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 A fenntartható fejlődés alapvető összetevője és üzenete 

a jövő nemzedékek szükséglet-kielégítési jogának a mai 
generáció jogával azonos kezelése. 

 

 Romano Prodi a Göteborgban tartott Európai 
Tanácsülés nyitónapján 2001. június 15-én a 
következőképpen fogalmazott: 

 

 „A fenntartható fejlődés: egy koncepció ritkán ajánlhatott 
ilyen sokat, ilyen sokaknak, miközben ennyire kevesen 
méltányolták. A hosszú távú előnyök mellett pedig valódi 
lehetőséget kínál a jelenben.”  



A környezeti menedzsment története 

 1972: ENSZ Emberi Környezet Konferencia, Stockholm; 

 1972: Létrehozzák az ENSZ Környezetvédelmi programját (UNEP); 

 1984: Környezet és Fejlődés Világbizottsága (WCED): Közös jövőnk 
(1987); 

 1984: Felelősségteljes gondoskodás programja: vegyipar; 

 1990: A Fenntartható Fejlődés Vállalati Tanácsa (BCSD): Változó világ 
(1992); 

 1991: Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) Fenntartható Fejlődés 
Üzleti Kartája: a környezetbarát menedzsment 16 alapelve; 

 1991: A BCSD megkeresése az ISO felé, hogy a környezetvédelmi 
szabványok kidolgozásáról tárgyaljanak. 

 1992: ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencia (UNCED): Agenda 21 és 
Riói Nyilatkozat;  

 1994: Szabványok, módszerek: BS 7750, Öko-Menedzsment és Audit 
Rendszer (EMAS), ISO;  

   



 Az 1980-as évek elején egyre jobban érlelődik az a 

felismerés, hogy a környezetvédelmi problémákat 

önmagukban véve nem lehet megoldani, hanem együtt 

kell szemlélni őket a gazdasági szektorok 

tevékenységével. 

 

 A környezetpolitikát és a gazdaságpolitikát integrálni 

kell!  

 



Fenntartható fejlődés 

 „Olyan fejlődés, amely a jelen szükségleteit úgy elégíti ki, hogy 

közben nem veszélyezteti a jövő generációk szükségleteinek 

kielégítését.” 

 Környezet és Fejlődés Világbizottsága, 1987.  

 

 Donella és Denis Meadows fenntarthatónak azt a társadalmat 

nevezi: „amely képes nemzedékeken át fennmaradni, amely elég 

előrelátó, elég rugalmas és elég bölcs ahhoz, hogy ne ássa alá saját 

fizikai vagy társadalmi éltető rendszerét.”  

 



Fenntartható fejlődés 

• 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.)  



A fenntartható fejlődés kilenc alapelve 

1. Figyelem és gondoskodás az életközösségekről; 

2. Az ember életminőségének javítása; 

3. A Föld életképességének és diverzitásának a megőrzése: 

   - Az életet támogató rendszerek   
    megőrzése;  

   - A biodiverzitás megőrzése; 

   - A megújuló erőforrások folytonos   
                felhasználhatóságának biztosítása; 

 

4. A meg nem újuló erőforrások használatának minimalizálása; 

 



A fenntartható fejlődés kilenc alapelve 

5.A Föld eltartóképessége által meghatározott kereteken belül kell 

   maradni; 

6.Meg kell változtatni az emberek attitűdjét és magatartását; 

7.Lehetővé kell tenni, hogy a közösségek gondoskodjanak a saját  

   környezetükről; 

8.Biztosítani kell az integrált fejlődés és természetvédelem nemzeti  

   kereteit; 

9.Globális szövetséget kell létrehozni.  



  

 

     2002. augusztus 26 - szeptember 4., Dél-Afrika, Johannesburg. A 
rendezvény címe: ENSZ Világtalálkozó a Fenntartható Fejlődésről. 

 

 

 Johannesburg nagy újdonsága, hogy megjelent a fenntartható 
fejlődés szociális dimenziója, vagyis a környezetpolitika és a 
szociálpolitika integrálódása. A fenntartható fejlődésnek tehát három 
tartópillére, más szavakkal három dimenziója van: a környezeti, a 
gazdasági és a szociális tényező, melyek összefonódva és egymást 
kiegészítve jelennek meg.  



