A NEMZETKÖZI ÉS A MAGYARORSZÁGI
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOK:
társadalmi szervezetek értékelése, javaslata, tevékenysége
A nemzetközi fenntartható fejlődési együttműködés 2015-ben elfogadott új programja1
minden korábbinál átfogóbb megközelítésben ambiciózus jövőképet tartalmaz. A
társadalmi és környezeti folyamatok kölcsönhatásaira, az országok társadalmigazdasági helyzetének erősödő kölcsönös függésére tekintettel indokolt volt, hogy
ezúttal már ne csak néhány különösen kritikus terület kapjon kiemelt figyelmet, hanem
egyetemes, azaz mindenkire és mindenre vonatkozó – de az eltérő körülményeket is
figyelembe vevő – célokat, feladatokat határozzanak meg. Ugyanakkor éppen emiatt
sokkal nehezebb e program teljesítése, sokkal nagyobb nemzetközi és nemzeti szintű
erőfeszítéseket igényel a kitűzött célok elérése. Mivel össztársadalmi ügyről van szó,
a kormányzati és a nem-kormányzati szervezetek közötti együttműködés, illetve a
különböző nem-kormányzati szervezetek közötti párbeszéd beindítására már a
nemzetközi program elfogadását követően történt kezdeményezés2. Ez az összeállítás
bizonyos fenntartható fejlődési célterületekkel kapcsolatban mutatja be hazai nemkormányzati szervezetek értékelését, javaslatait, ajánlásait, egyes kezdeményezéseit
és programjait.
Az új nemzetközi program .................................................................................................... 3
A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos együttműködés .......................................................... 3
Az új nemzetközi program és Magyarország ........................................................................... 3
Az elkötelezettség és a vállalások .................................................................................. 3
A nem-kormányzati szervezetek szerepe ....................................................................... 4
A fenntartható fejlődési célterületek .................................................................................... 5
Az egymással összefüggő szociális, környezeti és gazdasági területek .................................. 5
A méltányos emberi élettel, a környezettel, a gazdasággal kapcsolatos célok ............... 5
Nem-kormányzati szervezetek értékelése, javaslata, tevékenysége ............................... 6
A végrehajtást elősegítő tevékenységek, eszközök............................................................... 38
A célterületekre meghatározott célok és feladatok ....................................................... 38
Nem-kormányzati szervezetek értékelése, javaslata, tevékenysége ............................. 38
Ez az összeállítás a
„Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért”
kezdeményezésére készült. E dokumentum és minden ebben foglalt, az egyes szervezetek
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terjedelmében elérhető a következő honlapon: http://ffcelok.hu/.
A „Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért”
2017. októberben alakult meg azzal a szándékkal, hogy hozzájáruljon a 2015-ben elfogadott
„Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló program” és az abban foglalt
célok megismertetéséhez, sikeres megvalósításához. (http://ffcelok.hu/rolunk/)
2018. május

1

UN, 2015: Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Sustainable Development Knowledge Platform,
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
2
MTVSZ és HAND, 2016: Agenda 2030: Fenntartható Fejlődési Célok.
Javaslatok a magyarországi sikeres megvalósításhoz. Budapest, 12. o.

A Fenntartható
Fejlődési Célok
jelképe

-2-

Ebben az összeállításban a nem-kormányzati szervezetek részéről
az alábbi témákban szerepelnek értékelések, javaslatok, tevékenységi leírások
A méltányos emberi élettel, a környezettel, a gazdasággal kapcsolatos célok:
Nem-kormányzati szervezetek értékelése, javaslata, tevékenysége .............................................5
A szegénység felszámolása, éhezés megszüntetése,
minőségi oktatás, egyenlőtlenségek csökkentése .................................................................... 7
A méltányos emberi élet legalapvetőbb feltételeinek biztosítása ............................................ 9
Szociális vállalkozás és “Szervezkedjünk tüzelőért!”program
a szegénység mérsékléséért ................................................................................................... 11
Szilárd anyagok lakossági égetése: a káros egészségi és környezeti hatások ...................... 12
Fűtés, energiahatékonyság, energiaszegénység magyarországi településeken
az önkormányzatok szemszögéből ........................................................................................ 14
Környezeti nevelési programok ............................................................................................ 15
A fenntarthatóság oktatása gyermekek számára ................................................................... 16
A Fenntartható Fejlődési Célok horizontális integrálása a felsőoktatásba ........................... 17
A globális nevelés hazai helyzete .......................................................................................... 19
A nemzeti vízstratégia ........................................................................................................... 20
A természet és a természetes élet feltételeinek védelme ....................................................... 21
Erdőgazdálkodás, az erdők természetvédelme a fenntarthatóság tükrében ........................... 22
Települési fák szerepe a fenntarthatóságban: Az erdő legyen veled! program ................... 23
Éghajlatváltozás: helyi alkalmazkodási és mitigációs stratégiák állami támogatása ........... 24
Helyben az éghajlat védelméért: települési hálózatok a Fenntartható Fejlődési Célokért ... 25
Nagyvállalatok éghajlatvédelmi tevékenysége ...................................................................... 27
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás:
az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése ................................. 28
A megújuló energiához való lakossági hozzáférés ................................................................ 29
Energiafordulat ...................................................................................................................... 31
Energetikai jövőképek, stratégiák, akciótervek közép-kelet-európai mintaterületen ........... 32
EU Közös Agrárpolitika: a hazai megvalósítás fenntarthatósági értékelése ......................... 33
A fenntartható közlekedés ..................................................................................................... 34
Energia- és erőforrás-hatékonyság vállalati szinten .............................................................. 35
Vállalatok felelősségvállalása: szociális, környezeti, fenntarthatósági vetületek ................. 36
A végrehajtást elősegítő tevékenységek, eszközök:
Nem-kormányzati szervezetek értékelése, javaslata, tevékenysége ...........................................37
Az államháztartás és a fenntartható fejlődés ......................................................................... 38
Európai civil koalíció az Európai Unió költségvetésének fenntarthatósági reformjáért ....... 39
Az EU strukturális és beruházási alapjai:
a partnerségi elv alkalmazása a tervezés, a felhasználás, az értékelés során ......................... 41
Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködési programja ........................................ 42
A Magyarország által nyújtott nemzetközi fejlesztési támogatások...................................... 44
A méltányos kereskedelem .................................................................................................... 46
Regionális szabadkereskedelmi és befektetési egyezmények ............................................... 48
Szakpolitikai koherencia a fenntartható fejlődés érdekében ................................................ 50
A Fenntartható Fejlődési Célok megvalósítását segítő hazai intézményrendszer ................. 51
A Fenntartható Fejlődési Célok végrehajtásának nyomon követése, indikátorai .................. 52

-3-

AZ ÚJ NEMZETKÖZI PROGRAM

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSSEL
KAPCSOLATOS EGYÜTTMŰKÖDÉS
A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos együttműködés megalapozásával az 1980-as évek
közepétől kezdett foglalkozni az ENSZ-égisze alatt a nemzetközi közösség. 1992-ben fogadták el
az e témakörnek szentelt, hosszútávú programot „Feladatok a 21. századra” címmel. A
végrehajtás értékelése, elősegítése volt az 1997. a 2002. és a 2012. évi világtalálkozók
napirendjén. Ezzel párhuzamosan – a fenntartható fejlődés témaköréhez szorosan kapcsolódóan
– különálló területeket érintő programok (pl. az emberi jogokról, szociális fejlődésről,
nemzetközi fejlesztési együttműködésről) és nemzetközi megállapodások születtek (pl. a
biológiai sokféleségről, éghajlatváltozásról). Az átfogó és hosszútávú megközelítés mellett a
legkritikusabbnak tekintett néhány nem fenntartható folyamatra egy rövidebb távú és sokkal
konkrétabb program készült: a 2000-ben kezdeményezett program nyolc területre határozta
meg a 2015-re elérendő Millenniumi Fejlesztési Célokat, amelyek legnagyobb részét sikerült
teljesíteni. E tapasztalatok alapján folyt a rákövetkező időszakra a nemzetközi fenntartható
fejlődési és a nemzetközi fejlesztési együttműködés tervezése. Ennek eredménye lett a 2015ben elfogadott – minden előzőnél átfogóbb és konkrétabb – „Világunk átalakítása: a
fenntartható fejlődés 2030-ig szóló céljai” című egyetemes Program, amely minden társadalmigazdasági és környezeti témakörre kitér, sok területre számszerűsített célok meghatározásával.
Ugyancsak 2015-ben hagyták jóvá a nemzetközi fejlesztési együttműködés új dokumentumát:
az „Addisz Abeba Cselekvési Terv”3 figyelembe vette a korábbi fejlesztés-finanszírozási
programok (Monterrey, 2002; Doha, 2008) tapasztalatait, de ez már nem egy különálló, hanem
a „Világunk-2030” Programhoz kapcsolódó terv.
Az új Program4,5 célkitűzése, hogy világunk végre fenntartható útra térjen és az ehhez
szükséges cselekvő együttműködésben minden ország, minden társadalom, minden társadalmi
csoport részt vegyen. Az ennek érdekében a különféle célterületeken meghatározott – a
társadalmakra, a bolygóra, a jóllét biztosítására vonatkozó, azaz a szociális, környezeti,
gazdasági – feladatok hatékony végrehajtásához figyelembe kell venni azok összefüggéseit,
kölcsönhatásait. A másfél évtizedre megadott célok jelölik ki azt az utat, amellyel elérhető lehet
a Programban körvonalazott közös jövőkép.6

AZ ÚJ NEMZETKÖZI PROGRAM ÉS MAGYARORSZÁG
Az elkötelezettség és a vállalások
A 2015 szeptemberében megtartott csúcstalálkozón a világ államainak legmagasabb rangú
politikai képviselői – köztük Magyarország nevében a Köztársasági Elnök – egyhangúan
kinyilvánították e Program melletti politikai elkötelezettségüket, azt, hogy a célok minden
társadalom és társadalmi csoport számára teljesülni fognak, továbbá hogy minden kormány – a
globális célokkal összhangban és a nemzeti körülmények figyelembevételével – meg fogja
határozni országa számára a teljesítés módját.
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-4A Program azt is világossá teszi, mennyire fontos nemzetközi és nemzeti szinten egyaránt
minden társadalmi csoporttal, érdekképviseleti szervezettel való együttműködés, minden ilyen
közösség részvétele is a maga területén a Fenntartható Fejlődési Célok elérésében.7
A nem-kormányzati szervezetek szerepe
Magyarország lehetőségeihez mérten aktívan bekapcsolódott a mintegy három évtizede
tartó nemzetközi folyamatba: ebben hivatalos delegációi és nem-kormányzati szervezetek tagjai
is részt vettek. 2004-től kezdődően a kormányközi együttműködésben való részvétel az EU
keretében közösen elfogadott álláspontok alapján történt. A teljes jogú EU-tagság alapján
tevőlegesen részt vehettünk a nemzetközi vállalások végrehajtásához is szükséges közösségi
eszközök kidolgozásában is, kezdve pl. az EU Fenntartható Fejlődési Stratégiájának
megújításával és annak 2006. évi elfogadásával. Ugyanígy egyes hazai nem-kormányzati
szervezetek, ill. képviselőik aktívan bekapcsolódtak a fenntartható fejlődéssel összefüggő
nemzetközi nem-kormányzati folyamatba (CEEWEB, HAND, KÖVET, LMCS, MME,
MTVSZ, WWF Magyarország stb.).
A kormányzati és a tágan vett nem-kormányzati szervezetek közötti együttműködés fontos
eredményének tekinthető az, hogy a korábbi Fenntartható Fejlődési Bizottság után
megalakulhatott a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, valamint elkészült a Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Keretstratégia. Emellett a társadalmi csoportok maguk is szerveztek e
témakörben fórumokat, megfogalmazták ajánlásaikat, készítettek szakértői anyagokat,
kezdeményeztek és végrehajtottak projekteket.
Az új nemzetközi Program egy átfogó jövőképet, víziót vázol, amelyhez illeszkednek a
2016–2030-as időszakra megadott célok és feladatok. Ennek elfogadását követően történtek
lépések jelentőségének, tartalmának megismertetésére: ilyen eseményeket szervezett többek
között az MTVSZ, a HAND és az AJBH, a CEEWEB, az NFFT, a Magyar ENSZ Társaság, de
a Program szerepelt a „Magyar Fenntarthatósági Csúcs” és a BCSDH napirendjén is. Elkészült
a Program, ill. a célok szövegének magyar változata (KKM, ill. PPKE), valamint elemzések
láttak napvilágot a programról, megvalósításával kapcsolatos feladatokról. A Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Keretstratégia alapján megtörtént annak egybevetése az ENSZ-program
célterületeivel, céljaival, a stratégia előrehaladási jelentéseinek készítése pedig alkalmat adott
a hazai teljesítésre irányuló eddigi erőfeszítések áttekintésére is.
Ugyanakkor a nemzetközi vállalások végrehajtása feltételezné, hogy hazánk esetében is – a
meglevő stratégiai megközelítés mellett – nemzeti szintű végrehajtási program vagy intézkedési
terv készül a 2030-ig szóló, egymással összefüggő Fenntartható Fejlődési Célok elérése
érdekében, figyelembe véve a hazai helyzetet, sajátosságokat, a célok összefüggéseit. Ehhez a
megfelelő tárcaközi és ágazatközi együttműködés kialakítása, erősítése mellett mind a hazai
intézkedési program megalkotásának, mind a végrehajtásának elősegítésére együttműködési
fórumot szükséges létrehozni az érintett kormányzati és nem-kormányzati szervezetek
bevonásával, amit – a fentiekben hivatkozottak szerint – maga a nemzetközi Program is jelez.
Mindez értelemszerűen vonatkozik egyebek mellett az ENSZ (HLPF) keretében történő
önkéntes nemzeti beszámolókra (VNR) is.
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A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLTERÜLETEK

AZ EGYMÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ
SZOCIÁLIS, KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI TERÜLETEK
A méltányos emberi élettel, a környezettel, a gazdasággal kapcsolatos célok
Szegénység, társadalmi egyenlőtlenségek. Az ENSZ-program szerint el kell érni: a nemzeti
meghatározások szerint szegénységben élők arányának felére csökkentését [1.2], mindenki
számára a megfelelő szociális védelmet [1.3], azt, hogy mindenki mentesüljön az éhínség, az
alultápláltság problémájától [2.1, 2.2]. A Program szól az egyenlőtlenségek csökkentéséről
[10], a megkülönböztetések felszámolásáról [3, 8, 13; 10.2] és a feladatokról: a népesség jövedelmi szint szerint legszegényebb 40%-a számára az átlagnál nagyobb ütemű
jövedelemnövekedés [10.1]; a nemek közötti teljes egyenlőség biztosítása [20; 5.1–5]. Mindehhez nélkülözhetetlenek a diszkriminációmentes, az egyenlőséget erősítő, befogadó társadalmi körülmények [10.2–5]. A hazai helyzetre néhány adalék: a szegénységi „rés” nagyon
megnövekedett az elmúlt évtizedekben (bár az utóbbi időszakban, ha magas szinten is, de
stabilizálódott a jövedelmi egyenlőtlenségeket jelző mutató); sok családban komoly gondot
jelent a gyerekek számára a „betevő falat” mindennapi biztosítása; nem kevesen nélkülözik a
legalább alapszintű higiéniához szükséges feltételeket. A 2012-2024 közötti időtávra szóló
stratégia (NFFS) szerint is jelentősek az egyenlőtlenségek, a tudás gyarapításának, az egészség
megőrzésének jelentős akadálya a szegénység, a társadalmi kirekesztettség.
Egészség, egészségügyi ellátás. A Program kitér a nem járványos betegségekből fakadó korai
halálozás egyharmadával való csökkentésére [3.4], a drog- és alkoholfogyasztásból, a közlekedési balesetekből, az egészségkárosító környezeti hatásokból eredő halálozási arány, egészségkárosodás jelentős fokú csökkentésére [3.5–9], az újszülöttek és az öt év alattiak esetében a
tulajdonképpen megelőzhető okokból történő elhalálozás teljes kiküszöbölésére 2030-ig [3.1–2].
Lakhatás. Az ENSZ-program 2030-ra előrevetíti a megfelelő, biztonságos és megfizethető
lakhatást és ahhoz kapcsolódóan az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzájutást mindenki
számára [11.1]. A lakhatási szegénység jelentős probléma maradt hazánkban is. Ehhez is
kapcsolódik többek között az energiaszegénység mérséklése.
Oktatás. El kell érni, hogy 2030-ra minden fiatalnak megadassék a megfelelő minőségű alapés középfokú oktatásban való részvétel, annak elvégzése is [4.1]. A fenntartható fejlődéshez
szükséges teendők társadalmi megértésében különös felelőssége van az oktatási
intézményeknek [4.7]. E téren is vannak olyan problémák, amelyek megoldása alapvetően saját
magunk miatt fontos, de amelyekre a nemzetközi program vagy az érintett EU-stratégia (EU2020) is utal, mint pl. a korai iskolaelhagyás.
Foglalkoztatottság, tisztes munka. Az ENSZ-program 2030-ra előirányozza a teljes foglalkoztatottságot, mindenki számára a tisztes munkát [8.5]; 2020-ra a munkanélküli fiatalok arányának nagymértékű csökkentését [8.6]; mindezt kiegészítve a munkajogok védelmével [8.8].
Hazánkban valamelyest javult, de nem megfelelő a helyzet a foglalkoztatottság terén,
különösen, ha a nemzetközi program által is hivatkozott „tisztes munkát” kell ezalatt érteni.
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A természeti értékek megőrzése, a környezet minőségének védelme, a természeti
erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás kulcsfontosságú a ma élő társadalmak jóllétéhez,
a jövő nemzedékek boldogulásához is.
Biológiai sokféleség. A Program a témakörrel foglalkozó nemzetközi egyezményeknek és
tematikus programoknak megfelelő célokat tartalmaz, mint pl. a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása [15.5], a védett fajok kereskedelmének megszüntetése, az özönfajokkal
kapcsolatos problémák megoldása [15.2-4; 6-8]. E problémakörre részletesen kitér a hazai
biodiverzitási stratégia, de azt, hogy erre az ügyre sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a
világban és itthon is világosan jelzi egyebek mellett a legutóbbi „Élő Bolygó” jelentés.

.
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Erdőfóruma (UNFF) által kidolgozott és az ENSZ-Közgyűlés által jóváhagyott nemzetközi
erdővédelmi dokumentumban foglaltakkal vannak összhangban [33; 15.2, 15.b].
Vizes élőhelyek, vízgazdálkodás. A Program a „vízbiztonság” mellett tételesen megfogalmazza
– de konkrétabb célértékek nélkül – a vízgazdálkodás előtt álló, mindenhol teljesítendő célokat.
Ezek: 2030-ig a vízminőség és a vízhasználat hatékonyságának javítása; integrált vízkészletgazdálkodás; 2020-ig a vízi ökoszisztémák védelme, illetve helyreállítása [6.3–6].
Talajminőség. Az ENSZ-program célkitűzése: a talajminőség javítása, a talajszennyezés
csökkentése, a sivatagosodásból is eredő talajpusztulás megállítása [2.4, 3.9, 12.4, 15.3].
Települési környezetminőség. A nemzetközi program sorra veszi a településeken az „élhető”,
fenntartható körülmények jellemzését, azok biztosításának elősegítését, a településtervezéssel
és -fejlesztéssel kapcsolatos együttműködés célkitűzéseit: a települési környezetminőség
javítását és települések környezetterhelésének csökkentését [34; 11.6], a fenntartható
településtervezés és regionális területfejlesztés alkalmazását, a természeti katasztrófák
településekre gyakorolt hatásainak csökkentését [34; 11.3, 11.7, 11.a–b].

.

Természeti szélsőségek, katasztrófák. A Programban az e tárgyban korábban elfogadott
nemzetközi programok (köztük a legutóbbi, azaz 2015-ben Sendai-ban jóváhagyott program)
lényege tükröződik, elsősorban a hatékonyabb felkészülés és kárcsökkentés érdekében [1.5, 2.4,
11.5, 11.b, 13.1].
Éghajlat, klímapolitika. Az ENSZ-program utalt e problémakörre [13], de végül az azt követően
elfogadott Párizsi Megállapodás határozta meg a 2020 utáni időszakra a teendők kereteit,
beleértve a kibocsátás-szabályozást és az alkalmazkodást is.

