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• Mit mondanak a dokumentumok a 
környezet- és természetvédelemről? 

• Mi történt az ügyben Magyarországon 
az utóbbi években? 
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• SDG dokumentumok 
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1. Open Working Group proposal for Sustainable 
Development Goals 
2. The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, 
Transforming All Lives and Protecting the Planet Synthesis 
Report of the Secretary-General On the Post-2015 Agenda 
3. Reaction to the UN Secretary General’s synthesis report 
“The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, 
Transforming All Lives and Protecting the Planet, 
Beyond2015 
Több: 
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal  
 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal
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The Road 

to Dignity 

by 2030: 

Ending 

Poverty, 

Trans-

forming All 

Lives and 

Protecting 

the Planet   

 Menetrend 
a méltóság-
hoz 2030-
ra: vessünk 
véget a 
szegénység-
nek, alakít-
suk át 
mindenki 
életét és 
védjük meg 
a Földet 



A Föld: az ökoszisztémák megvédése minden 
közösség és gyermekeink javára 

• Védjük a vadvilágot, óvjuk az erdőket és hegyeket. 

• Csökkentsük a katasztrófaveszélyt és növeljük a rugalmasságot.  

• Védjük az óceánokat, a tengereket, folyókat és a légkört mint közös örökségünket.  

• Tegyünk meg mindent egy éghajlati igazságosság eléréséért.  

• Hirdessük a 

– fenntartható földművelést,  

– halászatot és  

– élelmiszerelőállítást.  

• Erősítsük a fenntartható  

– víz-,  

– szemét- és  

– kemikáliagazdálkodást. 

• Segítsük elő a  

– hatékony energiafelhasználást és a 

– a fenntartható energiaelőállítást.  

• Érjük el, hogy a gazdasági fejlődés ne járjon természetrombolással. 

• Tegyük fenntarthatóvá az iparosítást és alkalmazkodóvá az infrastruktúrát.  

• Tegyük fenntarthatóvá a fogyasztást és a termelést.  

• Jussunk el a tengeri és szárazföldi ökoszisztémák valamint a földhasználat fenntartható 
kormányzásához.  
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A Föld: az ökoszisztémák megvédése minden közösség 
és gyermekeink javára 

Idevágó fenntartható fejlesztési célok a Nyitott Munkacsoport által meghatározott 
tizenhétből : 

•  2. Az éhezés megszüntetése, az élelmiszerbiztonság és a fejlett táplálkozás 
megteremtése és a fenntartható mezőgazdaság támogatása. 

• 6. A víz és a szennyvízkezelés elérhetőségének és a fenntartható vízhasználatnak a 
biztosítása mindenki számára. 

• 12. Fenntartható fogyasztási és termelési minták kialakítása. 

• 13. Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és hatásainak leküzdésére. 

• 14. Az óceánok, tengerek és a tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható használata a 
fenntartható fejlődés érdekében. 

• 15. A szárazföldi ökoszisztémák fenntartható használatának védelme, visszaállítása és 

• támogatása, az erdők fenntartható használata, az elsivatagosodás leküzdése, a 
talajdegradáció megállítása és a pusztulás visszafordítása, és a biodiverzitás további 
csökkenésének megállítása. 

 

Társadalmi háttér: 

• 16. Békés és befogadó társadalmak megteremtése a fenntartható fejlődés érdekében, az 

• igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára és a hatékony, 

• elszámoltatható és mindenki számára nyitott intézményi háttér kiépítése minden szinten. 

• 17. A végrehajtás eszközeinek megerősítése és a fenntartható fejlődés megteremtéséhez 

• szükséges globális partnerség újjáélesztése. 

 

 

  

 



Mi történt az ügyben Magyarországon az 
utóbbi években? 

 

 Mindent nem lehet bemutatni egy előadásban, ezért 

csak néhány mozzanatot emelek ki. Van közöttük 
olyan, ami közelebb visz a környezeti 
fenntarthatósághoz, és van, ami távolít minket a 
Ban Ki-moon jelentésben fölvázolt világtól. 
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Fotó: Komka Péter / MTI 

„A Heves megyei 
Zagyvaszántóval határos 
Lőrincihez tartozó Selyp 
faluban 1971-től egészen 
2004-ig gyártottak 
azbeszt tartalmú 
termékeket. A gyárat 
akkor bezárták, tavaly 
nyáron pedig robbantásos 
technikával bontották le 
az épületet. A robbantásra 
a helybéliek úgy 
emlékeznek: méteres 
porfelhő borította be a 
falut és a környéket.” 

Mi történt az ügyben Magyarországon az 
utóbbi években? 

Légszennyezés 

Danó Anna és Hargitai Miklós 
riportja Népszabadság 
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Mi történt az ügyben Magyarországon az 
utóbbi években? 

Légszennyezés 

Több száz új, zömmel Euro VI autóbusz Budapesten 
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Mi történt az ügyben Magyarországon az 
utóbbi években? 

