl=http://www.drabruzzi.com/hunger_in_southern_africa_can.htm&h=220&w=344&sz=24&tbnid=HkUv3Q94T3wJ:&tbnh=74&tbnw=116&hl=hu&start=13&prev=/images%3Fq%3Dhunger%2Bafrica%26svnum%3D10%26hl%3Dhu%26lr%3D%26sa%3DG


A fenntartható fejlődés 

   2.1. A hagyományos közgazdaságtan közelítése 

 A hagyományos közgazdaságtan a gazdasági 

növekedésre összpontosít. 

 Fejlődés     

társadalmi fejlődés  

 … Rostow, Marx, … (G. Orwell, A. Huxley, …) 

technológiai fejlődés  

 Filozófiai kérdés? 

a fejlődő országok problémája  

  Az utolérés problémája 

 



A fenntartható fejlődés 

   2.2. A fogalom kialakulása: történeti közelítés 

 Egy fontos koncepció előtörténetének néhány 

fontos állomása: 

 1. A Római Klub tevékenysége 

 1969: A. Peccei  és A. King megalakítják a Római 

Klubot. 

 A Klub célja: a legfontosabb globális problémák 

vizsgálata 

 Ma is létezik ( www.clubofrome.org). 

 

 



A fenntartható fejlődés 

   2.2. A fogalom kialakulása: történeti közelítés 

 

A Római Klub első jelentései 

1972: A növekedés határai (Dennis Meadows) 

1974: Fordulóponton az emberiség (Mesarovic – Pestel) 

1977: A nemzetközi rend átalakítása (Jan Tinbergen) 

1978: A hulladék korszakon túl (Gábor Dénes) 

1977: Célok az emberiség számára (László Ervin) 

1978: A tanulásnak nincsenek határai (J. Botkin) 

… 



A fenntartható fejlődés 

   2.2. A fogalom kialakulása: történeti közelítés 

2. Az  ENSZ  tevékenysége 

1987: Közös jövőnk – a Bruntland-jelentés 

1992: Környezet és fejlődés  

  – a Rió-i ENSZ Konferencia 

1997: Rió+5  

  – az ENSZ Közgyűlés Rendkívüli  

  Ülésszaka, New York 

2002: Fenntartható Fejlődés Világkonferencia 

   – Johannesburg 

 



A fenntartható fejlődés 

   2.3. A fogalom néhány értelmezése 

2.3.1. Kiindulópont: a Bruntland jelentés 

 A fenntartható fejlődés „… a fejlődés olyan formája, amely 
a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő 
generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől” 

(KFVB, 1987, 68. o.).  

 

Csak kiindulópont — sok értelmezési lehetőség! 

 

Magyar szólás a kecskéről és a káposztáról … 

 

 



A fenntartható fejlődés 

   2.3. A fogalom néhány értelmezése — a szereplők 

„Erős” szereplők 

1:  Jelenlegi generációk 

2:  Emberi érdekek 

3:  „Északi” országok 

 (fejlettek) 

     „Gyenge” szereplők 

4:   Jövendő generációk 

5:   A természet  

6:  „Déli” országok

 (fejlődők) 

A legfontosabb szereplők érdekérvényesítési lehetőségei 

Forrás: Lourdel, Nathalie: Méthodes pédagogiques et représentation de 

la compréhension du développement durable : Application à la formation 

des élèves ingénieurs, Saint-Étienne, 2005, 238 p. (p. 94.) 



A fenntartható fejlődés 

2.3. A fogalom néhány értelmezése – „Pillérek”, „dimenziók”  

2.3.2. A három „pillér” 

Forrás: Lourdel, Nathalie: Méthodes pédagogiques et  

représentation de la compréhension du développement  

durable : Application à la formation des élèves ingénieurs,  

Saint-Étienne, 2005, 238 p. (p. 94.) 

Gazdaság 

Társadalom 

(antropocentrikus) 

Környezet 

(ökocentrikus) 

Elfogultságok a  három pillér 

egyikével szemben:  

három különböző szemlélet 



A fenntartható fejlődés 

   2.3. A fogalom néhány értelmezése — Pillérek 

Gazdasági elfogultság – részletek  

Gazdasági növekedés nélkül nincs fejlődés. (???) 

A gazdasági és a környezeti célok között nincs ellentmondás.     
… (???) 

Kuznets-görbe: (fátum?) 

A környezet problémák megoldása a gazdasági növekedés.          
… (???) 

Kulcs:  

 a technológiai folyamatok kezelése  innováció 

 a gazdaság-szerkezet átalakítása  információs 
technológiák 

A minőségi növekedés koncepciója 

 



A fenntartható fejlődés 

   2.3. A fogalom néhány értelmezése — Pillérek 

Társadalmi elfogultság – részletek  

 A fejlődésnek a szegénység megszüntetésére kell 
irányulnia  

 Johannesburg, 2005 
 

 

 (alapvető) Társadalmi változások? 