.

A szociális és a környezeti vonatkozású ügyekkel szorosan összefüggenek a gazdaság, az
egyes ágazatok, a társadalmi „működés”, valamint a települések helyzetét, tendenciáit jellemző
azon vonások, amelyekkel az ENSZ-program is kiemelten foglalkozik.
A gazdaság szerkezete, jelene és jövője. Az ENSZ-program a gazdasági tevékenységekkel
kapcsolatban is kiemeli a „fenntarthatóság” jelentőségét egyebek mellett olyan célkitűzésekkel,
mint az erőforrás-hatékonyság javítása, a fenntartható fogyasztásra és termelésre való fokozatos
áttérés, a környezetpusztítás mérséklése, a teljes foglalkoztatás [8.2–5; 12.1–2].
Energiagazdálkodás, közlekedés. A „Fenntartható energiát mindenkinek” kezdeményezéssel
összhangban a cél az, hogy 2030-ra mindenkinek elérhető legyen a megfizethető, megbízható,
modern energiaszolgáltatás [7.1]. Az ehhez kapcsolódó elvárások: 2030-ra a megújulók arányának lényeges növelése, az energiahatékonyság-javítás ütemének megkétszerezése [7.2–3].
Hasonló célként a Program tartalmazza, hogy 2030-ra mindenkinek elérhetőek legyenek a
biztonságos, megfizethető, hozzáférhető és fenntartható közlekedési rendszerek [11.2].
Mezőgazdaság. Az ENSZ-program hangsúlyosan szól a mezőgazdaságról [24], konkrét célként
kitűzi a termelékenység 2030-ig történő megkétszerezését [2.3] olyan gyakorlat követésével,
amely elősegíti az ökológiai rendszerek fennmaradását, az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodást, a talajminőség javítását, a genetikai diverzitás fenntartását [2.4–5].
Más ágazatok. A Program közvetlenül vagy közvetve bizonyos – konkrétabb célértékekhez
nem kötött – teendőket említ más ágazatokra is. Ilyen az ipar- és infrastruktúra-fejlesztés [9.1–
5], a vegyipar [34, 3.9, 6.3; 12.4], a közlekedés [11.2] és a turizmus [33, 8.9; 12.b].
Nem-kormányzati szervezetek értékelése, javaslata, tevékenysége
A fenti célterületekhez kapcsolódó néhány értékelést, javaslatot, tevékenységet mutatunk be. A
jelzetteknél sokkal több szervezet, ill. célterülethez illeszkedő javaslat, program van, amelyek
leírása megtekinthető a következő honlapon: http://ffcelok.hu/civil-szervezetek/

.
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A szegénység felszámolása, az éhezés megszüntetése,
minőségi oktatás, az egyenlőtlenségek csökkentése
Célkitűzés, helyzet, értékelés
A címben említett témakörökben a Fenntartható Fejlődési Célok eléréséhez mindenekelőtt a
tényleges helyzetet kell látni és értékelni. A hiteles információkért leginkább felelős hazai
szerv, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kétféle adatot közöl és továbbít az Európai Unió
statisztikai szervéhez, az Eurostathoz a hazai szegénységgel és kirekesztődéssel kapcsolatban.
Az egyik a jövedelmi szegénységi arányt, a másik pedig a szegénységi és kirekesztettségi arányt
tükröző adat. (Ehhez még az egyes tagállamok számolhatnak kiegészítő adatokat is, nálunk
2014-ig ilyen volt a sokak által ismert létminimum/szegénységi küszöb.) Jövedelmi szegénynek
az minősül, akinek bevételei nem érik el az ország medián-jövedelmének (középértékének) a
60%-át. Magyarországon a lakosság 14.5 %-a tartozott a jövedelmi szegények közé 2015-ben,
ami 1,7%-kal alacsonyabb, mint az uniós átlag. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy
Magyarországon arányaiban kevesebb ember nélkülözik, mint a kontinens nyugati felében,
hiszen egy nyugat-európai országban jövedelmi szegénynek minősülő lakosnak sokkal több
elkölthető pénze van, mint egy ugyanolyan besorolású magyarnak. Az úgynevezett AROPE
indikátor ezért sokkal közelebb visz a tényleges nélkülözés méréséhez. Ez egy összetett
mutatószám, amely alapján képet kaphatunk az érintettek jövedelmi helyzetéről,
foglalkoztatottságáról és bizonyos anyagi javakhoz történő hozzáféréséről.
Akinek nagyon kedvezőtlen a jövedelmi helyzete, a munkaideje kevesebb mint 20%-át töltötte
csak kereső tevékenységgel és a kilencből legalább négy alapvető szükségletet nem tud
biztosítani a mindennapokban, akkor az a személy nem pusztán szegény, hanem a társadalmi
kirekesztődés kockázatával is él. A magyar társadalom kicsivel több mint egy negyede (26,3%)
ebbe a kategóriába tartozott 2015-ben, ami négy százalékkal jobb, mint az azt megelőző három
év adata. Ez azonban elsősorban a közmunka elterjedésének a következménye, ami nagyban
javította a munkaintenzitás-mutatót az AROPE-n belül. A kérdés az, hogy ettől az érintetteknek
ténylegesen javult-e a helyzete? A releváns kutatások azt tükrözik, hogy a közfoglalkoztatás
sem gazdasági, sem foglalkoztathatósági szempontból nem tekinthető fenntartható
társadalompolitikai beavatkozásnak.
Az is lényeges, hogy az emberek hogyan ítélik meg a saját anyagi helyzetüket, ezt hívjuk
szubjektív szegénységnek, ami szintén fontos látlelet egy ország állapotáról. Egy 2015-ben
történt hazai lakossági felmérés szerint a megkérdezettek szerint a nagyon szűkös
megélhetéshez: 63.900 Ft/fő, a szűkös megélhetéshez: 85.000Ft/fő havi jövedelem szükséges.
Az átlagos életszínvonal fenntartásához pedig a lakossági vélemények alapján 114.000 Ft/fő
bevétel lenne optimális. Az előző számok tükrében a magyar lakosság egyharmada szubjektíve
szegénynek minősíthető. Egy nemzetközi kutatás szerint pedig a magyar emberek 53,2%-a
értékeli alacsonyra az anyagi helyzetét.
Mind a KSH, mind az EU Statisztikai Hivatalának jelentéséből az derül ki, hogy a szegénység
leginkább az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőket, a munkanélkülieket, a roma
embereket (a közhiedelem ellenére ugyanakkor, a szegénységben élő emberek többsége nem
roma származású), az egy szülős háztartásokat, és nem utolsó sorban: a 18 év alatti gyerekeket
és fiatalokat érinti. Hazánkban – az elmúlt évek szakpolitikai intézkedései ellenére - minden
harmadik (36,1%) gyermek szegény, amely a negyedik legrosszabb arány az Európai Unióban.
A továbbra is rendkívül kedvezőtlen gyermekszegénységi helyzetet jól támasztja alá továbbá,
hogy Magyarország az az ország, ahol a szegénységbe született gyermekeknek a legkisebb
esélyük van arra, hogy magasabb társadalmi státuszuk legyen, jobb körülmények között
éljenek, mint szüleik. Az igazán súlyos nélkülözést megtapasztaló emberek arányában sincs
elmozdulás az elmúlt év adatai tükrében, az Európai Unióban csak Görögország, Románia és
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legrosszabbul teljesítő állam.
A lakhatási körülményeket illetően az adatok azt tükrözik, hogy manapság minden hatodik
magyar ember olyan háztartásban él, amelyben valamilyen súlyos lakásminőségi probléma
(WC, fürdőszoba hiánya, vizes, penészes, sötét lakás) érzékelhető. Az Eurostat meghatározása
szerint túlzsúfoltan élnek a lakók, ez az adat csak
Romániában és az EU-hoz csatlakozni szándékozó
Szerbiában kedvezőtlenebb (Bulgáriában, Lettországban
hasonló). A szegénységi küszöb alatt élő háztartások tagjai
közül minden harmadik ember ilyen lakásban él, az
Eurostat 2016-os adatai szerint (32,7%). Száz emberből
négy, köztük százezer gyermek olyan otthonban él
Magyarországon a XXI. században, ahol nincs benti vécé.
A szegénységnek és társadalmi kirekesztődésnek létezik egy erőteljes területi dimenziója is
hazánkban. Magyarország legszegényebb régiói – Észak-Magyarország, Észak-Alföld, DélAlföld, Dél-Dunántúl –, egyben az Európai Unió 20 legszegényebb régiói közé tartoznak. Azt
is meg kell említenünk, hogy a közölt szegénységi és súlyos nélkülözésre vonatkozó adatok
csak a magánháztartásokban élőkkel kapcsolatban ábrázolnak egyfajta képet, azonban a
Központi Statisztikai Hivatal „nem látja” mérései során a hajléktalanságban élő embereket vagy
az intézményi ellátásban tengődő, többnyire időskorú állampolgárokat, akiknek a száma – a
becslések alapján – több tízezerre tehető.
A Fenntartható Fejlődési Célok szempontjából foganatosított intézkedések - a fenti adatok
tükrében - a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. Nyomonkövetési Jelentése
alapján a következőképpen értékelhetők. E jelentés összefoglaló táblázatában 142 intézkedés
szerepel, ezek különböző kategóriába sorolódnak, a szerint, hogy a Kormány hogyan áll a
megvalósítás tekintetében. Az ott feltüntetett információk tükrében megállapítható, hogy 29
esetében szerepel „C” besorolás, azaz: késik a megvalósítása, ill. hat esetben „G”, amely arra
utal, hogy más tartalommal/menetrendben tervezik megvalósítani, de késik. Megvizsgálva az
intézkedések mibenlétét, az látható, hogy a legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegekhez tartozók
felzárkózása szempontjából olyan kulcsterületeken nem történt még érdemi előrehaladás, mint
a gyermekek veszélyeztetettségének korai felismerése, a gyermekbántalmazás minden
formájának visszaszorítása, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodába jutását
segítő komplex programok megvalósítása, az iskolai szociális munka biztosítása, az alacsony
iskolai végzettségű emberek munkához jutásának gazdaságfejlesztési programokkal való
megtámogatása, stb., védőháló a családokért. Összességében elmondható, hogy számos, a
gyermekszegénység következményeit érdemben befolyásoló intézkedés megvalósítása nem a
tervek és a probléma súlyossága által megkövetelt ütemben halad. Sajnos a gyermekéhezést
sem sikerült teljes mértékben felszámolni Magyarországon, a Gyermekétkeztetési Alapítvány
adatai alapján 50 ezer fő körülire becsülhető a krízis-éhező gyermekek száma hazánkban. Az
oktatási rendszer családi hátrány-kompenzáló hatásának alacsony mivolta a korábban jelzett
mobilitási adatokban tükröződik leginkább.
Felhasznált irodalom: Poverty Watch Report 2017. MSZEH-Roma Sajtóközpont; Magyar
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. Nyomonkövetési Jelentés- EMMI, 2016.
További információk:
Magyar Szegénységellenes Hálózat (MSZEH)
honlap: http://www.mszeh.hu/
kiadvány: http://www.mszeh.hu/tanulmanyok/
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A méltányos emberi élet legalapvetőbb feltételeinek biztosítása
Célkitűzés, helyzet, értékelés
A 1989-ben alakult Magyar Máltai Szeretetszolgálat Magyarország egyik legnagyobb civil
szervezete. A Szuverén Máltai Lovagrend honi segélyszervezete kiterjedt kapcsolati
rendszerének köszönhetően hatékonyan dolgozik olyan periférikus területeken, ahol a
legnagyobb szükség van az emberi szenvedés enyhítésére. A nemzetközi máltai szervezet közel
120 országban aktív jelenleg a világon és 133 országgal tart fent diplomáciai kapcsolatot. Ez a
hálózat napjaink egyik legnagyobb segélyezéssel foglalkozó szervezeti köre. A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat négy kontinensen, közel huszonöt országban dolgozott humanitárius és
fejlesztő programokkal az elmúlt 15 évben. Fő fókusza jelenleg a szubszaharai Afrika és a
Közel-Kelet. Ivóvízzel, szanitációval, az adekvát higiéné és egészségügyi szolgáltatások
biztosításával, a menekültek életkörülményeinek javításával kapcsolatos programjai – ezek
jelenleg legfőbb fókuszterületei.
Jövedelmező munkahely, tanulási lehetőség, megfelelő egészségügy, kellő mennyiségű
élelmiszer, lakhatás és szociális háló, közösségi-városi szolgáltatások – a jóléti élet alapvető
,,kellékei”. Körülmény, amelyben az állam biztosítja az egyén vagy a család jövedelmét,
munkájának és vagyoni felhalmozásának piaci értékétől függetlenül, és amelyek mellett
kielégítő a létbiztonság, illetve krízishelyzetekben alacsony az egzisztenciák veszélyének
kockázata. Megfelelő tér, amelyben státusztól és hovatartozástól függetlenül lehet (többek
között) a felsorolt alapvető szolgáltatásokat elérni. Afrika városi szegénytelepein ezek mind
hiányoznak. A két valóságot szemlélve az embernek olyan érzése támadhat, mintha az előbbi
oda született szerencsések centrális tere, utóbbi pedig – ebben a perspektívában egy jóléti
erkélyről, központból nézve – nélkülözők perifériája, ,,árnyékvilága” lenne. Minél nagyobb a
távolság, a konkrét fizikai és lelki, emberi értelemben vett distancia az említett nélkülözési
„zónától”, annál idegenebbnek és újszerűnek hathat a szembesülés: az afrikai városi lakosság
jelentős része így él. Az Egészségügyi Világszervezet számításai szerint a jelenlegi trendek
alapján 2030-ra az urbánus népesség hatvan százaléka tizennyolc éven aluli lesz. A harmadik
világ országainak kormegoszlását tekintve azonban a korfa már ma is döntően piramis alakú, a
népesség fele 14 éven aluli. Miért fontos mindez, amikor a fejlődő országok városainak
átalakulását szemléljük? A gyermekek a lakosság legsérülékenyebb tagjai. A nyomortelepeken
élők esetében ugyanis kétszer akkora az esélye annak, hogy 5 éves koruk előtt halnak meg, mint
ugyanott a jobb módú negyedekben. Afrikára tekintve pedig ez a rossz arány az ázsiai átlaghoz
képest is a duplája.
Az alacsony jövedelmű országokban a két vezető halálozási ok a tüdőgyulladás és a
hasmenéses megbetegedések. Elsődleges eredőik a rossz egészségügyi és higiénés ellátás, a
túlzsúfoltság, a magas légszennyezettség és a tiszta ivóvíz hiánya. Egy tipikus nyomortelep
jellemzői, amelyben kiemelten veszélyeztetettek a gyermekek, anyák és idősek, mert fejletlen
és sérülékeny immunrendszerük nem képes ellenállni a különböző fertőzéseknek. Olyan
kórokban, amelyek napjainkban többségében megelőzhetőek lehetnének. Gondoltuk volna,
hogy ez az oktalan népességfogyás nem közúti balesetekkel, vagy háborús konfliktusokból
eredő humanitárius krízisekkel van összefüggésben? A helyzet világviszonylatban való
összehasonlításban sem jobb: a légzőszervi megbetegedések, tüdőgyulladás és a hasmenéses
kórok csak alig maradnak el a sorban vezető szív és érrendszeri betegségek mögött, és magasan
megelőznek minden mást. A világ lakosságának 11 százaléka egészséges ivóvíz nélkül él, és a
gyermekkori halálok közel 80 százaléka erre vezethető vissza.
A világszervezetek reális becslése szerint ma több mint kétmilliárd ember kénytelen nélkülözni
az egészséges ivóvizet, négy milliárd ember nem jut megfelelő higiénés lehetőséghez és
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- 10 háromszáznegyvenezer gyermek hal meg évente hasmenéses fertőzésekben, megbetegedésekben. Amikor ivóvízhiányról beszélünk, senkinek sem kérdés a probléma súlya. A víz az élet
alapvető eleme, biológiai szükséglet. Hiánya dehidratáltsághoz, alultápláltsághoz, kritikus
súlycsökkenéshez vezet. A higiéné létfontosságának általános megítélése már nem ennyire
egyértelmű, széles körben kiterjedt hiánya nem kifejezetten ismert. Pedig a két tényező
elválaszthatatlan egymástól. Az afrikai városi nyomortelepek általános és közös jellemzője,
hogy az államok számára ,,nem léteznek”: a közigazgatás, a közműhálózat a telepekre nem
terjed ki. Állatok és emberek biológiai szükségleteiket egyszerű körülmények között,
jellemzően a ,,közterületeken”, spontán módon végzik el. Aminek következtében a telepeken
kiterjedt a fertőzésveszély. Az ürüléktartalmú víz fogyasztása és a fertőzött közeg miatt az ott
élők nagy száma (különösen a gyermekek és idősebbek) hasmenéses megbetegedésekben
szenvednek. Eredendőjük zömében a rotavírus és a kóli baktérium kiváltotta fertőzések. A kór
közel 90 százalékáért a rossz higiéné és hiányos szanitáció a felelős, amelynek klinikai típusa
és következménye a vérhas és a kolera. Gondoljunk csak bele, hogy ez az évente – felnőttekkel
együtt – milliók halálát okozó körülmény drasztikusan csökkenthető, vagy akár teljesen
megszüntethető lenne.
Tevékenység
•

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szubszaharai-afrikai és közel-keleti programjaival
napjaink legsúlyosabb demográfiai, urbanizációs, környezeti és egészségügyi problémáira
igyekszik felelni és működő megoldásokat találni.

•

A Fenntartható Fejlesztési Célok tekintetében programjaival olyan komplex,
interszektorális javaslatokat fogalmaz meg, valamint vált a terepi valóságban életre,
amelyek együttesen több SDG célokat érintenek. Ilyen a szegénység felszámolása, az
éhezés mértékének csökkentése, az egészség és a jólét erősítése, a minőségi oktatás javítása,
fenntartható városrészek támogatása, az elérhető vízhez, szanitációhoz, higiénéhez való
hozzájutás támogatása. Összességében: az emberi szenvedés enyhítése.

•

A máltai szeretetszolgálat közel tizenöt civil szervezettel, egyetemmel, kutatóműhellyel és
egyházzal áll napi professzionális kapcsolatban a fenti célok elérése érdekében, és napjaink
legaktívabb és legeredményesebb magyar karitatív szervezete a nevezett földrajzi
területeken és szakmai szektorban.

További információk
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
A magyarországi területi programok:
https://maltai.hu/tevekenysegkereso
https://maltai.hu/tamogatott_programok
A külföldön folytatott programok:
https://maltai.hu/kulfoldi_misszio

- 11 Szociális vállalkozás és “Szervezkedjünk tüzelőért!”program
a szegénység mérsékléséért
Célkitűzés, helyzet, értékelés
A program célja, hogy a szegényebb sorban élők számára is hozzáférhetőek legyenek
mindazok a módszerek, technológiák és eszközök hozzáférhetősége, amellyel nemcsak
javíthatják életminőségüket, de csökkenthetik ökológiai lábnyomukat is; ehhez kapcsolódóan
nagyobb társadalmi figyelem és tudatosság övezze az energiaszegénység kérdéskörét is,
előtérbe kerüljenek a fenntartható megoldások, illetve, a szegénységgel és társadalmi
kirekesztés veszélyével küzdő emberek körében is erősödjön a szemléletváltás az ember és
környezete közötti viszony újraértelmezésében.

Tevékenység
•

A Magyar Szegénységellenes Hálózat 2010-2014 között képviselte a szociális és
egészségügyi civil szervezeteket a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsban. Ennek
eredményeként a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiában hangsúlyosabbá vált a
szegénység és kirekesztődés témája, markánsabban megjelentek a témához kapcsolódó
vállalások.

•

2016-ban hívtuk ismét életre Fenntarthatósági munkacsoportunkat, amelyben érintettek és
szakértők együtt kívánnak fellépni a fenntartható fejlődés ügyéért. A munkacsoport 2016ban egy Baranya megyei kistelepülésen kezdett aktív munkába a helybeliek bevonásával,
amely jelenleg is tart. Egy szociális vállalkozás beindításán dolgozunk, miközben közös
összefogással, adományok révén nyolc családi ház tetejének felújítása zajlik, az
energiaszámlák csökkentése érdekében is közösségi munkát végzünk.