Az ICC Üzleti Kartája 

1. Vállalati prioritás; 

2. Integrált menedzsment; 

3. Folytonos fejlesztés; 

4. Alkalmazottak képzése; 

5. Előzetes felmérés; 

6. Termékek és szolgáltatások; 

7. Fogyasztói információk; 

8. Létesítmény és üzemelés; 



Az ICC Üzleti Kartája 

9. Kutatás; 

10. Az elővigyázatosság szemlélete; 

11. Alvállalkozók és szállítók; 

12. Vészhelyzetek elhárítására valóskészenlét; 

13. Technológia átadása; 

14. Közreműködés az össztársadalmi erőfeszítésekben; 

15. Nyitottság a környezeti problémákra; 

16. Tájékozottság és tájékoztatás. 

 



Környezettudatos vállalatirányítás 

 A lakosság növekvő környezet iránti érzékenysége jelzi, hogy a 

környezettudatos magatartás, a környezetvédelmi teljesítmény 

hamarosan egy cég megítélésének sarokköve lehet. 

Környezettudatos vállalatirányításon a vállalat azon 

tevékenységeinek kezelését, kézbentartását  értjük, amelyek 

hatással voltak, vannak vagy lehetnek a környezetre. A 

környezettudatos vállaltirányítás egy olyan magatartási forma, 

amelynek alapján a vezetés működtetheti a vállalatot oly módon, 

hogy maga a tevékenység és a kibocsátott termékek, szolgáltatások 

ne veszélyeztessék az emberek egészségét és minél kevésbé 

terheljék a munkahelyi, települési és természeti környezetet.  

 



Környezeti menedzsment 

 A környezeti menedzsment (KMR) rendszer a vállalat 

általános menedzsment rendszerének része. Kiterjed a 

szervezeti felépítésre, a tervezési folyamatokra, a 

feladatkörökre, az eljárásokra, folyamatokra és 

mindazon erőforrásokra, melyek a környezeti 

menedzsment rendszer kialakításához és 

fenntartásához szükségesek.  



Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) 

 A KIR az ISO 14001 szabvány megfogalmazásában: 

 

 „A teljes (vállalat) irányítási rendszernek az a része, amely magában 

foglalja a környezeti politika kialakításához, bevezetéséhez, 

véghezviteléhez, átvizsgálásához és fenntartásához szükséges szervezeti 

felépítést, tervezési tevékenységet, felelősséget, gyakorlatot, eljárásokat, 

folyamatokat és erőforrásokat.”  



A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ALAPELVEI 

1. A környezet védelme - a megelőzés elvének gyakorlati  
 alkalmazásával - alapvető cél. 

 

2. Részvétel a környezetvédelemmel összefüggő társadalmi  
 feladatok megvalósításában. 

 

3. A környezeti teljesítmény folyamatos javítása, a folytonos  
 fejlődés megvalósítása. 

 

4. Integrált menedzsment, a döntések környezeti megalapozása. 

 

5. A környezeti szempontok érvényesítése a kommunikációs  
 tevékenység során (nyitottság a környezeti problémákra,  
 tájékozottság és tájékoztatás). 

 

6. A környezeti szempontok figyelembe vétele már a kutatás- 
 fejlesztés során. 



A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ALAPELVEI 

 
7. A környezeti szempontok beépülnek a tervezés folyamatába. Új projektek, új 
 tevékenységek indítását megelőzi az előzetes környezeti értékelés. 

 

8. Törekvés a környezetbarát termékek és szolgáltatások megvalósítására és 
 terjesztésére. 

 

9. A környezeti menedzsment figyelembe veszi az érdekelt felek véleményét 
 (törekszik megfelelni a fogyasztók, az üzleti partnerek elvárásainak, és 
 tanácsadással is ösztönzi őket a környezetkímélő használatra). 

 

10. A környezeti menedzsment felkészült a normálistól eltérő tevékenységek 
 következményeinek elhárítására, az üzemzavarok, vészhelyzetek által okozott 
 környezeti hatások lehetőség szerinti mérséklésére. 

 

11. A környezeti menedzsment kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók oktatására, 
 folyamatos továbbképzésére. 



Köszönöm a figyelmet! 