 „adottságként kezelik a modern társadalom 
alapstruktúráját (motivációit, intézményeit, 
koordinációs mechanizmusait)”  

  

 



A fenntartható fejlődés 

   2.3. A fogalom néhány értelmezése — Pillérek 

Ökológiai elfogultság – részletek  

 Gazdasági növekedés katasztrófához vezet 

 A gazdasági és a környezeti célok között feloldhatatlan az 
ellentmondás.     …     (???) 

 A környezet problémák megoldása a gazdasági növekedés 
leállítása.          …     (???) 

Kulcs:  

  a technológiai folyamatok  visszafordulás  (!!??) 

 az anyagi folyamatok kezelése  anyagtalanítás 

A „zéró”-növekedés koncepciója 

 



A fenntartható fejlődés 

   2.3. A fogalom néhány értelmezése — a tőkeelmélet 

 

A tőke fogalma 
 

Theodor W. Schultz: 

 „A tőke … olyan elemekből áll, amelyeknek gazdasági 
szempontból az a tulajdonságuk, hogy valamilyen értékkel 

bíró jövőbeli szolgáltatást képesek teljesíteni.”  
 

Emberi tőke (humán tőke)  

 

 Természeti tőke 

 



A fenntartható fejlődés 

   2.3. A fogalom néhány értelmezése — a tőkeelmélet 

A természeti tőke fogalma 

K = Kt + Kh + Kn  

A „gyenge” fenntarthatósági kritérium: 

 

 Az „erős” fenntarthatósági kritérium: 

 A természeti tőke kritikus szintjét nem 
léphetjük át. 

dKn
*/dt ≤ α  

 



 

 

A nemzeti fenntartható fejlődési 

stratégiák 



A nemzeti fenntartható fejlődési stratégiák szükségességének megjelenése 

és az igény elvárássá alakulásának főbb lépései 

Dátum Esemény/dokumentum Lépések 

1972  Római Klub első jelentése:  
A növekedés határai  

A környezeti, gazdasági és társadalmi 
problémák integrált megközelítésének igénye 
(utalás eszközként a stratégai megközelítésre)  

Stockholm: ENSZ Konferencia az 
Emberi Környezetről  

1987 Brundtland Bizottság: Közös 
jövőnk  

Új típusú fejlesztési stratégiák iránti igény  

1992 Rio de Janeiro: ENSZ Környezet 
és Fejlődés Konferenciája 
(Agenda-21)  

Nemzeti fenntartható fejlődési stratégiák 
kidolgozására megfogalmazott ajánlások és 
határidő kijelölése  

1996 OECD: Milyen legyen a 21. 
század?  

 
 
 
Ajánlások és újbóli határidő megjelölése a 
nemzeti fenntartható fejlődési stratégiák 
kidolgozására és megvalósítására.   

1997 New York: ENSZ Közgyűlés 
Rendkívüli Ülésszaka (Rio+5)  

2001 Európai Unió: Götebörgi FFS 

2002 Johannesburg: Fenntartható 
Fejlődés Világtalálkozó  

2006 Európai Unió: Megújult FFS  Újbóli határidő kijelölése a nffs-ával még nem 
rendelkező tagországokra vonatkozóan.  



Mik legyenek a fő stratégiai célok? 

• Miért készítenek a kormányok nffs-ákat? 

• Nemzetközi kötelezettségek 

• Távlatos társadalmi célok 

 

• A nemzeti stratégiák sokasodása 

 

• Társadalmi kultúra és közös gondolkodás 

 

• A gyerekeink unokáiról van szó 

 

• Életminőség, életmód, jólét, gazdagság 

 

• Szükségletek, fogyasztás, fejlődés… 





Nemzeti fenntartható Fejlődési Stratégiák 

• Az Európai Unió stratégiája (2001) 

•   Sustainable Europe for Better World 

• EU: „A fenntartható Európa egy jobb világért: az Európai Unió 

fenntartható fejlődési stratégiája” 

• Felülvizsgálati folyamat 2005 

• Renewed Strategy 2006 

• Az EU tagországainak többsége már rendelkezik nffs-val. 