•

Nyilvános eseményt szerveztünk Energiaszegénység címmel 2014-ben és 2015-ben is.
Ugyanebben az évben több más szervezettel együtt részt vettünk a “Szervezkedjünk
tüzelőért!” című kampányban, amely azt célozta, hogy több olyan 5000 fő alatti lakosú
önkormányzat pályázzon “szociális tűzifa-támogatásra“, ahol élnek energiaszegénységben
érintett emberek. E kampány 2015-ben is megismétlődött. Szintén 2015-ben együttműködő
partnereinkkel közösen dolgoztunk azért, hogy 30 szegénységben élő családnak kelljen
kevesebbet fizetnie a fűtésért, nyílászárók cseréje valósult meg.

További információk:
Magyar Szegénységellenes Hálózat (MSZEH)
honlap: http://www.mszeh.hu/
kiadvány: http://www.mszeh.hu/tanulmanyok/
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Szilárd anyagok lakossági égetése:
a káros egészségi és környezeti hatások
Célkitűzés, helyzet, értékelés
Az Európai Bizottság 2017 évi adatai szerint a légszennyezés társadalmi kárai Magyarországon
elérhetik az 1500 milliárd forintot.8 Ez döntő részben a részecskeszennyezés következménye.9
Azokról a rendkívül apró méretű szemcsékről (PM10) van szó, amelyek a fűtés, a közlekedés
(mindenekelőtt a dízeljárművek), az ipar, a mezőgazdaság és egyéb emberi tevékenységek
következtében kerülnek a levegőbe. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 2017.
évi jelentése10 szerint Európában több mint 428 000, Magyarországon közel 12 000 ember
veszti el idő előtt az életét minden évben a finom részecske szennyezés (PM2,5) miatt. Ez
azonban csak a jéghegy csúcsa, mivel a légszennyezés okozta megbetegedések száma három
nagyságrenddel nagyobb, mint az elhalálozásoké.
A részecskeszennyezés felelős többek között szív- és érrendszeri, légúti és daganatos
megbetegedésekért. A PM10 a gyerekek számára a legnagyobb kockázat, hiszen
immunrendszerük még kevésbé fejlett. A PM10-szennyezés egészségügyi hatásaira az idősek,
a tüdő- és szívbetegek is különösen érzékenyek. Régóta ismert, hogy amennyiben a születés
körüli időszakban kerülnek a szervezetbe ezeknek a részecskéknek egyes összetevői, akkor az
a felnőtt korban vezethet súlyos, nemegyszer visszafordíthatatlan betegségekhez. A
vállalkozások számára a megbetegedésekből, munkaidő-kiesésekből származó kárt fokozza,
hogy ezek a megbetegedések nem tervezhetőek előre (mint például a szabadságok napjai).
Hazánkban a részecskeszennyezés legfőbb forrása a háztartási tüzelés (PM2,5 kibocsátás 85%a), ami különösen aggasztóvá vált, mivel (ismét) nagymértékben elterjedt a szilárd
tüzelőanyagok alkalmazása (elsősorban a fáé és a legrosszabb minőségű szénfajtáé, a lignité).
Ennél is nagyobb veszélyt jelent, hogy széles körben égetnek a háztartásokban illegálisan
műanyagot, egyéb hulladékot11. A szilárd tüzelés, köztük a fatüzelés jelentősen hozzájárul az
éghajlatváltozáshoz a kibocsátott korom üvegházhatása miatt12. Egy fatüzelős kályha miatti
üvegházhatás – hiába széndioxid-semleges a fa égetése – megegyezik egy olajtüzelős kályha
éghajlatra gyakorolt hatásával. Jelenleg uniós kötelezettségszegési eljárás van folyamatban
Magyarország ellen a megengedettnél nagyobb részecskeszennyezés miatt. Ez azt is
eredményezheti, hogy hazánknak több tízmilliárd forint bírságot kell majd fizetnie.
A környezetvédő civil szervezetekhez gyakran érkeznek panaszok a fűtés okozta légszennyezés
miatt; elsősorban a hulladékok égetése keseríti meg az érintettek életét. Bálás ruhák, műanyagok, használt autógumik, egyéb hulladékok elégetése a háztartásokban jogellenes tevékenység,
amely ellen a járási hivataloknak szigorúan fel kellene lépnie. A hulladékok engedély nélküli
elégetése bűncselekmény is lehet (Btk. 248. §), mégis nagyon kisszámú esetben jár el a
rendőrség. Az ügyek döntő többségében az ismerethiány okolható a szennyezésért, kisebb
arányban a szegénység. De a szegénység sem elfogadható indok a jogellenes cselekmények
elkövetésére: a rászorulóknak nem ennek elkövetését kell elnézni, hanem szociális támogatással
enyhíteni gondjaikat, s ez utóbbi társadalmilag sokkal kisebb költséggel is jár.
Javaslatok
A magyar kormány 2011 októberében intézkedési programot fogadott el a PM10-szennyezés
csökkentésére (1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés
ágazatközi intézkedési programjáról)13. A lakosság egészségi állapotának javítása, de
8

http://ec.europa.eu/environment/pdf/05_10_2017_news_en.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
10
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017/at_download/file
11
https://www.levego.hu/hirek/2017/12/ellenezzuk-megis-egetunk/
12
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jgrd.50171 és https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter07_FINAL.pdf
13
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140774.205007
9
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- 13 gazdaságunk versenyképességének növelése érdekében is jelentősen fel kell gyorsítani a
program végrehajtását a lakossági fűtésre, égetésre vonatkozóan. A Levegő Munkacsoport már
2012-ben részletes javaslatcsomagot dolgozott ki az ebből a forrásból eredő szennyezés
csökkentésére az érintett minisztérium illetékeseivel egyeztetve14. Az említett program
végrehajtása összkormányzati cselekvést igényel, ezért az alábbiak végrehajtását sürgetjük:
• Széles körű felvilágosító kampányt kell folytatni a lakossági szilárd tüzelés és égetések
káros egészségi, környezeti és gazdasági hatásairól, jogi vonatkozásairól és a lehetséges
gyakorlati megoldásokról. Jelenleg a Földművelésügyi Minisztérium költségvetésében
néhány tízmillió forint áll rendelkezésre erre a célra, ami teljességgel elégtelen; legalább
évi 3 milliárd forintot kellene fordítani erre a felvilágosító tevékenységre.
• Képzésekkel és hatékony belső szabályozással, valamint többletforrások biztosításával elő
kell segíteni, hogy a hatóságok (járási hivatalok, rendőrség, kormányhivatalok
környezetvédelmi főosztályai) minden esetben a jogszabályoknak megfelelően,
határozottan lépjenek fel az jogsértő lakossági égetésekkel szemben. A folyamat elindult,
de lassan halad, a rendőrség képzése nem történt meg.
• A tüzelőberendezésben történő jogellenes hulladékégetés miatt indított hatósági
eljárásokban – amennyiben az elkövető nem ismeri el a cselekményt – minden esetben
szükség lenne igazságügyi szakértői vizsgálatra. Alkalmazásával egyértelműen
bizonyítható, hogy történt-e jogszabálysértés, díja utólag az elkövetőre terhelhető, adók
módjára behajtható. Tapasztalataink szerint jelenleg ezt a fajta bizonyítást a hatóságok nem
kezdeményezik, a szakértői vizsgálat költségének előlegezése a panaszosra hárul, így az
esetek nagy többségében az elkövetők bizonyítottság hiányában mentesülnek a büntetés
alól. (A 306/2010-es kormányrendeletben kötelezően előírható lenne a hatóság számára ez
a bizonyítás, a költséget így a hatóság előlegezné.)
• Haladéktalanul be kell tiltani a lignit árusítását lakossági célokra, mivel annak háztartásokban történő elégetése – bár jelenleg nem tiltott – szintén rendkívül környezetszennyező,
és az elmúlt néhány évben jelentős mértékben elterjedt15. (A vonatkozó rendelet tervezete
elkészült, de több mint két éve a fiókban hever).
• Haladéktalanul korlátozni kell a vizes (20%-nál magasabb nedvességtartalommal
rendelkező) fa árusítását is, és be kell tiltani az ingyenes kiosztását a lakosság részére. A
vizes fa égetése nem hatékony, az általa okozott környezetszennyezés pedig többszöröse
annak, mint amit a száraz fa elégetése idéz elő.
• A rászorultak részére biztosítani kell a feltételeket, hogy törvényes módon fűthessenek. (Ez
nagyságrendekkel kevesebbe kerülne, mint amennyi kárt az jogellenes égetések okoznak.)
Jelenleg évente 4-5 milliárd forint értékben szociális tüzelőanyag támogatást biztosít a
kormányzat. Ennek összegét legalább négyszeresére szükséges emelni. Ugyanakkor fel kell
gyorsítani az épületek szigetelését és a tiszta fűtési módok használatának elősegítését,
amivel tartósan lehet a problémát orvosolni.
• Az ország teljes területén be kell tiltani az avar-, a kerti hulladék-, valamint a mezőgazdasági célú (erdészeti, tarló, nád) égetést. Ezek környezeti szempontból előnyösebb
hulladékkezelési technológiákkal (komposztálás, beteg növényi részek erőművi égetése)
kiválthatóak, így jelenlegi engedélyezésük alkotmányos aggályokat is felvet.
További információk:
Levegő Munkacsoport
honlap: https://www.levego.hu

14
15

https://www.levego.hu/sites/default/files/egetes_eredetu_legszennyezes_program_v_1.5.pdf
https://www.levego.hu/kapcsolodo- anyagok/lignitarusitassal-az-egeszsegunkre-tor-a-matrai-eromu
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Fűtés, energiahatékonyság, energiaszegénység magyarországi településeken
az önkormányzatok szemszögéből
Célkitűzés, helyzet, értékelés
A 2017-es Föld Órája alkalmából felmérés készült a WWF Magyarország által a települési
önkormányzatok körében azzal a céllal, hogy felmérhető, értékelhető legyen a címben jelzett
témakörben a helyzet és javaslatokat lehessen megfogalmazni az energiaszegénység
csökkentésére, a középületek esetében az energiahatékonyság növelésére, a fűtéssel összefüggő
környezeti problémák mérséklésére. A felmérésben 701 helyi önkormányzat vett részt, amely
az összes magyarországi önkormányzat 22%-a. A főbb megállapítások:
• A válaszoló önkormányzatok 78%-ánál a településen élők nagyobb csoportjának gondot okoz a
fűtésszámla kifizetése, de van olyan település, ahol a
lakók 90%-a érintett. Az önkormányzatok közel
kétharmada próbál tenni az energiaszegénység ellen,
legtöbbjük a szociális tüzelőanyag programon
keresztül, egytizedük viszont a tűzifa helyett szenet
vagy a még inkább környezetszennyező lignitet oszt
a szociálisan veszélyeztetettek számára. Vannak ugyanakkor sokkal szerencsésebb kezdeményezések is, mint például pályázati tanácsadás, oktatás a helyes tűzifahasználatról, vagy
éppen a polgárőrség bevonása a tűzifa aprítására az idősek számára.
• A középületekre vonatkozóan kiderült, hogy az épületek harmada semmilyen szigeteléssel
nem rendelkezik. A nyílászárók esetében is aggasztó a helyzet: az ablakok és ajtók fele
közepes vagy annál rosszabb állapotban van, a kazánok és a hőleadók helyzete pedig csak
egy fokkal jobb. Az önkormányzatok próbálnak javítani a lesújtó helyzeten: szinte az összes
önkormányzat nyomon követi a pályázati lehetőségeket, de a korlátozottan elérhető
pénzügyi forrás miatt 60%-uk pályázati próbálkozása sikertelen volt az elmúlt 10 évben.
Ugyanakkor hitelből, vagy harmadik feles finanszírozáson keresztül csak az
önkormányzatok elenyésző hányada végzett felújítást.
• Mindössze a válaszoló helyi önkormányzatok 5%-a nem tapasztalt fűtésből származó
levegőminőségi problémát, míg a települések több mint felén közepes, vagy súlyos a
légszennyezettség a felmérés szerint. Ehhez képest mindössze az önkormányzatok negyede
válaszolta azt, hogy tud tenni a légszennyezettség ellen.
• A válaszoló önkormányzatoknak a fele végez valamilyen szemléletformálási tevékenységet
a fűtés és energiahatékonyság terén, és minden ötödiknek van olyan stratégiai
dokumentuma, amely foglalkozik a fűtéskorszerűsítéssel és a hőszigeteléssel.
• A távhő klímavédelmi szempontból kiemelt jelentőségű fűtési módszer, azonban előnyeivel
a válaszolóknak csak töredéke volt tisztában, és mindössze 16%-uk válaszolta azt, hogy
kiépítené a településén a távhőt, ha lenne rá pályázati forrás.
További információk:
WWF Magyarország
http://wwf.hu/media/file/1511533746_Futes_es_energiahatekonysag_WWFHU_jelentes.pdf

.
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Állandó innováció a fenntarthatóságra nevelésben
Célkitűzés, helyzet, értékelés
Az 1997-98-ban a hazai civil környezeti nevelői közösség által nyílt tervezési folyamatban
létrehozott Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia16 nevével ellentétben az első pillanattól
kezdve szélesen értelmezett fenntarthatóságra nevelési keretstratégia volt, és ma is az.
Rendszerszerűen, nagyjából hétévente ismétlődik a megújítása. A civil keretstratégia célja a
fenntarthatóságra nevelés, és ennek részeként a környezettudatosság fejlesztése, a környezeti
nevelés, az egészségnevelés, a globális nevelés hatékonyságának növelése és a nevelők
felkészültségének javítása.
A megújítás mindig alkalom az ökopedagógiai embereszmény pontosítására, a leghatékonyabb
és környezetbarát tanulási utak és módszerek terjesztésére, az alkalmazkodásra a világhoz, a
környezethez. A megújuló dokumentum arra inspirál, hogy minél több pedagógust és nevelőt
elérjünk pedagógus-továbbképzésekben, alapképzésükben, vagy iskolai munkájuk
segítőjeként.

Tevékenység
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 1992 óta a formális és a nem-formális oktatás-tanulás
környezeti nevelőinek szakmai közössége. (Ezen keresztül természetesen hatással van az
informális környezeti nevelés tartalmaira, minőségére is.) A tagok célja a természet és az ember
tiszteletén alapuló etika formálása, a bolygóméretben és évszázadokban való gondolkodás
felelősségének szorgalmazása, az együttműködés és a türelem gyarapítása, az ökológiai
fenntarthatósághoz szükséges készségek felismerése és gyakorlása, átadása.

Javaslatok


A pedagógusok és nem pedagógus végzettségű nevelők és szemléletformálók kölcsönös
tiszteleten alapuló, szorosabb együttműködése szükséges Magyarországon.



A fenntarthatósággal és a globális neveléssel kapcsolatos képzési és továbbképzési
létszámokra, korcsoportokra és óraszámokra vonatkozó adatokat a civil szervezetek különkülön gyűjtsék, és éves beszámolóikban tegyék közzé.



A fenntarthatóságra nevelés és a környezeti nevelés minden esetben szóljon a nemek közötti
egyenlőségről, az emberi jogokról és kötelességekről. A globális nevelés minden esetben
szóljon a környezeti erőforrások korlátos voltáról.



Minden nevelő legyen felkészült vállalt szerepére, beleértve az alkalmazkodást a különleges
nevelési igényekhez, és legyen elkötelezett saját személyes (nevelői) hatékonyságának
folyamatos fejlesztése iránt.

További információk:
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
honlap: http://mkne.hu/

16

Előző Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (2010): http://www.mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf

.

- 16 -

Környezeti
nevelési programok
Célkitűzés:
•

környezeti nevelési programok létrehozása, fejlesztése, végrehajtása

e programok többek között elősegítik:
•

az aktív természetvédelmi munkák, a környezetvédelmi akciók eredményességét

•

a civil monitoringot,

•

a területfejlesztési tevékenységekben való részvétel hatékonyságát.

.

Tevékenység:
•

tanösvények kialakítása és működtetése: hullámtéri foglalkoztató tanösvény működik a
Tisza hullámterében, lombkorona-tanösvény és hullámtéri tanösvény Makón, a Marosnál

•

szemléletformáló előadássorozat és képzések
önkormányzatok és civil szervezetek számára

•

Bugaci Oktatóközpont, Kömpöci Oktatóközpont és Meteorológiai Mérőállomás
működtetése: terepvezetések, osztálykirándulások, szakmai táborok, gyermekprogramok és
civil találkozók, képzések, egyetemi terepgyakorlatok; emellett nyaranta túrák és
gyerektáborok szervezése országszerte és külföldön

•

Szegeden 1998 óta Környezeti Tanácsadó Iroda működik, itt zajlik a projektek
koordinációja is; Zöld Könyvtár 5200 tematikus kötettel és folyóirattal, kölcsönözhető
ismeretterjesztő, oktatási anyagokkal, dvd-kel, cd-kel.

További információk
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
honlap: http://www.csemete.com/

szervezése

oktatási

intézmények,
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A fenntarthatóság oktatása
gyermekek számára
Célkitűzés:
A hazai Zöld Óvodák Hálózatának működtetése és ehhez a pedagógiai munka fejlesztése a
fenntarthatóságra nevelés érdekében – kapcsolódva a fenntartható fejlődés, a fenntarthatóságra
nevelés hazai kormányzati és nem-kormányzati stratégiáinak, programjainak és projektjeinek
kidolgozásához és megvalósításához – a vonatkozó tudományos tevékenységgel, neveléssel és
oktatással, képességfejlesztéssel, ismeretterjesztéssel, gyermek- és ifjúságvédelemmel, a
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésével.
Tevékenység:
•

akkreditált-, terepi-, nevelő testületeknek
szóló
képzések
kidolgozása
és
lebonyolítása, fenntarthatóságra neveléshez
és a Zöld Óvodákhoz kapcsolódó
tanácsadás,

•

konferenciák, tanfolyamok, műhelymunkák
szervezése és bonyolítása (hazai Környezeti
nevelési módszerek bemutatása „Jó
gyakorlatok” címmel),

•

hírlevél, szakmai kiadványok, szórólapok,
médiaanyagok
készítése
(képzések
alkalmával Zöld Könyvesbolt üzemeltetése), egyesületi honlap létrehozása és fenntartása,

•

modell programok létrehozása és megvalósítása,

•

Zöld óvoda hálózat kiadvány:
„Különös gonddal segítjük a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekeket.
Működtetjük az integrációs pedagógiai és képességfejlesztő rendszert. A képességek
fejlesztésére, a gyermek testi – lelki egyensúlyának megteremtésére helyezzük a
hangsúlyt.”

További információk
Zöld Óvoda Hálózat Egyesület
honlap:
http://www.zoldovodahalozat.hu/
kiadvány:
http://zoldovodahalozat.hu/pdf/zold_ovoda_halozat_kiadvany.pdf

.
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A Fenntartható Fejlődési Célok
horizontális integrálása a felsőoktatásba
Célkitűzés, helyzet, értékelés
A fenntartható fejlődés fogalma az ökológiai válság gondolatából teljesedett ki a globális
környezeti, társadalmi és gazdasági problémák holisztikus kezelésévé. Emiatt a fenntartható
fejlődés tárgykörét sokáig a környezet- és természetvédelmi szakma hatáskörébe utalták, holott
szűken véve csupán – a 2015-ben elfogadott Fenntartható Fejlődési Célok (FFC-k) közül – a
klíma (SDG13), a vízi (SDG14) és a szárazföldi (SDG15) életközösségek védelme tartozik az
ökológia tárgyához. Ez az elgondolás vezetett oda, hogy Magyarországon 2011-től több olyan
kezdeményezés látott napvilágot, amely a fenntartható fejlődés szakmaiságának fejlesztését a
pályakezdő környezetvédelmi szakemberek támogatásán keresztül tűzte ki célul.
Jó gyakorlatok:
•

Az egyik ilyen jó gyakorlat a Gyöngybagolyvédelmi Alapítványhoz fűződik. Az EU
Leonardo da Vinci Élethosszig Tartó Tanulási programján keresztül 11 csoportban 48
ösztöndíjas utazott az Egyesült Királyságba gyakorlati környezetvédelmi és idegennyelvi
továbbképzésre17. A döntően pályakezdő fiatalokból álló kedvezményezettek az utólagos
nyomonkövetés tanulságai szerint 75%-ban a környezetvédelmi szakmában helyezkedtek
el, nagy részben külföldi tapasztalataiknak is köszönhetően.