Fenntartható vízgazdálkodás 

 

Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep  
Többlépcsős mechanikai, biológiai és Organica élőgépes technológiával 
 kombinált szennyvíztisztítás révén az EU-normákban előírtnál tisztább 
vizet bocsát ki a Ráckevei-Soroksári Duna-ágba 
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Mi történt az ügyben Magyarországon az 
utóbbi években? 

A gazdasági fejlődés ne járjon természetrombolással 

 

„A szintén Natura 2000 területeken megvalósított gönyüi beruházás (E-On gázturbinás erőműve), illetve az 

elhíresült Audi fejlesztések során korábban szomorúan tapasztaltuk, hogy a győri természetvédelmi hatóság 

ezeket a területeket valójában nem tudja, vagy nem akarja megvédeni az ipari fejlesztésektől és – mivel 

közérdekűnek nem minősíthető beruházásokról van szó - erőfeszítéseit inkább a Natura 2000 területekkel 

kapcsolatos szabályokat tartalmazó 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet előírásainak mellőzésére összpontosítja.”  

Reflex Egyesület: Fellebbezés a péri repülőtér bővítése ellen  

2012. szeptember 24. 



Mi történt az ügyben Magyarországon az 
utóbbi években? 

A földhasználat fenntartható kormányzása 
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2014. szeptemberében a kishantosi ökológiai mintagazdaság 290 hektárja 

 veszítette el  

Euro Bio és Biosuisse minősítését. 



Mi történt az ügyben Magyarországon az 
utóbbi években? 

A földhasználat fenntartható kormányzása 
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A  T/3788 törvényjavaslat „az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes 

törvények módosításáról” a védett természeti területek kisajátításával, elővásárlá-

sával és vagyonkezelésével kapcsolatos állami feladatok érdemi részeit a nemzeti 

parki igazgatóságoktól a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez telepítené. Ha 

megszavazza az Országgyűlés, akkor mintegy 150 000 hektárnyi terület kerül ki a 

természetvédelmi kezelésből. 

Nemzeti  

Földalapkezelő 

Szervezet 

? 
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Mi történt az ügyben Magyarországon az 
utóbbi években? 

Fenntartható vegyianyag-gazdálkodás 

 

  

 
A REACH az Európai Parlament és Európai Tanács 1907/2006/EK 
Rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról. A rendelet célja a 
vegyszergazdálkodás kockázatainak csökkentése a tulajdonlásra 
és kockázati tényezőkre vonatkozó információk regisztrálása útján 
egy központi hivatalnál.  
Az Európai Unió piacain a vegyi anyagok kezelésére, tárolására és 
összeállítására vonatkozó információkat naprakészen kell 
rendelkezésre bocsátani, szükség esetén a kockázatkezelési 
intézkedések leírásával kiegészítve. 
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Mi történt az ügyben Magyarországon az 
utóbbi években? 

Fenntartható vegyianyag-gazdálkodás 

 

  

 

A XXIII. Magyar Innovációs Nagydíjon a MOL és a STRABAG nyerte el a 
Földművelésügyi Minisztérium 2014. évi környezetvédelmi innovációs 
díját a gumibitumen technológia és gumibitumennel épített aszfaltút 
fejlesztésért. 
A gumibitumen ásványi anyaghoz való kiváló tapadása révén csökkenti 
a kátyúk kialakulásának esélyét. A normál bitumenes úthoz képest 
másfélszer hosszabb élettartam érhető el vele. Kisebb a menetzaja, és 
a rövidebb fékút révén biztonságosabb. 
A termék alkalmazásával a használt gumiabroncsok környezetbarát 
újrahasznosítása valósul meg értékteremtő módon. 



„Az érintett önkormányzatok külön kérésre 
sem kaptak tájékoztatást azoknak a 
méréseknek az eredményeiről, amelyeket a 
hatóság talajvízfigyelő kutakkal végez, pedig 
már a legutóbbi, 2008-as adatok is azt 
mutatták, hogy a talajszennyezés egészen a 
Határ úti lakóövezetig húzódik, ahonnan a 
ráckevei-soroksári Duna-ág mindössze 800 
méterre található.” Ferencvárosi Kurír 
II. évfolyam 12. szám 2010. április 7. 

„A Greenpeace vegyianyag-szakértőjeként a múlt 
héten jártam (egy helyi önkormányzati képviselő 
meghívására) a Budapest Vegyiművek egykori 
területén. A telep mára gyakorlatilag illegális 
veszélyeshulladék-lerakóvá vált. A telephelyen sem 
maguk a veszélyes anyagok, sem azok tárolása 
semmilyen szempontból sem felelnek meg az ide 
vonatkozó előírásoknak.” Simon Gábor, Greenpeace 
2015. április 17. 

Mi történt az ügyben Magyarországon az 
utóbbi években? 

Fenntartható vegyianyag-gazdálkodás 
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A civil társadalom felhatalmazott szereplői akciókkal és érdekérvé-

nyesítéssel támogassák a fenntartható, igazságos és virágzó jövőt.  

Ban Ki-moon jelentés 