 



Nemzeti fenntartható fejlődési stratégiák az EU-ban 

• 1997: Írország 

• 1999: Egyesült Királyság, Románia 

• 2000: Belgium, Lengyelország 

• 2001: Európai Unió, Szlovákia 

• 2002: Ausztria, Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, 

Írország, Olaszország, Lettország, Portugália, Svédország 

• 2003: Finnország, Franciaország, Litvánia, Hollandia 

• 2005: Szlovénia, Észtország 

• Egyesült Királyság felülvizsgált és megújított nffs 

• 2006: Finnország felülvizsgált és megújított nffs 



A nemzeti fenntartható fejlődési stratégiák (nffs) tartalmának 

fejlődése 

1. Környezeti fejlesztési tervek 

• nemzeti természetvédelmi stratégiák 

• nemzeti jövőképek 

• helyi fenntarthatósági stratégiák (Local Agenda 21) 

• nemzeti akciótervek (éghajlatváltozás, biológiai változatosság) 

• hosszú távú környezeti tervek 



A nemzeti fenntartható fejlődési stratégiák (nffs) tartalmának 

fejlődése 

2. Gazdasági növekedés és környezet 

 

• A verseny és a gazdasági növekedés  

„szent tehene” 

 

• Az ágazati szemlélet tehetetlenségi ereje 



A nemzeti fenntartható fejlődési stratégiák (nffs) tartalmának 

fejlődése 

3. A társadalmi problémák előtérbe kerülése 

 

• A szegénység és az egyenlőtlenség csökkentése 

 

• Az emberhez méltó egészséges élet biztosítása 



Paradigmaváltás a stratégiai célokban 

A legújabb stratégiák jellegzetességei: 

 

• értékrend váltás  

• a jövő generációk szükségleteinek figyelembevétele 

• stratégiai közelítés 

• új látásmód 

 

 A stratégia készítése során át kell hidalnunk a szakadékot a 
jelenlegi helyzet és egy realista fejlődési szcenárió között. 



A nffs-ák megjelenése 

A nemzeti stratégiák különböznek: 

– a kidolgozás ideje és háttere; 

– a terjedelem; 

– a részletezettség; 

– az időtáv; 

– a társadalmi részvétel; 

– a szemlélet vonatkozásában. 

      

Lehetséges ok: Nem egyértelműek a stratégia jellegzetességei, 

követelményei. 



Elvi, elméleti és gyakorlati problémák  

a nffs-ákban 

A stratégiák jellegzetességei: 

 

– Átfogó és rendszerszemléletű közelítés 

 

– Lényegi újdonságokat hozó célok 

 

– Hosszú távú szemlélet 

 

– Rendszeres felülvizsgálat, módszeres átdolgozás 



A stratégia és a terv főbb fogalmi eltérései 

Stratégia Terv 

Célkitűzések 

jellege 

Lényegi újdonságokat hozó célok Megvalósíthat, elérhető célok  

Bizonytalanság Nagyfokú bizonytalanság jellemzi.  Valószínűsíthető a célok elérése.  

Időtáv Hosszú táv Belátható időtáv  

Pénzügyi 

előirányzatok 

Konkrét pénzügyi források megjelölése 

nem szükséges  

Pontos pénzügyi előirányzatok biztosítása 

elengedhetetlen  

Politikai 

támogatás 

Széleskörű, teljes társadalmi támogatás 

szükséges; a politikai pártok, szereplők 

konszenzusa  

Kormányzati, parlamenti döntés elegendő  

Társadalmi 

részvétel 

Széleskörű társadalmi részvétel 

elengedhetetlen  

Főként szakértői munkára kell alapozni.  

Eszközök Megjelölésük olykor csak körvonalakban 

történik  

A fizikai és pénzügyi eszközök pontos 

megjelölése szükséges  

Egymáshoz való 

viszonyuk 

Meghatározza a terveket  A terveknek igazodniuk kell a stratégiához  

Forrás: Kuti, 2005, 27. o. alapján módosítva 



• Akik az utolsó helyen végeztek: 

Bulgária  

Ciprus 

Magyarország    

Nemzeti fenntartható fejlődési stratégiák az 

EU-ban 

Forrás: Kuti, 2005, 27. o. alapján módosítva 



 

 

Fenntartható fejlődés és a 

gazdaság kapcsolata 



• A gazdaság szívó hatásának csökkentése, az input 
mérséklése az anyag és energia hatékonyság 
növelésével. 

 

• A feldolgozottsági fok növelése, az anyag és energiából 
mind több termék és mind kevesebb hulladék kihozatala. 

 

• A hasznos termékeknek az ökológiai hatékonyság 
szempontjából minél tovább tartása a fogyasztási 
folyamatban. (A mai piacgazdaság ennek 
ellenkezőjében igyekszik érdekeltté tenni a fogyasztót.) 

                                                                 

 
 

 



• A fogyasztás egy szakaszából kikerült termékek lehető 
legmagasabb hányadának újrahasználata (reuse). 

 

• Az elsődleges hulladékokat, illetve a hulladékká vált 
termékeket újrahasznosítani (recycling). 

 

• A hulladékok környezetre káros hatását semlegesíteni. 
(Részben az ökoszisztémák semlegesítő-nyelő 
képességének fenntartásával, részben tisztító 
technológiák alkalmazásával.) 

                                                        (Szlávik J., 2003.)  

 



Köszönöm a figyelmet! 