Fotó: Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

•

A globális nevelés koncepciója a FFC-k egyik fő pillére. A minőségi oktatás (SDG4) az
óvodapedagógiától a felsőoktatásig meghatározza e Célok végrehajtásának sebességét,
hatékonyságát. A minőségi oktatást támogatta az Erasmus+ Felnőtt Tanulási keretből
támogatott, Magyarország által koordinált nemzetközi tananyag-fejlesztési program
(Vállalkozókészség a zöld szektor felnőttoktatásában: módszertani és tartalmi megújulás,
2015-2016). Az ingyenesen elérhető tananyag+ speciális szaknyelvi és vállalkozókészség
fejlesztő fejezetével növeli az álláskeresők esélyeit, az alternatív tanulási, tanítási fejezet
pedig a minőségi oktatást, ezen belül is hangsúlyosan a hatékony környezeti nevelést,
globális oktatást hivatott támogatni.

•

Az ENSZ Globális Fenntartható Fejlődési Céljainak publikálásával egy időben indult útjára
az az Erasmus+ felsőoktatási stratégiai partnerség program, amelynek Magyarország volt
az ötletgazdája és koordinátora18. A három ország bevonásával zajló felsőoktatási
tananyagfejlesztő program a fenntarthatóságért főállásban tevékenykedni kívánó
környezettudományokat végzett hallgatókat és az egyetemi oktatókat célozta meg. A
program során létrejött tananyag személyiségbeli, szakmai és gyakorlati kompetenciákkal
támogatta a hallgatók elhelyezkedését, pályán maradását. A tananyag helyet ad a Célok,
mint munkaerő-piaci szempontból kulcsfontosságú tudás hangsúlyozásának, és

17
18

NatureTrain: Hands-on training in nature conservation. Enhancing employment prospects for conservationists
Innovative employability guidance for higher education students in the context of European biodiversity management

- 19 előadásaiban is épít arra, hogy a Célok karrierformáló erőként hassanak az álláskeresők
döntéseire19.
Jövőkép és stratégiai célok
•

A környezettudományok felől az FFC-k teljes felsőoktatási spektrumon való érvényesülése
fogalmazódott meg a magyarországi és külföldi partnerekben. Ideális célállapot lenne, ha a
természettudományokon kívül a közgazdasági, jogi, mérnöki, agrár- és tanárképzések is
integrálnák az FFC-ket oktatási rendszerükbe. Az integrálás kívánatos módja mind a célzott
kurzusok meghirdetése, mind a meglévő tananyagok szellemiségének összehangolása a
fenntartható fejlődés ideájával.

•

Egy nem reprezentatív kérdőíves felmérés alapján 15 egyetemi oktató 13 különböző
intézményből adott anonim visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a hazai felsőoktatási
intézményekben mekkora szerepet kap a 17 cél integrált oktatása. Az oktatók 53%-a ismerte
az FFC-koncepciót, 13%-uk szakmai szinten is foglalkozik a célokkal. A válaszadók 33%a jelezte, hogy megjelenik az FFC-k oktatása az intézményben, 60%-uk nem volt biztos a
válaszban. Indoklásként említik, hogy nem terjedt még el ez a koncepció az oktatók körében
sem, és maguknak az oktatóknak is hasznos lenne további képzésen részt venni e téma
kapcsán. Arra a kérdésre, hogy az egyes szakterületek oktatásában mennyire lenne sürgető
feladat a Célok beépítése, a környezetvédelmi, agrár-, pedagógus és mérnöki szakok kiemelt
sürgősséget kaptak.

•

Magyarország számára kulcsfontosságú, hogy mielőbb központi szakpolitikai akaratként
fogalmazódjon meg a Fenntartható Fejlődési Célok integrálása az oktatás minden szintjén
és szakirányán. Ez a döntés előfeltétele minden fenntartható fejlődési cél megvalósításának.
Első lépésként a felsőoktatás bevonását érdemes kitűzni, mivel onnan kerülnek ki
leghamarabb a következő évek döntéshozói és pedagógusai. Közép- és hosszútávon viszont
a közoktatás és szakképzés is fel kell, hogy zárkózzon a célok integrált oktatásához.

További információk:
Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány
honlap: .http://www.gyongybagoly.hu/hu/
kiadvány: + http://prezi.com/-b-oxlt4c-3d/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

19
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A globális nevelés hazai helyzete
Célkitűzés
Magyarországon számos elkötelezett civil szervezet foglalkozik a fenntarthatóság környezeti,
gazdasági és szociális vonatkozásaival és szólítja meg a társadalom egyes csoportjait annak
érdekében, hogy a fenntarthatóság univerzális értékké váljon. Egyre több egyetem is indít olyan
szakot, ahol a fenntarthatóság kiegészítő szerepet kap más tárgyak mellett, továbbá olyan
továbbképzéseket, ahol lehetőséget nyújtanak a szakembereknek, hogy tudásuk a jövő
nemzedék számára is élhető Föld megőrzését biztosítsa.
Tevékenység
A HAND Szövetség Globális Nevelés Munkacsoportjának 2007-es megalakulása óta missziója,
hogy a fenntarthatóságot a globális felelősségvállalásra nevelés szemléletén keresztül népszerűsítse. A munkacsoport fontosnak tartja, hogy a globális nevelés egyaránt megjelenjen a formális, nem-formális és informális oktatásban. Célja, hogy a 21. század globális kihívásait felismerő és azokra válaszolni képes fiatalok nőjenek fel Magyarországon. A munkacsoport hazai
és nemzetközi szinten párbeszédet kezdeményez, lobbi és érdekképviseleti feladatokat lát el,
információt szolgáltat e témában, együttműködik a minisztériumokkal is a szemlélet hazai
ismertségének előmozdítására. Mérföldkőnek tekinthető a Globális Nevelés Koncepció20,
létrejötte, amelynek alkalmazását a 1784/2016. (XII. 16.) Korm. határozat hivatott elősegíteni21.
A Munkacsoport tervei:
• 2018-19-ben további erőfeszítések, hogy a szemlélet integráns részévé váljon a Nemzeti
Alaptantervnek is, amely jelenleg felülvizsgálati szakaszban van; egy cselekvési terv
megfogalmazása, hogy a nevelési gyakorlatban is fokozottan és mielőbb megjelenjenek az
emberi jogokhoz, környezetvédelemhez és egyéb globális témákhoz kapcsolódó tartalmak;
• párbeszédre lehetőséget nyújtó találkozók rendszeresítése a politikai döntéshozók és a képzéssel foglalkozó egyetemek, főiskolák vezetői számára minisztériumi támogatottsággal;
• a globális neveléssel foglalkozó civil szervezetek elvi és pénzügyi támogatása hazai
költségvetési keretből;
• honlap létrehozása a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megosztására mind módszertan,
mind oktatási anyag tekintetében kiemelt hangsúllyal a fenntarthatósághoz, felelős
állampolgársághoz kapcsolódva.
Nemzetközi kezdeményezések, szervezetek tevékenysége
•

A Globális Nevelés Hetében (2018. nov. 19-25.) események szervezésével hívják fel a
figyelmet középiskolások, tanárok bevonásával is a fejlesztési célokra, így bevonva olyan
állampolgárokat, akik tennének a fenntartható jövőért Európában és világszerte. A kezdeményezés elindítója az Európa Tanács Észak-Dél Központja22. Magánembereknek és szakembereknek is lehetősége van bekapcsolódni a rendezvénysorozatba saját kezdeményezésekkel, programokkal iskolákban, munkahelyeken vagy szabadidős programként.

•

A CONCORD Szövetség23 fogja össze Európában a segélyezéssel és fejlesztéssel foglalkozó európai szervezeteket, melyek egy külön munkacsoportban foglalkoznak a globális
nevelés európai szintű kérdéseivel. A szövetség jelentései, helyzetelemzései hozzájárulnak
a sokszor rejtett összefüggések felismeréséhez, megértéséhez.
További információk:
HAND Globális Nevelés Munkacsoport
honlap: http://hand.org.hu/munkacsoportok_/globalis_neveles_munkacsoport
20

http://www.kormany.hu/download/0/4c/e0000/Koncepci%C3%B3%20pdfpdfK%C3%9CM0121A5B127899154652A1E93C7E96F515C7f.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A16H1784.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.txt
22
https://www.coe.int/en/web/north-south-centre
23
https://concordeurope.org/
21
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A nemzeti vízstratégia
Célkitűzés, helyzet, értékelés
2015-ben az ENSZ Közgyűlés által elfogadott 17 fenntartható fejlődési cél közül a hatodik a
fenntartható vízgazdálkodás, amely átfogó globális vízpolitikai program megvalósítását célozza
2030-ig. Ehhez kapcsolódik a Kvassay Jenő Terv (KJT): a magyar vízgazdálkodás 2030-ig
terjedő keretstratégiája és 2020-ig terjedő középtávú
intézkedési terve. Ennek célja a társadalom és a víz
viszonyának a feltárására támaszkodva intézkedések
megfogalmazása, hogy: a világot fenyegető vízválságot
hazánk elkerülhesse, annak már mutatkozó jelei ellen időben
megtehesse a szükséges intézkedéseket; őrizzük meg a vizet
a jövő nemzedékek számára, mert az élet mással nem
pótolható feltétele, és a gazdaság erőforrása; hatékonyan, a
gazdaságot támogatóan éljünk a kínálkozó előnyeivel; kellő
biztonságban legyünk fenyegető káraitól. Kiemelkedően fontos, hogy a folyamatok kézben
tartására szakmailag alkalmas, erőforrásokkal kellően ellátott, stabil vízügyi intézményrendszer
álljon rendelkezésre.
A KJT kiindulópontja, hogy nincsen önmagáért való vízgazdálkodás, a vízgazdálkodás
szolgáltatás a társadalom és a gazdaság igényeinek a kielégítésére. A KJT különösen fontosnak
tartja a természetes folyóvizek védelmét és azok természetes állapotának megtartását, valamint
a mezőgazdaság vonatkozásában a természeti adottságokhoz jobban igazodó tájgazdálkodás
megvalósulását, így ezek tekintetében a természetvédelem és ökológia igényeihez igazodó
vízgazdálkodási keretrendszert vázol fel. A KJT deklarált alapgondolata, hogy a nagy
létesítményekbe történő beruházásokkal szemben az integrált, adaptív vízgazdálkodást helyezi
előtérbe: „A jövő vízgazdálkodásának a legnagyobb kihívása, hogy miként legyen megelőző és
miként tegyen szert rugalmas eszközökre. Ez az évszázados „létesítményes” (hard) vízépítéssel
szemben a vízigényt- és kibocsájtást szabályozó, területhasználatot befolyásoló integrált (soft)
vízgazdálkodás”.
A KJT stratégiai jövőképének egyik legfontosabb eleme a vízvisszatartás, mely mind az aszály
és öntözés, mind a csapadékvíz-gazdálkodás, mind pedig az árvízi kockázatok kérdésének
orvoslásához hozzájárulhat, ha az a fenti új, rugalmas eszköztárral dolgozik. A stratégia által
felvázolt hosszú távú célként megfogalmazott rendszer törekszik a hazánkon átfolyó vizek
természetes visszatartásával élénkíteni a gazdaságot és erősíteni az ezekhez kapcsolódó igen
jelentős ökoszisztéma szolgáltatásokat. Fentieket illusztrálja a mellékelt ábra a tervből, melyből
látszik, hogy a stratégiai célok ellenére Magyarország vízmérlege tradicionálisan negatív, azaz
vízelvezetésre épülő vízgazdálkodás folyik.
A vízvisszatartás jelenlegi struktúrájához képest fontos célnak tekinthető a vízpótlás infrastruktúrájának javítása, a VTT tározók rendszeres, vagy állandó tározásra történő felhasználása,
valamint a fenntartható vízvisszatartási rendszer kialakítása. A vízvisszatartást elősegítő
intézkedések közül fontos a jogi és műszaki szabályozási környezet megváltoztatása, továbbá
a vízvisszatartásra épülő, vagy ahhoz alkalmazkodó mezőgazdasági formák támogatási rendszereinek kialakítása. Nem mellékes tény, hogy ezen intézkedések a változó klíma és egyre
szélsőségesebbé váló időjárási körülmények között segítik a társadalom klímaalkalmazkodását,
továbbá segítik a fenntartható, adaptív, helyi adottságokra építő mezőgazdaság révén az
élelmezésbiztonságra vonatkozó fenntartható fejlődési cél elérését is („SDG2”).
További információk:
WWF-Magyarország, http://wwf.hu/

.
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A természet és a természetes élet
feltételeinek védelme
Célkitűzés:
•

a természet és a természetes élet feltételeinek védelme;

•

annak a ténynek a tudatosítása, hogy az ember a természet része, ezért tevékenységével
harmonikusan illeszkednie kell ahhoz.

Tevékenység
•

Natura 2000 területek kutatása

•

részvétel – a Bodrogköz és a Zemplén területén lévő – 6 Natura 2000 terület fenntartási
terveinek elkészítésében és a kapcsolódó kommunikációs tevékenységben

•

a “Kárpáti erdeink kutatása” projektben Natura 2000 erdőterületek állapotfelmérési
munkálataiban való részvétel az Aggteleki-karszt és a Mátra területén

•

természeti értékek védelme és a környezettudatosság erősítése a Sajó-völgy ipari
övezetében

•

a Borsodchem vegyipari cég környezeti kockázatot jelent, ugyanakkor az üzemterület
számos védett gerinces faj potenciális és meglévő átmeneti és állandó élőhelye; a program
az élőhelyek és fajok feltárására irányul, az élőhely- és fajvédelmi programok előmozdítása
érdekében; cél továbbá az eredmények megismertetése a dolgozókkal és a környező
lakossággal a környezeti tudatosság és a környezeti információhoz való hozzájutás erősítése
érdekében (előadások, terepi programok, kiadvány)

További információk
Zöld Akció Egyesület honlap: http://zoldakcio.hu/
kiadványok:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye helyi jelentőségű védett értékeiről
Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei

.
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Erdőgazdálkodás, az erdők természetvédelme a fenntarthatóság tükrében
Célkitűzés, helyzet, értékelés és javaslatok
Az erdők fenntartható használatának koncepciója több mint kétszáz éves hagyományra tekint
vissza Magyarországon. Az érintett ágazatok, társadalmi csoportok közötti szakmai viták mégis
a mai napig hátráltatják a tudományosan megalapozott stratégiai döntéseket, amelyek kellő
mértékben biztosíthatnák az erdők hosszútávon fenntartható használatát. Az erdők
faanyagának, egyéb javainak (vadhús, gomba, vadgyümölcsök stb.) hasznosítása, életminőségünket javító „szolgáltatásai” (tiszta levegő, ivóvíz, klíma, élményszerzési lehetőség)
akkor fenntarthatók, ha az erdő, mint összetett, élő rendszer egészségesen működik. Ennek
legfőbb pillére az erdők természetessége, az őshonos állat-, növény és gombafajok jelenléte,
amelyek kíméletes erdőgazdálkodás és hatékony természetvédelem mellett őrizhetők meg.
Magyarország erdeinek több mint fele ember által szántókon létrehozott kultúrerdő ill. ültetvény (nyárasok, fenyvesek, akácosok): ezek gazdasági hasznosítása elsődleges. A természetes
eredetű, őshonos fafajokból álló tölgyesek, bükkösök, ártéri erdők sokcélú hasznosítása
azonban lehetőség, amelyet érdemes továbbfejleszteni. Néhány kiemelt cél és javaslat:
• Az erdőterület növelése: Magyarország tájtörténeti okokból Közép-Európa erdőben legszegényebb országa. Az erdőterület növelése nem csak a faanyag ellátás biztonságát növeli,
de csökkenti a talajeróziót, javítja a levegőminőséget, hozzájárul a kiegyenlítettebb
klímához. Nagyobb természeti és társadalmi értékük miatt az őshonos fafajú erdők telepítése indokolt; ebben a támogatási rendszerek megfelelő kialakítása elsődleges eszköz.
• Az állami tulajdonú védett és Natura 2000 erdők kezelése: A védett és Natura 2000 erdők,
ill. a nem védett erdők kezelése között alig van érdemi különbség. A természetvédelmi célok
(pl. ritka állatfajok, különleges erdőtípusok megőrzése) érdekében a kiemelt értékű erdők egy
részén (erdőrezervátumok, nemzeti parki erdők, városok körüli parkerdők)
természetvédelmi kezelésre, a háborítatlanság biztosítására van szükség. A gazdasági és
természetvédelmi célok térben elkülönített érvényesítése fontos előrelépés lenne.
• Természetközeli erdőgazdálkodás: Védett és nem védett területeken ahol lehetséges,
érdemes elmozdulni a hagyományos, vágásterülettel járó erdőgazdálkodástól a folyamatos
erdőborítás felé. A természetközeli erdőgazdálkodással a folyamatos, kíméletes faanyagtermelés, a klíma védelme, és a természeti értékek megőrzése magasabb szinten biztosítható.
• Az idegenhonos növényfajok térhódításának megállítása: Magyarország síksági helyzete és
sok esetben leromlott állapotú tájai fokozottan kitettek az idegenhonos fás és lágyszárú
növények térhódításának. E fajok (amerikai kőris, bálványfa, kései meggy, gyalogakác,
selyemkóró, japánkeserűfű stb.) térhódításukkal meg is szűntethetik a természetes erdei
életközösségeket, ezért ellenük erdészeti és egyéb módszerekkel is fel kell venni a harcot.
• Felkészülés a klímaváltozásra: A kevésbé természetes erdők jobban kitettek az időjárási
szélsőségek hatásainak, ezért magasabb kockázat mellett művelhetők. Kevesebb karbont
tárolnak, mint az őshonos fafajú erdők. Elsősorban tehát az utóbbiak felkarolásával, kíméletes erdőgazdálkodási módszerekkel érdemes javítani az erdők ellenálló képességét.
• Párbeszéd más ágazatokkal: Az erdők fenntartható kezelését sok esetben hátráltatják az
ágazatok eltérő szempontjai. Elsősorban a vadászat, vadgazdálkodás, esetenként a turizmus
azok, amelyekkel kiegyensúlyozottabb együttműködésre lenne szükség. A funkciók térbeli
elkülönítése jelenthet megoldást, így az erdők rendeltetésének rendszerét továbbfejlesztve
a jelenleg senkinek sem igazán optimális, egyazon területen konfliktusokkal terhelt
osztozást a békés egymás melletti lét válthatná fel.
További információk:
WWF Magyarország http://wwf.hu/
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Települési fák szerepe a fenntarthatóságban:
Az erdő legyen veled! program
Célkitűzés, helyzet, értékelés
Az erdő legyen veled! program célja a települések erdőborítottságának növelése. A klímaváltozás folyamatában nagyon fontos szerepe van a fáknak, erdőknek, legyen szó az alkalmazkodásról (árnyék, városi klíma javítása) vagy a szén-dioxid légkörbe kerülő mennyiségének
csökkentéséről. Hiába köztudott azonban e nélkülözhetetlen szerep, mind helyi, mind globális
viszonylatban nagyon kevés olyan hírrel találkozunk, mely arról számol be, hogy egy-egy
település olyan fejlesztést tervez, mely az erdőborítottság növelését célozza. Sajnos azok a
hírek, melyek fák, fasorok vagy közparkok kivágásáról szólnak már jóval gyakoribbak.
A program keretei között az Éghajlatvédelmi Szövetség a Földművelésügyi Minisztérium Zöld
Forrás programjának támogatásával egy gyakorlati útmutatón és jó példák tárán dolgozik,
melynek tartalma a következőképpen épül fel:
I. A fa érték - A fák ökológiai, társadalmi és anyagi értékei. Példa az értékek egyszerű
és gyors számítására.
II. Leltárba vett fák - Példák online faleltárokra, fakataszterre
III. Védett fák – A fa helyi védelmének lehetőségei: helyi természetvédelmi vagy
településkép védelmi értékként
IV. Helyet a fáknak – Faültetésre alkalmas területek közösségi feltárása
V. Újszerű megoldások - Újszerű, rendhagyó megoldások bemutatása
VI. Közösségben a fákért – Közösségi kampányok és programok bemutatása
VII. Csonkolás nélkül – A fák korona metszéséről, kialakításáról
VIII. Munka a fák körül - Hogyan óvhatjuk meg a fákat a vizsgálatuk vagy a körülöttük
végzett munkálatok során
IX. Ki kell vágni?! - A fakivágások tervezési, egyeztetési folyamatai
X. Kösd ki magad! - A fakivágások megakadályozása közösségi összefogással
Javaslatok
•

Fakivágások időbeni korlátozása: a vegetációs időszakban csak abban az esetben lehessen
fakivágást végezni, ha erre baleset- vagy vagyonvédelem miatt feltétlen szükség van.

•

Települési faleltár évenként: az önkormányzatok éves szinten készítsenek mérleget,
melyben bemutatják az adott évben kivágott és elültetett fák adatait, mérlegét.

•

Naprakész online települési fakataszterek elkészítésének támogatása: világszerte egyre több
településnek készül el az online fakatasztere, melyen naprakészen nyomon követhető a
település favagyona. A kataszterek elemeihez, fáihoz több helyütt a közösség tagjai is
leírásokat, képeket adhatnak hozzá. Javasoljuk, hogy a hazai települések naprakész, online
fakatasztereinek elkészítése kerüljön bele a szakmai támogatási programok támogatható
tevékenységei közé.

•

Természetes árnyékterületi mutató: a településfejlesztési és/vagy az építési szabályozásba
új elemként kerüljön meghatározásra a természetes árnyékterületi mutató, mely
meghatározza a különböző rendeltetésű területeknél, övezeteknél az elvárt természetes
árnyékterületet, ezzel együtt a fás-szárú borítottságot.
További információk:
Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség
honlap: http://www.eghajlatvedelmiszovetseg.hu/

.
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Éghajlatváltozás: helyi alkalmazkodási és mitigációs stratégiák
állami támogatása
Célkitűzés, helyzet, értékelés
A nemzetközi program (Agenda-2030), ill. a Párizsi Megállapodás hangsúlyosan szól a
hatékony klímapolitikai intézkedések fontosságáról mind a kibocsátás-szabályozás, mind az
alkalmazkodás kapcsán. Magyarország az elmúlt években jelentős támogatást nyújtott helyi
klímastratégiák kidolgozásához megyei, városi, és kistelepülési szinteken. A
stratégiaalkotáshoz anyagi forrásokat és információs eszközöket egyaránt biztosított.
Anyagi támogatás nyújtása helyi stratégiák kidolgozásához: e célra a Környezet és
Energiahatékonysági Operatív Program keretében 100%-os anyagi támogatás volt elérhető:
•

KEHOP - 1.2.0 “Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és
kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” A pályázat keretében előszőr útmutatók
készültek megyei, fővárosi kerületi, városi illetve vidéki településegyüttesi klímastratégiák
kidolgozásához és ÜHG leltár készítéséhez. Ezen módszertani útmutatók segítségével
kerültek kidolgozására a megyei klímastratégiák.

•

KEHOP 1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás A jelenleg futó KEHOP 1.2.1 pályázat keretében az előző ütemben
kidolgozott útmutatók alapján városi és települési klímastratégiák készülnek el.

Eszközbeli és információs támogatás klímastratégiák kidolgozásához:
•

Eszközbeli és információs támogatás a Nemzeti Alkalmazkodási Központ által üzemeltetett
Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszeren (NATéR) keresztül érhető el.

•

A NATéR egy olyan adatrendszer, amely objektív klímaváltozással kapcsolatos
információkkal segíti a változó körülményekhez igazodó, rugalmas települési és ágazati
döntés-előkészítést. Adatokat biztosít az ország éghajlati állapotárol, hatáselemzéseket
éghajlatváltozási kockázatokról különböző szektoronként (úgy mint mezőgazdaság,
vízgazdálkodás, ökológia, erdészet stb.), valamint az alkalmazkodási lehetőségekről.
További információk: http://nater.mbfsz.gov.hu/hu/node/2

Javaslatok
•

A fent összegzett pozitív előrelépésekkel szemben áll az, hogy a 2017-2030 időszakra szóló
Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát ugyan a Kormány elfogadta, de annak
országgyűlési jóváhagyására a mai napig nem került sor, ami többek között a költségvetési
vonzatok miatt lényeges. Emiatt mielőbb szükség van erre a jóváhagyó határozatra.
Emellett halaszthatatlan az első hároméves Éghajlatváltozási Cselekvési Terv (ÉCsT)
kidolgozása is, hiszen maga a NÉS2 sem a klímaváltozással kapcsolatos célszámokat nem
tartalmaz, sem részletes intézkedési tervet a célszámok eléréséhez. Az első ÉCsT-nek 2017
első felében, a NÉS elfogadását követően el kellett volna készülnie.

További információk:
WWF Magyarország
honlap: http://wwf.hu/
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Helyben az éghajlat védelméért:
települési hálózatok a Fenntartható Fejlődési Célokért
Célkitűzés
A Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásának folyamata rámutatott, hogy a nemzeti szinten tett széndioxid kibocsátás csökkentésre tett nemzeti vállalások nem elegendőek a probléma
megoldására. A Párizsi Megállapodás már lehetőségeket biztosít, hogy az állami vállalások
mellett a helyi szereplők, így a települési vagy térségi önkormányzatok olyan önkéntes
vállalásokat tegyenek, amelyek túlmutatnak a saját nemzeti vállalásaikon, esetleg
helyettesíthetik pl. a megállapodáshoz nem csatlakozó vagy azt felmondani készülő államok
esetében. A klímaváltozás alkalmazkodási folyamataiban a helyi szereplők, önkormányzatok
és közösségek feladatai még egyértelműbbek.
Tevékenységek
Nemzetközi hálózatok
•

Polgármesterek Szövetsége24: a világ legnagyobb helyi klíma- és energiaügyi akcióra
irányuló városi mozgalma, amely 2008-ban indult útjára Európában. Célja, hogy
egybegyűjtse az olyan helyi önkormányzatokat, amelyek önként vállalják, hogy
megvalósítják, sőt túlszárnyalják az EU klímával és energiával kapcsolatos célkitűzéseit. A
kezdeményezésnek nemcsak hogy egy egyedi, alulról építkező megközelítést sikerült
elindítania az energiaügyi és klíma-akciótervek területén, hanem a sikeressége ráadásul még
hamar felül is múlta a várakozásokat. A kezdeményezés mostanra már 57 ország több mint
7.000 helyi és regionális önkormányzatát tömöríti magában, egybegyűjtve egy világméretű,
többszereplős mozgalom erősségeit, valamint azt a technikai és módszertani támogatást,
melyet az elkötelezett hivatalok ajánlanak fel.

•

Európai Klímaszövetség25: helyi közösségek hálózata, melyek elkötelezettek Földünk
éghajlatának megóvásában. A szövetség tagjai (települési önkormányzatok és közösségek)
azt tűzték ki célul, hogy saját területükön igyekszenek csökkenteni az üvegházhatású gázok
kibocsátását. Az európai tevékenységeket az Amazonas-menti őslakosok segítésével
szövetségben végzik. A szövetséget 1990-ben alapították, jelenleg a hálózatban több mint
1700 település működik együtt.

•

Helyi Önkormányzatok a Fenntarthatóságért26: a helyi önkormányzatok, illetve nemzeti és
regionális kormányzati szervek által közösen létrehozott nemzetközi szövetség. 1990-ben
alakult az ENSZ égisze alatt 43 ország helyi önkormányzatai részvételével. Jelenleg a
hálózatban több mint 1500 település működik együtt.

•

„Energia-városok”27

Magyarországi hálózatok
Magyarország nagyjából egy időben, a kétezres évek végén indult két kezdeményezés, melynek
nyomán olyan települési hálózatuk alakultak, melyek munkája a fenntarthatósági fejlődési
célkitűzések megvalósításhoz kapcsolódik.

24

http://www.polgarmesterekszovetsege.eu/hu/
Climate Alliance, Klimabündnis: http://www.climatealliance.org
26
ICLEI - Local Governments for Sustainability: http://www.iclei.org/
27
Energy cities: http://www.energy-cities.eu/
25

- 27 •

Klímabarát Települések Szövetsége28: küldetése, hogy a klímaváltozás mérséklése iránt
elkötelezett hazai megyék és települések első számú szakmai és stratégiai partnerévé válva
olyan projektek megvalósulását támogassuk, amelyek érdemben hozzájárulnak
Magyarország ökológiai lábnyomának csökkentéséhez. A szövetségben jelenleg 43
település működik együtt.

•

Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség29: az Európai Klímaszövetség hazai
hálózataként működő szövetség célja, hogy összefogja, segítse és hatékonyabbá tegye a
közösségi – társadalmi szervezetek és önkormányzatok közreműködésével megvalósuló –
kezdeményezéseket, melyek az éghajlatváltozás problémájára keresik a választ. A
szövetségben jelenleg 21 önkormányzat és 14 civil szervezet működik együtt.

Javaslatok
A tapasztalatok alapján megfogalmazott javaslatok a helyi szintű, települési feladatokhoz:
•

Csatlakozás támogatása a Polgármesterek Szövetségéhez – Több program már most is
támogatja a csatlakozáshoz szükséges energia és klímaváltozás akcióterv elkészítést.
Szükségese lenne a kezdeményezés népszerűsítése, a tervezési folyamatok nagyobb arányú
támogatása és a tagság fenntartáshoz szükséges felülvizsgálati folyamatok támogatása.

•

Előnyök a támogatáspolitikában – A helyi szintű európai- és hazai hálózatok bővítését és
fejlesztését szolgálná, ha hálózati tagság elvárás vagy előny lenne a szakirányú
támogatáspolitikában, pályázati felhívásoknál.

További információk:
Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség
honlap: http://www.eghajlatvedelmiszovetseg.hu/

28
29

http://klimabarat.hu/
http://www.eghajlatvedelmiszovetseg.hu/
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Nagyvállalatok éghajlatvédelmi tevékenysége
Célkitűzés, helyzet, értékelés
A vállalatok klímapolitikai elkötelezettségének felmérése érdekében a WWF Magyarország a
DENKSTATT Hungary Kft. szakmai közreműködésével 2016-ban értékelést készített a
Magyarországon működő 50 legnagyobb vállalat, 5 legnagyobb bank és 5 legnagyobb biztosító
éghajlatvédelemre irányuló elkötelezettségéről, vállalásairól a nyilvánosan elérhető adataik és
jelentések alapján. E 60 cégre kiterjedő elemzés főbb megállapításai:

•

mindössze két vállalatnak van éghajlatvédelmi stratégiája; nincs olyan vállalat, amely a 2
Celsius fokos globális éghajlatváltozási küszöbértéket figyelembe véve fogalmazta volna
meg az éghajlatvédelmi céljait, ill. stratégiáját; hat vállalatnak van konkrét, számszerű, évszámhoz rendelt CO2-kibocsátási célja; hosszú távú (2030-ig vagy az azutáni időszakra
vonatkozó) CO2-kibocsátási céllal egy magyar vállalat sem rendelkezik; a vállalatok
mindössze 20%-a vezetői szinten elkötelezett az éghajlatváltozással kapcsolatban;

•

az acélipar, a banki és biztosítói, a dohányipari, a gyógyszeripari, az elektronikai, a
légiközlekedési, a szerencsejáték, a mezőgazdasági és a vegyipari szektorok sem
éghajlatvédelmi céllal, sem stratégiával nem rendelkeznek; a légi közlekedés globálisan az
egyik nagy szén-dioxid kibocsátó ágazat, emiatt különösen elszomorító, hogy a vizsgált
hazai légiközlekedési ágazat semmilyen értékelhető éghajlatvédelmi célt, stratégiát vagy
tevékenységet sem publikál; ehhez hasonlóan a mezőgazdaság, amely hazánkban az egyik
legsérülékenyebb ágazatnak számít az éghajlatváltozás tekintetében, szintén nem publikál
semmilyen értékelhető éghajlatvédelmi célt, stratégiát vagy tevékenységet.

A javasolható teendők többek között a következő megállapításokból adódnak:
•

a magyar vállalatok óriási fejlesztési és sérülékenység-csökkentési lehetőségeket hagynak
figyelmen kívül azzal, hogy nagyon alacsony szinten vonják be az értékláncaik szereplőit
(pl. beszállítók) a teljes vállalati üvegházhatású gáz kibocsátásuk csökkentésébe; a magyar
leányvállalatok nagyon alacsony szinten adaptálják az anyavállalati stratégiákat, széndioxid-kibocsátási célokat és jó gyakorlatokat;

•

az átláthatóság szintje nagyon alacsony: több vállalat nem rendelkezik magyar nyelvű
honlappal sem, a fenntarthatósággal kapcsolatos információk vagy teljesen hiányoznak a
kommunikációból vagy hiányosak;

•

a vizsgálati szempontok alapján azok a vállalatok szerepeltek jól, amelyek fenntarthatósági
jelentést vagy környezetvédelmi nyilatkozatot publikálnak.

További információk:
WWF Magyarország
http://wwf.hu/media/file/1463064951_wwf_kutatasi_osszefoglalo_2016_04.pdf
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Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás:
az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése
Célkitűzés
A legsérülékenyebb magyarországi önkormányzatok éghajlatváltozással szembeni
ellenállóképességének javítása a klímaváltozásból fakadó kockázataik csökkentésével. E célból
az önkormányzatok megismerik, tesztelik és elősegítik a fenntartható, ökoszisztéma-alapú
vízgazdálkodási megközelítéseknek és a természetes vízmegtartó megoldásoknak a helyi szintű
alkalmazását, valamint beépítését a környezet-gazdálkodási stratégiákba és az önkormányzatok
területrendezési tervezési gyakorlatába. A pályázat célja továbbá, hogy megerősítse a helyi
önkormányzatok koordinációs szerepét az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tervezése,
és a felmerülő kockázatok felismerése terén. E célkitűzés elérését támogatja az az
éghajlatvédelmi LIFE projekt (LIFE-MICACC), mely 2017-2021 között valósul meg
(kedvezményezettjei:
Belügyminisztérium,
Bátya
Önkormányzata,
Püspökszilágy
Önkormányzata, Rákócziújfalu Önkormányzata, Ruzsa Önkormányzata, Tiszatarján
Önkormányzata, Klímabarát Települések Szövetsége, Országos Vízügyi Főigazgatóság,
Pannon Pro Innovációs és Szolgáltató Kft., WWF Magyarország Alapítvány).
Tevékenység, ill. a várt eredmények
• Az éghajlatváltozásra sérülékeny öt kistelepülésen helyi szintű természetes vízmegtartó
megoldások prototípusainak kifejlesztése, gyakorlati felhasználhatóságuk és működőképességük tesztelése. Az intézkedések várhatóan javítani fogják a helyi közösségek
ellenállóképeségét és jólétét, hozzájárulnak a helyi gazdasági kockázatok mérsékléséhez, a
helyi természeti környezet javulásához, a klímaváltozás hatásainak csökkentéséhez.
• A prototípusok megvalósításának tapasztalataira építve egy Adaptációs Útmutató készül a
hazai önkormányzatok számára a természetes vízmegtartó megoldások alkalmazásához.
• A tesztelt vízmegtartó megoldások elterjedése érdekében a mintaterületi partnerek
koordinálásával vízgyűjtő szintű önkormányzati együttműködések épülnek ki, és közösen
elfogadott megvalósíthatósági tanulmányok alapozzák meg a továbblépést.
• További önkormányzati mintaterületekre is elkészülnek a tesztelt prototípusokat alkalmazó,
a természetre alapozott helyi szintű vízmegtartást segítő tervek.
• A helyi önkormányzati döntéshozók és szakemberek tudása bővül és partnerségi
kapcsolataik fejlődnek a klímaalkalmazkodás terén, tréningeken, előadásokon,
konferenciákon, valamint európai tanulmányutakon való részvételükön keresztül.
Megismerik az Európában alkalmazott természetes vízmegtartó intézkedéseket, ezek
sokféle hasznait és hazai adaptálásuk lehetőségeit.
• A klímaváltozás kockázatainak megértését és kezelését segítő, a tudásmegosztást és
együttműködést támogató innovatív és felhasználóbarát infokommunikációs eszközök
készülnek az önkormányzatok és más érintettek számára.
• Ajánláscsomag készül a kormánynak az önkormányzatok éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodással kapcsolatos lehetőségeinek javítása, szerepének bővítése céljából,
beépítve az ökoszisztéma alapú alkalmazkodási módokat is.
• A magyarországi önkormányzatok képesek lesznek hatékonyan, a természetes
folyamatokra építve reagálni a klímaváltozással összefüggő hatásokra, a vízmegtartó
gazdálkodással, helyi erőforrásaikra építve a felkészületlenségből fakadó károkat és
veszteségeket képesek lesznek elkerülni.
További információk:
WWF Magyarország
honlap: http://wwf.hu/
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A megújuló energiához való lakossági hozzáférés
Célkitűzés, helyzet, értékelés
Társadalmi és gazdasági közérdek, hogy hazánk minél előbb fenntartható, megújuló energiákon
alapuló, hatékony, energiabiztonságot adó decentralizált energiarendszert alakítson ki. E
fokozatos energia-átmenet előrehaladásának jó fokmérője a megújuló energiához való lakossági,
közösségi hozzáférés minősége és mennyisége. A célszámok teljesítése kevésbé informatív,
mivel az elfedheti a kihívásokat: a 2020-ra vállalt 14,65%-os nemzeti megújuló energia cél
teljesítését eddig zömében biomasszára alapozták, többnyire nem fenntartható módon (ld. EU
Országjelentés, Nemzetközi Energia Ügynökség jelentése). A termelt megújuló energia
kétharmada fűtésre, hatoda villamosenergia-termelésre fordítódott - utóbbi 90%-a biomasszából és főleg alacsony hatékonyságú erőművekkel -, a maradék közlekedésre.
A lakossági-közösségi hozzáférés a megújuló energiához jelenleg itthon:
•

•

Napelemek: Az elmúlt évtizedben több mint 25 ezer háztartási méretű (max. 50 kW)
naperőművet (HMKE: háztartási méretű kiserőmű) telepítettek, zömében lakosság és
önkormányzatok. Egy átlagos 1,2 millió Ft-os háztartási napelem beruházás kb. 12-13 év
alatt térül meg, ami a napelemek teljes élettartamára számítva közel 8%-os megtérülést
jelent, kedvezőbb a bankbetéteknél.
Szélerőművek: Létesítésüket a különböző rendeletek gyakorlatilag ellehetetlenítették (12
km-re legyen lakott területtől, max. 2 MW teljesítményű és max. 100 m magas legyen), és
nincs tenderkiírás sem.

•

Földhő, hőszivattyú: évente kb. 5-800 db telepítése, lassú fejlődés. Biomassza: főleg fűtési
célú fa és származékai, a lakossági fűtés nagyobb részét teszi ki, de zömében nem hatékony.

•

Pénzügyi eszközök: Önkormányzatoknak volt néhány uniós támogatási kiírás, az önerővel
rendelkező lakosságnak és kkv-knak csak 2017 áprilisa óta fut kedvezményes hitelprogram
energiahatékonyságra és megújulókra. A korábbi Otthon Melege, Panel Program keretek
kevés igényt tudtak kielégíteni.

Kihívások
•

Megújuló áram átvételi rendszer (METÁR): támogatást nyújt a kérelmező által termelt
megújuló áramra. A lakosság, közösségek által leginkább keresett 50 kW alatti napelemekre
kötelező átvétel, szaldós elszámolás lehetséges. Viszont a kiosztható keret korlátozott,
miközben a kérelmezők körét szélesítve a verseny egyre nő. Ugyanakkor 2018. április
végén felfüggesztették a legfeljebb 500 kW-os napenergiás kiserőművek támogatását,
amely bizonytalanságot okozott és félő, hogy ha lesz is új METÁR-KÁT, az a kkv-knak,
önkormányzatoknak és lakóközösségeknek nem, vagy kevésbé lesz előnyös.

•

A lakosság ill. közösségek, önkormányzatok a hálózatba adhatják el a megtermelt megújuló
áramot, többlet-termelésre a tarifa hátrányos, a felhasználás más (önkormányzati)
telephelyre vagy felhasználási helyre nem átvihető, azaz a termelő nem lehet szolgáltató
egyben.

•

Az engedélyeztetési ill. hálózathoz csatlakozási folyamat sokszor drága, nem
felhasználóbarát és hosszadalmas. A berendezésekre, szerelésre 27% az áfa, plusz termékdíj
terheli (60 Ft/kg).

- 31 Javaslatok
•

Energetikai szaktanácsadó hálózat működővé, hozzáférhetővé tétele helyben, lakosság és
önkormányzatok számára

•

Káros szabályozók megszüntetése, átalakítása pl. megújuló áramtermelés engedélyeztetése
és a hálózathoz történő csatlakozásra vonatkozó eljárás felhasználóbaráttá tétele, napelem
termékdíj célnak megfelelő használata vagy eltörlése; szélerőműveket ellehetetlenítő
korlátozások azonnali eltörlése; káros fosszilis támogatások fokozatos kivezetése (gázár,
bányászati kedvezmények stb.).

•

Az energiaátmenetet és megújulókhoz való lakossági hozzáférést elősegítő szabályozások,
eszközök erősítése: pl. megújuló energia háztartási berendezésekre ÁFA-csökkentés; a
METÁR hozzáférhetőbbé tétele a lakosság ill. önkormányzatok számára pl. tervezhetőbb
támogatási menetrenddel; HMKE támogatási keretösszeg növelése pl. barna prémium
rovására; közösségi megújuló energiatermelés lehetővé tétele (lehetőség energiaszövetkezetek alakíthatására és bevonása METÁR-ba való bevonására, ill. tagjaik felé
szolgáltathassák a megtermelt energiát, több felhasználó helyen); a futó hitelprogram
javítása a fenti javaslatok szerint.

•

Szükséglet-oldali okos energiatervezés: okos mérés, dinamikus árképzés és okos rendszerek
elterjesztése; átviteli és elosztói hálózat fejlesztése; optimális, decentralizált megújuló alapú
hazai energiamix meghatározása; az energiaszegénységben élőkre fókuszáló megoldások
hazai fejlesztése és számukra hozzáférhetővé tétele (pl. szociális energiahatékonysági
program - szigetelés és hatékony megújuló fűtés)

•

A civil javaslatok figyelembevételével kell elkészíteni a Nemzeti Energia Klíma Tervet a
2021-2030 közötti időszakra, és felül kell vizsgálni az elavult Nemzeti Energia Stratégiát.

•

A 2020 utánra szóló uniós tervezésben, költségvetésben javítsák a lakosság,
önkormányzatok, közösségek hozzáférését a megújuló energia termeléshez és
felhasználáshoz, a Tiszta Energia Csomag alapján javított szabályozással és átlátható,
megbízható támogatási eszközökkel.

További információk
Magyar Természetvédők Szövetsége
honlap: https://mtvsz.hu/
kiadvány: http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_hu_hu.pdf,
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyPoliciesofIEACountries
Hungary2017Review.pdf
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Energiafordulat
Célkitűzés:
•

olyan gazdasági környezet ösztönzése, melyben széles körben hozzáférhetővé válnak a
fosszilis energiafüggőséget és energiaszegénységet csökkentő, pl. energiatakarékos,
megújuló energiás lehetőségek;

•

társadalmi kampányokkal a lakosság, közintézmények, önkormányzatok és vállalatok
energia-tudatosságának növelése annak érdekében, hogy éljenek is a lehetőséggel.

Tevékenység
•

Energiafordulat: hogyan lehetséges energiafordulat, azaz egy energiatakarékos, megújuló
energia alapú gazdaság felé való átállás Magyarországon; e program keretében 2017. szept.2020. feb. közötti folytatásában a lehetőségek bemutatása rendszeres friss hírekkel és
anyagokkal;

•

az E3G – nemzetközi független klíma- és energiapolitikai szakértői hálózat – szakértői és
hazai szakértők segítségével annak megvizsgálása, hogy milyen tanulságokat nyújthat a
magyar energiapolitika számára a német energiafordulat (Energiewende);

•

a hazai szakértők az energiahatékonyság, megújuló energiák terén elemezték a hazai
helyzetet, fejlesztési lehetőségeket, vitaindító javaslatokat.

További információk
Magyar Természetvédők Szövetsége
honlap: https://mtvsz.hu/
kiadvány:
Közösségi energia az ember és környezet szolgálatában
https://mtvsz.hu/dynamic/energia_klima/a5_kozossegienergia_v4_web.pdf

.
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Energetikai jövőképek, stratégiák, akciótervek
közép-kelet-európai mintaterületen
Célkitűzés, helyzet, értékelés
A megfizethető és tiszta energiáról szóló fenntartható fejlődési cél értelmében az
energiaellátásában 2030-ra jelentősen meg kell növelni a megújuló energiák részarányát és az
energiahatékonyságot.
Ehhez kapcsolódóan a „Partnership for New Energy Leadership 2050” (PANEL 2050 – Új
energiarendszer kialakítására irányuló társulás) elnevezésű projekt az Európai Unió Horizon2020 kutatás-fejlesztési és innovációs programjának keretében valósul meg, és célja, hogy a
helyi érdekelt szereplők szakmai segítségén keresztül elősegítse az energia-átmenetet a középkelet-európai közösségek számára, annak érdekében is, hogy 2050-re szén-dioxid
kibocsátásukat jelentősen csökkentsék.
Tevékenység
A hároméves projekt keretében önkormányzatokból, kutatókból, civil és üzleti szervezetekből,
illetve magánszemélyekből egy széleskörű szakmai hálózatok jönnek létre 10 közép-keleteurópai mintaterületen, a Balti országoktól Magyarországon át Macedóniáig. A hálózatok
meghatározzák a mintaterületek energetikai jövőképét, egy alternatív energiastratégiát
dolgoznak ki, majd a mentén helyi akciótervek készülnek el, amelyek figyelembe veszik a valós
fejlesztési igényeket és elérhető finanszírozási lehetőségeket.
Emellett a csatlakozott helyi szereplők számára helyi
és nemzetközi szinten is szakmai továbbképzést nyújt
a projekt. A legaktívabb helyi szereplők kiemelt
segítséget kapnak, hogy később képesek legyen maguk
is elősegíteni a hálózat fejlődését, és más földrajzi
területen is elősegíteni az alulról építkező energiaátmenetet. A projekt lehetőséget nyújt, hogy a
hálózatban lévő tagok egymással és a más hálózatban
lévőkkel
interakcióba
lépjenek:
híreket
dokumentumokat osszanak meg egymással, közösen projekteket fejlesszenek. Ennek a felülete
a ceesen.org honlapon keresztül érhető el.
A projekt még 2019 márciusáig tart, de eddig is a magyar mintaterület – Borsod-AbaújZemplén és Heves megye – több mint 60 csatlakozott taggal rendelkezik. 2018 második felében
fog elkészülni a mintaterület energiastratégiája és legkevesebb 10 akcióterv.
További információk:
WWF Magyarország
honlap: http://wwf.hu/
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EU Közös Agrárpolitika: a hazai megvalósítás fenntarthatósági értékelése
Célkitűzés, helyzet, értékelés
A nemzetközi program fenntartható fejlődési céljai lényegesek mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan is minden ország számára. A hazai mezőgazdasági ágazat az elmúlt
másfél évtizedben jelentős fejlődésen ment keresztül. A termelékenységet mérő szinte valamennyi mutató emelkedést mutat, ugyanakkor a mezőgazdasági ágazat környezeti közjavakhoz
való hozzájárulása – bár kevéssé kutatott – sok esetben negatív tendenciákat mutat. Az
agrárkörnyezeti kihívások közül talán a legszembetűnőbb a biodiverzitás csökkenése, mely a
mezei madárfajok állományindexe alapján -20-30 %-os mértéket ölt. A Közös Agrárpolitika az
EU költségvetésének 40 %-át köti le, hazánkban pedig a mezőgazdasági ágazat bevételének kb.
felét teszi ki. A Közös Agrárpolitika reformjai évtizedek óta célozzák fenntarthatóság
szempontjainak mélyebb integrációját, ám a gyakorlati eredmények sokszor elmaradnak. A
fenntarthatóság szempontjainak agrárpolitikába történő illesztése nem mentes a gazdálkodási
konfliktusoktól és sokszor túlzott bürokráciát igényel a gazdák részéről, így ellenérzéseket vált ki
az érintettekből.
Javaslatok
A környezeti közjavak és kiemelten a biodiverzitás szempontjából jelentős intézkedések
vonatkozásában a következő javaslatokat tesszük:
•

Közvetlen kifizetések: Meg kell könnyíteni a természetes folyamatokkal (pl. időszakos
vízállások) gyakorta jellemezhető mezőgazdasági területek támogatásokhoz való
hozzáférését, hogy ezek a gazdálkodók számára értékes területek maradjanak. Ennek
hiányában tovább fog folytatódni a mezőgazdasági ökológiai hálózat eróziója

•

Zöldítés: A közvetlen kifizetésekhez kapcsolódó zöldítési intézkedések, és kiemelten az ún.
ökológiai célterületek kialakítása tekintetében a szabályozás egyszerűsítésére és az elérni
kívánt célok szempontjából hatékonyságnövelésre van szükség. Az ökológiai célterületek
csak olyan területek esetében fogadhatók el, melyek biodiverzitáshoz való hozzájárulása
egyértelmű és igazolt (pl. szántóterületek visszagyepesítése, ugaroltatás, természetes
élőhelyek helyreállítása).

•

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések: Hazánkban az elmúlt három EU-s költségvetési
ciklusban elmulasztottuk az esélyét annak, hogy a természet- és környezetkímélő
gazdálkodási módokat érdemben elterjesszük. Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések
körében ma is döntő többségében minimális környezeti hozzáadott értékkel jellemezhető
horizontális előírássorok támogatása valósul meg. Mindeközben – a megfelelő mennyiségű
gazdálkodói igény ellenére – a célzott természetvédelmi programok (Magas Természeti
Értékű Területek programjai) által támogatott területek a korábbiak felére estek vissza. Nem
lehet eltekinteni a jövőben az eredményorientált agrár-környezetgazdálkodási kifizetések
prioritásként történő kezelésétől.

•

Natura 2000 kompenzációs kifizetések: A gyepterületeken a Natura 2000 kompenzációs
kifizetések megfelelő eszköznek bizonyultak a közösségi irányelvek átültetéséből adódó
gazdasági kihívások kezelésére.

További információk:
Magyar Madártani Egyesület (MME)
honlap: http://www.mme.hu/

.
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A fenntartható közlekedés
Célkitűzés
A fenntartható közlekedés: nem veszélyezteti a lakosság egészségét és az ökoszisztémákat; a
közlekedési igényeket úgy elégíti ki, hogy a megújuló erőforrásokat lassabb ütemben használja
fel, mint az újratermelődésükhöz szükséges idő, a nem megújuló erőforrásokat pedig az azokat
helyettesítő megújuló források előállítási üteménél lassabban használja fel.30
Javaslatok
A fenntartható közlekedés hazai megteremtésére a következő javaslatok tehetők:
• Legyen piacgazdaság a közlekedésben! Az áraknak tükrözniük kell az okozott környezeti
és egészségi károk költségeit, a természeti erőforrások szűkösségét (tiszta levegő, üvegházgázok megfelelő koncentrációja, terület stb.) Ezt elsősorban egy olyan elektronikus útdíj
bevezetésével lehet megtenni, amelyet minden úton minden közúti gépjármű után kell
fizetni, és amely öt tényezőtől függ: a megtett kilométerektől, a jármű környezetvédelmi
tulajdonságaitól, a jármű megengedett legnagyobb össztömegétől, az időszaktól (egészen
más például éjszaka, mint csúcsidőben), valamint a helytől (ne legyen ugyanakkora a díj
Budapest belvárosában, mint két szabolcsi falu között). Olyan parkolási díjakat kell
bevezetni, hogy a parkolóhelyek 15 százaléka mindig üres legyen31.
• Jelenleg a GDP 3-4 százalékának megfelelő adóbevétel-kiesést eredményez az, hogy a
személygépkocsik magánhasználatát sokszor céges költségként számolják el. Ezért a
vonatkozó jogszabályokat jelentősen szigorítani kell.
• A közlekedési infrastruktúra megépítését, felújítását, fenntartását teljes egészében a gépjárműközlekedés használóival kell megfizettetni. Ez alól átmenetileg kivételt képeznek a
környezetkímélőbb közlekedési módok (közösségi közlekedés, vasút). Nem szabad újabb
autópályákat, gyorsforgalmi utakat építeni. A kerékpáros és gyalogos közlekedés pozitív
externáliákkal jár, ezért állami, önkormányzati támogatással kell javítani a feltételeiket.
• A sűrűn lakott településeken a főútvonalak kivételével mindenütt 30 km/h sebességkorlátozást kell bevezetni, mivel így a járművek egyenletesebben közlekednek, ami kisebb
károsanyag-kibocsátással jár. Az egyéb területeken olyan sebességkorlátozást kell
bevezetni, ami elősegíti az optimális üzemanyag-felhasználást. A városokban alacsony
kibocsátású övezeteket (környezetvédelmi zónákat) kell létrehozni. Támogatni szükséges
az ökovezetés elterjesztését.
• A tömegközlekedési járműveknek előnyt kell biztosítani a forgalomban. A közösségi
közlekedés egységes rendszerét kell kialakítani az egész országban (összehangolt
menetrendek, ütemes közlekedés, egységes tarifarendszer). Korszerűsíteni kell a közösségi
közlekedés járműállományát, pályáit, üzemi létesítményeit. Elő kell segíteni a közösségi
járműhasználatot (közautó, közkerékpár, telekocsi). Ösztönözni kell a munkahelyi
közlekedési tervek kidolgozását és megvalósítását. Rendszeressé kell tenni az autómentes
napokat, és az eddigieknél jóval nagyobb területre kell kiterjeszteni.
• Olyan városi teherszállítási stratégiákat és intézkedési terveket kell kidolgozni és
megvalósítani, amelyek eredményeként jelentősen csökkenhet a városi teherforgalom, ill.
egy része környezetkímélőbb módokra (például elektromos teherkerékpár) terelődik át.
• Ösztönözni kell a járművek jobb karbantartását. Be kell vezetni a gépjárművek károsanyagkibocsátásának rendszeres ellenőrzését az utakon távérzékeléses módszerrel. Ösztönözni
kell az elektromobilitás elterjesztését, különösen a könnyű elektromos járműveket és a
közautó-szolgáltatásokat érintően. Az állam és az önkormányzatok járjanak elől jó példával
az elektromos járművek beszerzése és üzemeltetése terén.
• Meg kell erősíteni a fenntartható közlekedés intézményrendszerét.
További információk:
Levegő Munkacsoport https://www.levego.hu/

30
31

az OECD meghatározása szerint
az Európai Parkolási Szövetség ajánlása
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Energia- és erőforrás-hatékonyság vállalati szinten
Célkitűzés, helyzet, értékelés
EU szinten ás a tagállamok szintjén is célkitűzés, hogy 2020-ra 20%-kal javuljon az energiahatékonyság (az elsődleges energiamegtakarítás várhatóan csak 17,6%-os lesz), és még ambiciózusabbnak kell lennie az EU-nak, ha a kitűzött célja szerint 2050-re alacsony széndioxidkibocsátású gazdasággá akar válni. Az energiahatékonyság javulása elmarad a várttól, aminek
okai lehetnek: információhiány a vállalati, vállalkozási oldalon az energiahatékonysági
lehetőségekről, befektetésekről, elérhető eredményekről; szakpolitika által kitűzött célok és
mutatók nem feltétlenül ösztönzik a legköltséghatékonyabb intézkedések alkalmazását;
energiahatékonysági potenciál kisebb mértékű megtakarításokból áll; energiahatékonysági
beruházásokhoz, projektekhez nem egyszerű tőkét szerezniük a vállalatoknak; építőipar
energiahatékonysági beruházásainál ellentmondás van a bérbeadó és a bérlő érdekei között.
Javaslatok
•

erőforrás hatékonysági lehetőségek, jó gyakorlatok, esettanulmányok aktívabb kommunikációja, információ átadása a vállalatoknak, különös tekintettel a KKV szektorra;

•

energia, erőforrás hatékonysági beruházások, intézkedések ösztönzése (hitelezés, kamat,
eljárási kedvezmények, pályázati lehetőségek)

•

vállalatoknál megvalósult jó gyakorlatok, erőforrás hatékonysági intézkedések közzététele,
aktív kommunikációja

•

vállalatok környezeti teljesítményének pontosabb nyomon követése, mérőszámok
alkalmazása a tervezett és megvalósult beruházások, intézkedések, döntések környezeti
hatásainak számszerűsítése érdekében.

A jó gyakorlatok, esettanulmányok gyűjteménye energiahatékonysági,
erőforrás
megtakarítási
projektekre,
tevékenységekre: a 2000-ben útjára indított „Ablakon
Bedobott Pénz Program”. Célja volt annak bizonyítása, hogy
a környezeti és gazdasági megfontolások kéz-a-kézben is
járhatnak, azaz a környezeti megfontolásból kezdeményezett
intézkedések gazdasági haszonnal is járhatnak a szervezetek
részére
és
fordítva,
a
gazdasági
intézkedések
környezetmegóvást is eredményezhetnek. 2017-ben immár
12. alkalommal került meghirdetésre e pályázat és kiosztásra
az év Környezeti Megtakarítási Díjai a résztvevő szervezetek
között a következő kategóriákban: „Legszebb mosott
gyümölcs a tálban” (beruházást nem igénylő, azonnali
megtakarítással járó intézkedések); „A legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs” (3 éven
belüli megtérülési idővel jellemezhető intézkedések); ,,A legnagyobb magasan csüngő
gyümölcs” (3 éven túli megtérülési idejű intézkedések); „Karbon-megtakarítási különdíj” –
intézmény és vállalati kategóriák; ,,Vízvédelmi és -megtakarítási különdíj”. Az eddigi 12 kötet
összesen 534 intézkedést mutatott be 99 szervezettől, melyek összesen mintegy 38 milliárd Ft
megtakarítást hoztak a szervezeteknek, miközben a környezetterhelés csökkentése is
számottevő: majd 20 millió m3 vizet, 882 GWh villamos energiát és 565 ezer tonna CO2-t
takarítottak meg a szervezetek.
További információk:
KÖVET Egyesület
honlap: www.ablakonbedobottpenz.hu

.
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Vállalatok felelősségvállalása: szociális, környezeti, fenntarthatósági vetületek
Célkitűzés, helyzet, értékelés
Világszerte erősödő célkitűzés, hogy javuljon a vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CSR)
a környezeti és a tágan értelmezett fenntarthatósági szempontok alapján is. A CSR Piac32 a CSR
Europe által 2005-ben útjára indított kezdeményezés, amely informális környezetben nyújt
lehetőséget a jó CSR-gyakorlatok megosztására. Hazánkban a KÖVET Egyesület rendezett
ilyen programokat, kiállításokat 2009-2015 között, amelyre a cégek jó gyakorlataikkal, esettanulmányokkal pályázhattak. A CSR hazai helyzetéről, fejlődéséről a kérdőíves megkérdezéseken alapuló kutatások mellett, teljesebb képet adnak a beküldött vállalati esetek.
Eddig összesen 329 pályázatot adtak be a cégek, amelyek többsége multinacionális vállalat, de
vannak köztük önkormányzatok, egyéni vállalkozók is. Határozott fejlődés figyelhető meg a
hazai cégek CSR-tevékenységében. Míg 2009-ben még az elszigetelt, egy-egy témát vagy szervezeti egységet kiemelő eseteket mutattak be a cégek, 2013-ban és 2015-ben már többségben
voltak a stratégiába ágyazott, komplex programok. Hangsúlyeltolódás figyelhető meg a témákban: 2009-ben a környezetvédelem, a munkahelyi egészség és biztonság számított „slágertémának”, 2011-ben a civil-vállalati együttműködés megelőzte a környezetvédelmet, új témaként jelent meg az érintettek bevonása és a vállalati önkéntesség. 2013-ban is a civil-vállalati
együttműködés „nyert”, ezt követte az érintettek bevonása. 2015-ben a fő fókusz a felelős
foglalkoztatás volt, így a munka-magánélet egyensúlyával és munkahellyel kapcsolatos más
témák vezettek. A jó gyakorlatok példaként szolgálhatnak mások számára, hiszen a kiállítások
éveiben a CSR-ben élen járó vállalkozások mutatkoztak be. A fenntarthatóságot az általános
gyakorlati CSR-nél komolyabban vevő vállalatokról, a „másért vállalkozókról”, a „valóban
felelős vállalatokról”33 is készítettünk esetleírásokat. A CSR Piacon is megjelentek e vállalatok,
hiszen Valóban Felelős Vállalat kategóriát is meghirdettünk. A másért vállalkozókról „Lépések
a fenntarthatóság felé” című szaklapunkban jelentettünk meg cikksorozatot34.
Javaslatok
•

Szükséges lenne egy rangos állami CSR-díj vagy elismerés alapítása a családbarát munkahelyi címhez hasonlóan; jelenleg túl sok, egymással versengő ilyen díj van.
• A jó vállalati gyakorlatokat meg kell osztani (pl. CSR Piac) és ösztönözni kell, hogy mások
átvegyék a jó gyakorlatokat, példatárként használják ezek gyűjteményét.
• A kormányzati CSR Cselekvési Tervben a foglalkoztatási cél van a fókuszban, de a többi
CSR-témának erősebb hangsúlyt kellene kapnia: pl. környezetvédelem, részvétel helyi
közösségben, fogyasztói kérdések. Ehhez az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai vagy az
ISO26000 szabvány is használható volna „sorvezetőként”. E módosítással a CSR Cselekvési Terv valódi iránymutató lenne ahhoz, hogy a vállalatok a CSR-téma mellé álljanak.
Jelenleg nagyon nagy az eltérés a vállalatok CSR-gyakorlata között: a pár élenjáró vállalat
meg van győződve arról, hogy már többet nem tehet a témában, míg a legtöbben nem
tesznek semmit. Emellett ott vannak az elkötelezett kisvállalkozók, a másért vállalkozók,
akik nem is CSR-ról, hanem felelősségről beszélnek.
• Kapcsolatot szükséges létesíteni a Nemzeti Fenntarthatósági Stratégia és a CSR Cselekvési
Terv között, ill. mindkettő és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai között. Nehézséget
jelent, hogy külön minisztériumhoz/szervezethez tartoznak, így nincsenek meg a szükséges
kapcsolatok e területek között, az erőfeszítések és az eredmények szétforgácsolódnak.
További információk:
KÖVET honlap: http://csrpiac.hu/csr_adatbazis.html

32

CSR MarketPlace
Tóth Gergely: A Valóban Felelős Vállalat, 2007, http://www.otlethid.hu/doc/VFV.pdf
34
http://kovet.hu/lepesek-archivum/
33
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A VÉGREHAJTÁST ELŐSEGÍTŐ
TEVÉKENYSÉGEK, ESZKÖZÖK
A célterületekre meghatározott célok és feladatok
Társadalmi feltételek, együttműködés a fenntartható fejlődés érdekében. Az ENSZ-programban
a társadalmaknak és intézményeiknek a fenntartható fejlődés elveivel, koncepciójával
összhangban való működéséről szóló általános célhoz [16] olyan célpontokat rendeltek,
amelyek a már jól ismert követelmények elérését, betartását szorgalmazzák. Ilyen követelmény
az erőszakmentesség; a gyermekek védelme; a jogállamiság; a pénzügyi „panamák”, a
korrupció és a megvesztegetés visszaszorítása [16.1–5]; az intézmények hatékony és átlátható
működése; a nyilvánosság részvétele a döntéshozatalban; az információkhoz való hozzáférés;
a diszkriminációmentes szabályozás [16.6–10; 16.a–b], a nem-kormányzati szervezetekkel való
együttműködés [17.16-17].
Finanszírozás. A finanszírozásnak jelentős nemzeti és nemzetközi vetületei vannak. Az előbbi
kiemelkedő fontosságú része a közpénzek, az állami költségvetés szerepe a fenntartható
fejlődés előmozdításában. A nemzetközi együttműködés kapcsán pedig az új Program általában
megismételte, megerősítette a korábban elhatározott célok, eszközök jelentőségét. Így
mindenekelőtt a legfejlettebb országok politikai „ígéretének” a betartását – a GNI évi 0,7
százalékának ODA-hozzájárulásra, ebből 0,15-0,20 százaléknak a legkevésbé fejlett országok
fejlesztésére fordítását – szorgalmazza, és ezt kiegészíti további, különösebb konkrétumok
nélküli olyan feladatokkal, mint a pénzügyi eszközök „mobilizálása”, az adósságok kezelése, a
beruházások elősegítése [17.1–5, 17.9; 43, 69]. A fenntartható fejlődés céljainak eléréséhez
nélkülözhetetlen a nemzetközi adózási szabályozás átfogó reformja is.
Kereskedelem. Régóta napirenden lévő követelmény a kereskedelmi rendszer olyan működése,
amely számításba veszi a fenntartható fejlődés kritériumait. A korábbi megállapodásokban
elfogadott fő célkitűzések és teendők találhatók meg az új Programban is [2.b, 10.a, 17.10–12;
68].
A végrehajtást célzó programok: az összefüggések figyelembevétele és a rendszeres értékelés.
A célok nem érhetők el a szakpolitikák olyan összhangja nélkül [17.14], ami a fenntartható
fejlődés alapelvei, céljai mentén valósul meg. Az ennek figyelembevételével tervezett
stratégiák, programok, intézkedési tervek végrehajtását pedig rendszeresen értékelni, szükség
szerint felülvizsgálni kell.
Nem-kormányzati szervezetek értékelése, javaslata, tevékenysége
E célterületekhez kapcsolódó néhány értékelést, javaslatot, kezdeményezést, tevékenységet
mutatunk be. A jelzetteknél sokkal több szervezet, ill. célterülethez illeszkedő javaslat van,
amelyek leírása megtekinthető a következő honlapon: http://ffcelok.hu/civil-szervezetek/

.

.
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Az államháztartás
és a fenntartható fejlődés
Célkitűzés
Annak érdekében, hogy fenntartható módon fejlődjön gazdaságunk, vagyis így gyarapodjon a
vagyonunk, meg kell határozni, hogy mely vagyonunkat érdemes a leginkább növelni.
Napjainkban egy ország vagyonának túlnyomó részét már nem a fizikai, hanem az eszmei
(immateriális) tőke teszi ki. Minél fejlettebb egy ország, annál nagyobb a vagyonán belül az
eszmei tőke aránya, a gazdaságilag legfejlettebb országokban 80% körül van.
Az eszmei tőkét a munkaerő képzettsége és munkaképessége, továbbá a jogbiztonság, az
elszámoltathatóság, a politikai stabilitás, az erőszakmentesség, a hatékony kormányzati
működés, a szabályozás és ellenőrzés minősége, valamint a korrupciómentesség alkotja.
Mindennek pedig alapfeltétele a kiemelkedő minőségű oktatás-nevelés, a magas színvonalú és
mindenkihez eljutó kultúra, a hatékony, széles körű és folyamatos kutatás-fejlesztés-innováció,
a kiváló egészségügy, a tiszta környezet, valamint a felkészült, az ország iránt elkötelezett és
erős államigazgatás. Ezek az ágazatok egyúttal önmagukban is a leginkább környezetbarát
tevékenységet fejtik ki, hiszen túlnyomó részben emberi alkotómunkát igényelnek, nem pedig
nagy mennyiségű energiát és (nyers)anyagot.
Javaslatok
•

Tehát az állami forrásokat mindenekelőtt az oktatásra, a kultúrára, az egészségügyre, a
kutatásra és fejlesztésre, természetes és épített környezetünk, öröklött értékeink védelmére,
biztonságunk fokozására kell fordítanunk. Ám az elmúlt évtizedekben éppen ezek a
területek szenvedték el a legnagyobb veszteségeket: a mindenkori kormányzat jelentős
forrásokat vont ki az oktatásból, a kultúrából, az egészségügyből, elhanyagolta a
tudományos kutatást, legyengítette a jogszabályalkotás minőségét, megroggyantotta a
biztonságunkat megóvni hivatott hatóságokat, az ellenőrző szerveket, tovább pusztította
természeti értékeinket és aktívan hozzájárult a korrupció elterjedéséhez.

•

Ennek a helyzetnek a megváltoztatásához megvannak a források, csak politikai akarat
kérdése, hogy mire fordítjuk. Igazságosabb adórendszert kell kialakítani. A súlyosan
környezetszennyező, nagy nyersanyag- és energiaigényű tevékenységeket fokozottabban
kell megadóztatni, az ezeknek nyújtott (sokszor rejtett) támogatásokat meg kell szüntetni.
(Ezt annál is inkább érdemes megtenni, mert ezzel az importot is mérsékelhetjük.) Fel kell
számolni a vállalati szférának nyújtott vissza nem térítendő pályázati és egyéb egyedi – a
piacot rendkívül torzító – támogatásokat. Vissza kell szorítani az adócsalást és a korrupciót.
Mindennek megfelelően kell átcsoportosítani az EU-támogatásokat is.

•

Az említett többletráfordításoknak azonnali kedvező hatásuk is van a gazdaságra – egyebek
mellett azáltal, hogy az e téren történő állami és magánkiadások keresletet gerjesztenek a
termékek és szolgáltatások iránt a hazai piacon.

További információk:
Levegő Munkacsoport
honlap: https://www.levego.hu
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Európai civil koalíció az Európai Unió költségvetésének fenntarthatósági reformjáért
Célkitűzés, helyzet, értékelés
Az EU hétéves pénzügyi kerete35 a tagországok GNI-jének 1%-át teszi ki, ami egyben a
közkiadások 2%-át jelenti. Bár a tagországok összesített költségvetéséhez képest ez nem egy óriási
összeg, az EU-költségvetés mégis jelentős szereppel bír a közös célok megvalósításában olyan
területeken, mint pl. a regionális politika, a mezőgazdaság vagy a környezetvédelem. A 20142020-as költségvetési ciklus azonban a források szűkössége ellenére is pazarló módon támogat
egymásnak ellentmondó célokat, ill. hosszú távon társadalmilag, környezetileg vagy
gazdaságilag is káros beruházásokat a tagországokban, így Magyarországon is. A költségvetés
mintegy harmadát kitevő mezőgazdasági kiadások pl. a közvetlen támogatások révén az intenzív,
környezetkárosító gazdálkodást támogatja elsősorban, amely egyértelműen ellentmond a
szintén uniós célként megfogalmazott természetvédelmi célkitűzéseknek és aláássa a természet
által nyújtott szolgáltatások biztosítását (pl. tiszta víz, beporzás, betegségek elleni természetes
védelem). Eközben az EU a természetvédelmi célokra is külön szán pénzügyi forrásokat, többek
között a Natura 2000 hálózat fenntartására. Így
ugyanazon rendszer generál problémákat és próbálja
meg is oldani azokat - korlátozott sikerességgel.
Hasonló a helyzet a klímaváltozás kérdésében is,
hiszen egyik célként az EU-kiadások 30%-ának
klímavédelmi célokat is szolgálnia kellene, miközben
számos támogatás kifejezetten a fosszilis
tüzelőanyagok
felhasználását
ösztönzi
(pl.
gázinfrastruktúra kiépítésével, háztartási széntüzelés
támogatásával).
Az Agenda-2030 a Fenntartható Fejlődésért egy keretben kezeli a társadalmi, környezeti és
gazdasági célokat; sikeressége nagyban a szakpolitikák koherenciáján fog múlni. Ennek szellemében indult el 2016 végén egy civil európai kampány36 az uniós költségvetés fenntarthatósági
reformjáért. A kampány több mint 70 európai és nemzeti szervezetet hoz össze, melyek közösen
szólalnak fel a fenntarthatósági reformért, hogy az a Fenntartható Fejlődési Célok európai
megvalósítását is segítse. Az európai civil szervezetek az alábbi nyolc fenntarthatósági elvet
fogalmazták meg és tettek ehhez kapcsolódóan szakpolitikai javaslatokat.37
Az EU-költségvetésnek: (1) az embereket kell szolgálnia az emberekkel együttműködésben,
amely többek között magába foglalja a nagyobb átláthatóságot, a sokféleség figyelembe vételét
és az állampolgárok érdemi részvételét; (2) támogatnia kell az európai értékeket Európán belül
és kívül is; (3) az emberi jóllétet kell növelnie, valamint hozzá kell járulnia az egyenlőtlenségek
és a társadalmi kirekesztettség csökkentéséhez; (4) holisztikus megközelítésben elő kell
segítenie a rendszerszintű változásokat és az innovációt, amely szükséges a fenntartható pályára
való átálláshoz és a körforgásos gazdaság kiépítéséhez; (5) egy sokféleségre és rezilienciára
épülő gazdaságot és társadalmat kell szolgálnia, amelyhez minden közösség, szervezet és
vállalkozás, kicsi és nagy egyaránt hozzá tud járulni; (6) a közjót kell szolgálnia; (7) hozzá kell
járulnia a környezeti terhelések csökkentéséhez (amely magába foglalja a természeti
erőforrások felhasználását, a földhasználatot, a hulladék, az üvegházhatású gázok, a szennyező
anyagok és idegen genotípusú élőlények kibocsátását), és meg kell előznie a környezeti
terhelések térben és időben való átterhelését; (8) hozzá kell járulnia a környezet állapotának
javulásához és az ökoszisztéma szolgáltatások megőrzéséhez és helyreállításához, amely a
társadalmunk és gazdaságunk alapját jelenti.

35

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1096_hu.htm
http://www.peoplesbudget.eu/
37
https://www.peoplesbudget.eu/wp/wp-content/uploads/Sustainability_principles_MFF-leaflet.pdf,
http://www.peoplesbudget.eu/wp/wp-content/uploads/Position_MFF_1December_2017.pdf
36

.

- 41 Javaslatok
1. elvhez: (°) a partnerségi elv kiterjesztése minden nagyobb uniós felhasználású pénzügyi alapra
egy ex ante feltétel formájában, mely utóbbi az ellenőrizhetőséget biztosítaná, (°) pilótaprojektek indítása a részvételi alapú döntéshozatalra a források felhasználásában és állampolgári testületek létrehozása az uniós kutatási keretprogram döntéshozatalában, (°) az
állampolgárok jobb informálása innovatív online platformok segítségével az uniós források és
projektek céljairól, kedvezményezetteiről és eredményeiről.
2. elvhez: (°) új pénzügyi forrás létrehozása az európai demokrácia támogatására, (°) a
jogállamiság rendszeres független értékelése a tagországokban, amely elősegíti az megfelelő
befektetői környezet kialakítását és az európai értékek védelmét.
3. elvhez: (°) társadalmi indikátorok felvétele az allokációs kritériumok közé a kohéziós politikában, (°) új eszközök kidolgozása a társadalmi integráció jobb figyelembevételére, amelyek
jobban képesek megelőzni a káros szociális hatásokat az uniós források felhasználása során.
4. elvhez: (°) a fenntarthatósággal ellentétes infrastruktúrák támogatásának beszüntetése az
ipari, mezőgazdasági, energia- és közlekedési ágazatokban egyaránt, amelyek kényszerpályára
állítanák a gazdaságot és gátolják a körforgásos gazdaságra való áttérést, (°) a mezőgazdasági
támogatások reformja, amely egy fenntartható élelem-, gazdálkodói és földpolitikát támogat az EUban, (°) az uniós források integrációja, amely képes megfelelő válaszokat adni olyan kihívásokra is,
mint az energiaszegénység, a szénintenzív régiók átállása a környezeti, gazdasági és társadalmi
célok koherens figyelembevételével, (°) a magán és állami szervezetek kapacitásainak fejlesztése a körforgásos megoldások területén minden ágazatban, valamint a következő uniós kutatási
keretprogramban a fenntartható fejlődés célzott elősegítése, különösen az állami támogatást
kiemelten igénylő területeken, (°) az energia demokrácia (az emberek tulajdonában levő
megújuló energia) támogatása, így célzott pénzügyi programok indítása kisléptékű megújuló és
energiahatékonysági programok támogatására állampolgárokat és közösségeket célozva.
5. elvhez: (°) az EU-támogatások előírásainak módosítása alkalmazkodva a közösségek,
szervezetek, vállalkozások sokféleségéhez, figyelembe véve a különböző kedvezményezettek
pénzügyi helyzetét.
6. elvhez: (°) minden EU-forrásról szóló döntésnek az „európai hozzáadott érték” olyan egyértelmű
definícióján kell alapulnia, amely egyaránt figyelembe veszi az uniós szerződésbe is foglalt
társadalmi, környezeti és gazdasági szempontokat, valamint az EU céljait, miszerint a békét, az
európai értékeket és az emberek jóllétét támogatja, (°) az Európai Szemeszter átalakítása „Éves
Fenntartható Fejlődési Felmérésekké”, amely egyaránt figyelembe veszi a társadalmi,
gazdasági és környezeti szempontokat és képes az EU-forrásokat a megfelelő területekre
irányítani, (°) új ex ante előfeltétel bevezetése a fenntartható fejlődés integrációjáról nemzeti
szinten minden uniós forrás felhasználásához, (°) az ex ante előfeltételek rendszerének
hatékonyabbá tétele időközi és utólagos értékelések bevezetésével annak érdekében, hogy az
elért eredmények hosszú távon fennmaradjanak, (°) eredményorientált költségvetés bevezetése,
amely (eredmény)indikátorokat tartalmaz a fenntarthatóság minden dimenziójára (környezeti,
társadalmi, gazdasági és kormányzási) vonatkozóan.
7. elvhez: (°) az EU-költségvetés összehangolása a klímaváltozásról szóló Párizsi Megállapodással,
így minden fosszilis tüzelőanyag támogatásának beszüntetése és annak biztosítása, hogy a
következő költségvetési ciklus 50%-a az éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseket szolgálja.
8. elvhez: (°) pénzügyi források elkülönítése a biodiverzitás (Natura 2000 stb.) és az ökoszisztéma
szolgáltatások helyreállítására, a pénzügyi támogatás integrációs megközelítésének hatékonyságnövelése minden EU-forrásnál, pl. a mezőgazdasági és regionális támogatásoknál; a biodiverzitásra szánt forrásokat a nemzeti és regionális környezetvédelmi hatóságok kezeljék; (°) a
LIFE forrásainak jelentős növelése központi irányítás mellett, hogy a jövőben is hozzájárulhasson
a környezet állapotának javításához és az európai természeti értékek megőrzéséhez, (°) a zöld
infrastruktúra és a természet alapú megoldások (amelyek (költség)hatékonyan képesek
szolgáltatásokat nyújtani az emberek számára) előtérbe helyezése a döntéshozatali folyamatok
javításával a mezőgazdasági, vidékfejlesztési és regionális támogatásokban. Egy Transzeurópai
Zöld Infrastruktúra Hálózat (TEN-G) kialakítását szolgáló külön pénzügyi forrás létrehozása.
További információk:
CEEWeb http://www.ceeweb.org/hu/
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Az EU strukturális és beruházási alapjai:
a partnerségi elv alkalmazása a tervezés, a felhasználás, az értékelés során
Célkitűzés, helyzet, értékelés
A Partnerség alapelvét EU-rendelet rögzíti38. Lényege, hogy az uniós fejlesztésekben, programokban érintett szervezeteknek a programok kialakítása, tervezése, megvalósítása és értékelése
során lehetőséget adnak az aktív részvételre, ezáltal elősegítve a program sikerét. Így a helyi,
regionális, ágazati és társadalmi csoportérdekek a lehető legjobban érvényesülhetnek, és a
forrásokat a szereplők hatékonyan tudják felhasználni. A partnerség a koncepciótól, hosszú távú
stratégiáktól az operatív programokon át a pályázati kiírásokig tart, és jelentheti a tagállam és
az Európai Bizottság közötti együttműködést, a tagállamok kijelölt hatóságai közötti belső
egyeztetést, illetve a tagállam hatóságai és a különböző civil, nem-kormányzati szervezetek
közötti együttműködést, mi legutóbbira fókuszálunk. A társadalmi részvétel sikerességének
alapelve a folyamatosság, visszacsatolás, átláthatóság, esélyegyenlőség és koordináció. Az
ezzel kapcsolatos jelenlegi helyzet értékelése:
•
•

•
•

A zöld civil delegáltak választási rendszere jól működik itthon. Kihívás viszont, hogy a
legtöbb operatív program monitoring bizottságában a nem-kormányzati és kormányzati
delegáltak aránya utóbbiak felé billen.
A stratégiai tervezés ill. a pályázati kiírások kialakításának késői fázisában kapcsolódhatnak
be a civil delegáltak, ezért a civil véleményeknek sajnos általában kisebb részét építi be az
Irányító Hatóság (IH)39 . Különösen akkor nehéz a közérdek érvényesítése, ha a kormányzat
már stratégiai döntést hozott a projektről vagy kiemelt projektté nyilvánította. Ettől
függetlenül az IH minden észrevételre, javaslatra érdemben visszajelez.
Az előrehaladási ill. éves jelentéseket, értékelés/monitoring jelentéseket a civil delegáltak a
folyamat végén, észrevételezésre kapják meg, a jelentések formális és technikai jellege
miatt nem jellemző a civil javaslatok beépítése.
A civil szakértők, delegáltak kapacitásépítése a korábbi hatósági vélekedéssel szemben
támogatható az EU Partnerségi alapból (Technikai Segítségnyújtás); az MTVSZ a KÖFOP
IH számára be is mutatta a szlovák példát ill. javasolt kapacitásépítési lehetőségeket.

Javaslatok
•

az ECCP rendeletnek jobban megfelelő, kiegyensúlyozott delegálti rendszer biztosítása;

•

jobb információáramlás és együttműködés az IH és a delegáltak között, a delegáltak közötti
együttműködés, egyeztetés koordinálása;

•

a pályázati kiírások és projektkiválasztás folyamatában a civil delegáltak jobb ill. korábbi
bevonása, fenntarthatósági és környezetvédelmi észrevételeik érdemi beépítése, különösen
a horizontális szempontúaké, kiemelt projektek esetén is;

•

a civil delegáltak szakértői munkájához pl. szakértői díjként hozzájárulás és rendszerszintű
kapacitás-építés, képzések biztosítása a Partnerségi Alapból.

További információk:
Magyar Természetvédők Szövetsége
honlap: https://mtvsz.hu/

38
39

European Code of Conduct on Partnership http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240&amp;from=EN
Az EU-s pályáztatás folyamatát támogató kormányszervezet. Közreműködik az Operatív Program (OP) véglegesítésében, az Európai
Bizottsággal történő tárgyalásaiban, a költségvetési tervezésében, valamint Közreműködő Szervezetek bevonásával irányítja a meghirdetett
pályázatok és központi programok végrehajtását.
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Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködési programja
Célkitűzés, helyzet, értékelés
Magyarország – a 2004-től kezdődően az EU-hoz csatlakozott többi tagállamhoz hasonlóan –
vállalta, hogy „hivatalos fejlesztési támogatása” a fejlődő országok részére 2015-re el fogja érni
a bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 0,33%-át éves szinten. Ennek hatékony kivitelezése
érdekében Magyarország a régi és az új donorországokhoz hasonlóan a nemzetközi fejlesztési
együttműködési (NEFE) tevékenysége végrehajtására önálló intézményrendszert hozott létre a
kormányzaton belül. Hazánkban jelenleg a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) felel
e területért, és hosszas előkészítést követően az érintett magyar civil szervezetek ajánlásával is
összhangban 2014-ben külön törvény40 és stratégia41 került elfogadásra e témakörre
vonatkozóan. A civilek megítélése szerint azonban a pozitív fejlemények mellett is a valóban
hatékony és eredményes nemzetközi fejlesztési együttműködés érdekében a magyar NEFE
számos területén szükséges a további előrelépés figyelemmel az alábbi értékelő szempontokra
is:

Forrás: Heltai Péter
twitter

•

E szakpolitika irányát meghatározni hivatott jelenlegi stratégia ebben a formában túl
általános, inkább lehetséges, de nem feltétlenül bekövetkező beavatkozási pontokat
tartalmaz, és nem jelöl ki konkrét célokat és indikátorokat. Ezeket a stratégiához rendelt
cselekvési terv sem pótolja, bár meghatároz néhány konkrét feladatot a kormányzat
számára. A stratégia előirányozza regionális tervdokumentumok (szakpolitikai programok)
létrehozását is négy földrajzi régióra, amelyek ha elkészültek, akkor sem nyilvánosak.

•

A NEFE területén felállított intézményrendszer a civilek megítélése szerint túl töredezett, a
KKM elvi központi szerepe mellett is alacsony szintű a koordináció a különböző szaktárcák
tevékenysége között.

•

Számos donorország e speciális szakértelmet igénylő területen külön végrehajtó
ügynökséget hozott létre, ami a kormányzati nemzetközi fejlesztési tevékenységek
egységes alapelveken és szakmai gyakorlaton alapuló megvalósításáért felel. Erre itthon is
szükség lenne és a szándék régóta létezik rá, eddig azonban nem történt konkrét lépés a
felállítására.

40
41

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400090.TV#lbj1id45a9
http://nefe.kormany.hu/download/5/f0/a0000/El%C5%91terjeszt%C3%A9s_NEFEstrat%20v%C3%A9gleges%20strat%C3%A9gia_561NEFEFO.pdf

.
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Forrás és ebből következően kapacitás hiányában a Magyarország által végrehajtott
nemzetközi fejlesztési és humanitárius tevékenységek felülvizsgálata legtöbbször a
projektek szakmai és pénzügyi ellenőrzését jelenti. Komplex monitoring és értékelési
rendszer tudomásunk szerint egyelőre még nem lett kialakítva, így nehéz pontos képet
alkotni arról, hogy a támogatott tevékenységek mennyire hatékonyak és eredményesek,
kiváltképp a hosszútávú hatások tekintetében.

•

2003-ban a külügyi tárca kezdeményezésére megalakult a NEFE Társadalmi Tanácsadó
Testület, ami a NEFE területén a társadalmi egyeztetés 2014-ig többé-kevésbé strukturált
módon működő fóruma volt. Működésének szüneteltetésével a különböző társadalmi
szereplőknek jelenleg nincs lehetősége egy közös platform keretében tájékozódni és
véleményezni a magyar NEFE-t. Jellemző erre a helyzetre, hogy a stratégia 2017 második
felében elvégzett félidős felülvizsgálatának folyamatában a társadalmi szereplők nem
vehettek részt, és annak eredményét sem ismerhették meg ezidáig.

Javaslatok
•

Javasoljuk az új stratégiai ciklus tervdokumentumaiban egy világosabban körvonalazott
NEFE-célrendszer kialakítását, melyre a stratégia 2020-as végdátuma, illetve a Fenntartható
Fejlődési Célok új nemzetközi kontextusa és első öt éves ciklusának zárása mind kiváló
apropót jelentenek. A tervek kialakításakor kapjanak sokkal hangsúlyosabb szerepet a
fejlesztési hatékonyság alapelvei és jó gyakorlatai, és hazánk legyen aktívabb a fejlesztési
hatékonyságot érintő nemzetközi folyamat 2. magas szintű találkozóján elhatározott
kezdeményezésekben.

•

Az előző ponthoz kapcsolódóan az új stratégai ciklus arra is lehetőséget ad, hogy a
kormányzat kiértékelje a jelenlegi működési rendszer előnyeit és hiányosságait, és a
tanulságok alapján megtegye egy hatékonyabb intézményrendszer kialakításához szükséges
lépéseket.

•

A kormányzat dolgozzon ki egy átfogó, nemcsak a KKM által végrehajtott projektekre
vonatkozó monitoring és értékelési rendszert, melynek részét képezi hazánk nemzetközi
vonatkozású tevékenységének előzetes hatásmérése is, és kifejezett célja a környezeti
teljesítmény és fenntarthatóság javítása. Ezeknek a folyamatoknak az eredményei váljanak
nyilvánossá.

•

A KKM az érintett társadalmi szervezetekkel együttműködésben dolgozza ki és indítsa be
a társadalmi egyeztetés új és hatékony formáját a NEFE területén. Ez kapcsolódjon
szervesen a 2015-ben elfogadott fenntartható fejlesztési célok megvalósításához rendelt
társadalmi egyeztetési folyamatokhoz.

További információk:
HAND Szövetség
honlap: http://hand.org.hu/tudastar/1/a_magyar_nefe http://nefe.kormany.hu/
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A Magyarország által nyújtott nemzetközi fejlesztési támogatások
Célkitűzés, helyzet, értékelés
Magyarország 2003 óta évente több milliárd forintot fordít „hivatalos fejlesztési
támogatásként”42 a fejlődő országok megsegítésére. Az EU-hoz 2004-től, ill. azt követően
csatlakozott országok esetében ennek elvárt mértéke: a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 0,33%a. Bár hazánk ezt még nem teljesíti, 2016-ban így is 56 milliárd forintot költött erre a célra, ami
a magyar GNI 0,17%-át jelentette. 2017-ben azonban az előzetes, tehát még korántsem
végleges adatok tükrében a támogatások összege majdnem harmadával csökkent, ami így a
bruttó nemzeti jövedelem arányában a négy évvel ezelőtti 0,11%-os szintre esett vissza. Ez
komoly törést jelenthet az átmeneti stagnálások mellett is 2003 óta folyamatosan növekvő
összegek és arányszámok sorában. Emellett egyéb tekintetben is előrelépésre van szükség a
magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés (NEFE) keretében nyújtott támogatások terén:
•

A hivatalos fejlesztési támogatások egy részét a donorországok közvetlenül a fejlődő
országok rendelkezésre bocsátják, ezek az ún. kétoldalú (bilaterális) támogatások, míg
másik részét nemzetközi szervezeteken, pl. az ENSZ és szakosított intézményein keresztül
csatornázzák be a fejlesztés finanszírozásába, ezek az ún. multilaterális támogatások. Ez
utóbbiak nagy arányban vannak jelen a magyar NEFE-támogatásokban, ellentétben a
legtöbb donorország gyakorlatával. 2016-ban 78%-a volt a magyar ODA-nak multilaterális
kifizetés.
Teljes magyar ODA
Milliárd Ft

ODA/GNI

Bilaterális

Multilaterális

4,76
0,03%
2003
14,21
0,07%
2004
20,02
0,11%
2005
31,45
0,13%
2006
18,99
0,08%
2007
18,77
0,08%
12%
88%
2008
23,55
0,10%
25%
75%
2009
23,76
0,09%
25%
75%
2010
28,07
0,11%
24%
76%
2011
26,61
0,10%
18%
82%
2012
28,66
0,10%
27%
73%
2013
33,50
0,11%
21%
79%
2014
43,43
0,13%
30%
70%
2015
56,20
0,17%
22%
78%
2016
A teljes magyar ODA és ODA/GNI arány, bilaterális/multilaterális költések aránya 2003-2016
(Forrás: OECD, KKM éves jelentések és NEFE-stratégia)

•

42

A bilaterális összegek esetében a hivatalos fejlesztési támogatásként elszámolt kifizetések
közül a legutóbbi évekig a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) vonatkozó NEFEelőirányzatát lehetett tudatosan tervezett NEFE-költségvetésnek nevezni, ez azonban csak
elenyésző hányada még a kétoldalú fejlesztési támogatásoknak is. A szakpolitikára
vonatkozó NEFE-stratégia előrevetítette ennek a tételnek a jelentős növelését, ehelyett
azonban drasztikus előirányzat-csökkentés történt. Ezt követően ugyanakkor az Emberi
Erőforrások Minisztériumában az üldözött keresztények megsegítéséért felállított új
helyettes államtitkárságának szintén NEFE-célú tevékenységére az elmúlt 1,5-2 évben több
milliárd forintot bocsátott rendelkezésre a kormány.
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ENSZ-es ajánlás, egyúttal 2014-ben újra megerősített EU-kötelezettségvállalás, hogy az
ODA kb. 20%-át a legkevésbé fejlett országokba irányítsák a donorországok. 2016-ban
azonban a magyar bilaterális ODA-nak csak a 11%-a, de ha a teljes ODA-t nézzük, akkor
csak a 2,5%-a célozta ezeket az országokat, holott ezekben lenne leginkább szükség az ilyen
jellegű támogatásokra.

•

Az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottságának (DAC) tagországai közül
Magyarország azok közé tartozik, amely a legkevesebb támogatást nyújtják civil
szervezetek számára a NEFE-hez kapcsolódóan akár itthon, akár fejlődő országokban. Az
OECD DAC országainak 2015-ös 17%-os átlagához képest Magyarország mindössze 3%ot ért el ezen a téren. A civileknek nyújtott támogatások fontos területe a társadalmi
tudatosság és támogatottság növelését célzó szemléletformálás és globális
felelősségvállalásra nevelés, mely tevékenységeket korábban a kormányzat jóval nagyobb
mértékben támogatta pénzforrásokkal is, mint jelenleg.

Javaslatok
•

EU-kötelezettségvállalásunknak megfelelően szükséges a nemzetközi fejlesztésre fordított
források nagyarányú növelése. A kormányzat alkosson meg egy gyakorlatias ütemtervet a
0,33%-os vállalás teljesítésére, melynek képezze részét a realitás talaján álló, hosszú távú,
tehát ciklusokon átívelő, minden kormányzati NEFE-célú tevékenységet egységben kezelő
forrástervezés is.

•

Szülessen konkrét lépéseket meghatározó kormányzati terv a partnerországoknak nyújtandó
bilaterális támogatások, és a legkevésbé fejlett országok részesedésének növelésére
vonatkozóan.

•

A bilaterális NEFE-n belül elengedhetetlen a tudatosan tervezett NEFE-keret bővítése a
NEFE-stratégiával összhangban, elsődlegesen a KKM saját NEFE-előirányzatának jelentős
és folyamatos bővítésén keresztül.

•

Szükséges és az egyéb források bevonása miatt a kormányzat számára is előnyös a civilek
által elérhető kormányzati NEFE-források növelése. Ehhez elengedhetetlen a korábbi
kormányzati NEFE-pályázatok újraindítása, illetve az egyéb minisztériumok NEFE-célú
előirányzataihoz való civil hozzáférés megteremtése pályázatok útján. Legyen újra
lehetőség a civilek által elnyert uniós pályázatok önrészéhez kormányzati támogatás
elnyerésére.

•

A társadalmi támogatottság megteremtése érdekében szükséges, hogy a hazai
szemléletformálás és globális felelősségvállalásra nevelés céljaira szánt források
többszörösükre bővüljenek.

További információk:
HAND Szövetség
honlap: http://hand.org.hu/tudastar/1/a_magyar_nefe http://hand.org.hu/tudastar/1/aidwatch
kiadvány: http://hand.org.hu/media/files/1425981992.pdf,
http://hand.org.hu/media/files/1460990791.pdf
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A méltányos kereskedelem
Célkitűzés, helyzet, értékelés
Civilizációnk, története során először a 19. században, az ipari forradalom hatására kezdett el
globális egységgé válni. A tömeges távolsági kereskedelem, a vasút, a gőzhajózás, a világsajtó,
a távíró mind ekkor jelentek meg, alapjaiban átalakítva az emberi teret és időt. A két
Világháború visszavetette némileg e folyamatot, hogy aztán a hetvenes években újult erővel
törjön felszínre. Ezúttal óriási nemzetközi intézmények is segítették a gazdaság és a társadalom
globalizációját: szabadkereskedelmi megállapodások, gazdasági integrációk, a Világbank, a
Nemzetközi Valutaalap, a GATT, majd a Kereskedelmi Világszervezet vagy az OECD mind a
második világháborút követően jöttek létre. De történt még valami jelentős a hetvenes évek
környékén: alapvetőn megváltozott a közgondolkodás, így hát megváltoztak a politikai
rendszerek is. A piac hibáit kijavítani hivatott állami beavatkozás elve helyett újra a szabad piac
dogmája kerekedett felül: az abba vetett hit, hogy a gazdasági növekedés, a szabad
kereskedelem, a piac minden problémánkra gyógyírt kínálhat. Az új intézmények és az új
gondolkodás eredményeként futótűzként terjedtek a neoliberális politikák: a privatizáció, a
liberalizáció és a dereguláció. E politikák eredményeként pedig soha nem látott méretűvé
fokozódtak bizonyos problémák: a társadalmi egyenlőtlenségek országokon belül és országok
között is óriásira duzzadtak, a környezet elkezdett rohamléptékben pusztulni, veszélyeztetve
ezáltal a kulturális és ökológiai sokszínűséget.
A gyarmatosítás következményeként alakult ki az a munkamegosztás, amelynek keretében a
déli, gyarmatosított országok a gyarmatosítók nyersanyag-szolgáltatóivá, mezőgazdasági
intézményeivé váltak. A Nemzetközi Valutaalap és a Világbank évtizedek óta azon dolgozik,
hogy segélyekkel lássa el ezeket az országokat, és arra ösztönzi őket, hogy exportra
termeljenek, mivel a segélyek önmagukban nem elegendőek a gazdasági fejlődéshez. Exportra
pedig (a nemzetközi munkamegosztás szerint) azt termeljék, ami az erősségük, tehát
mezőgazdasági termékeket, nyersanyagokat. Ez két dolgot eredményez: (°) a nyereséges
feldolgozó tevékenységet az iparosodott országokban végzik, így a többletár a fejlett világ
országaiban adódik hozzá a termék értékéhez, s a harmadik világbeli országok így felpumpált
áron vásárolhatják vissza feldolgozás után az árukat; (°) mivel minden déli ország fokozta a
mezőgazdasági termékek exportját, túlkínálat alakult ki, amelynek hatására az árak süllyedni
kezdtek (míg 1975-ben 8 zsák kávé áráért vehetett meg a termelő egy traktort, 2000-ben már
40 zsák kávét kellett hozzá eladnia).
A termelők így elindultak egy lefelé tartó spirálon: ahhoz, hogy megéljenek, többet kell
termelniük. Ehhez nemcsak új szerszámokra, új technológiára, de a gyermekeik munkaerejére
is szükségük van: (°) kölcsönt vesznek fel, amire minél jobban rá vannak szorulva, annál
rosszabb hitelkondíciók állnak rendelkezésükre; (°) növényvédő szereket használnak, aminek
következtében romlik a minőség, károsodik a környezet és a termőföld; (°) kiveszik a
gyerekeket az iskolából, annak érdekében, hogy megspórolják a tandíjat és fokozzák a
termelést; (°) mivel szorult helyzetben vannak, már betakarítás előtt eladják a termést árutőzsdei
spekulánsoknak, bár ekkor kapják a legalacsonyabb árat érte, nincs idejük kivárni az árak
emelkedését (az árakat már régóta nem a valódi piac, hanem árutőzsdei ügyletek határozzák
meg). Az eladósodott farmerek földjeit elkobozzák, vagy elárverezik, vagy a termelő önként
hagy fel a termeléssel, és megy a városokba munkát keresni. A növekvő számú munka- és
földnélküli termelő egyre nagyobb terhet ró az ország szociális hálójára, így az országnak is
külföldi hitelekre van szüksége a fennmaradáshoz. Az oktatási rendszer, az egészségügy, az
ipar fejlesztése helyett a napi túlélésre fordítják a befolyt pénzeket; fejlődés helyett helyben
toporognak, adott esetben tovább romlik a helyzetük.

.
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•

A II. Világháború után kezdődött méltányos kereskedelem – fair trade mozgalom a termelők
számára biztosítja azt az igazságos felvásárlási árat, amely fedezi a termelés és a megélhetés
költségeit. Ezzel a felsorolt következmények megelőzhetők. A minősítési rendszerben
kizárt a kizsákmányoló gyermekmunka (az UNICEF adatai szerint közel 240 millió
gyermeket foglalkoztatnak így világszerte). A termelők fenntartható termesztési módokat
alkalmaznak, közösségi céljaikról szövetkezeti tagként döntenek. A biztos, hosszú távra
garantált megélhetés biztosítja a termelők gyermekeinek, hogy iskolába járjanak,
fizetésükből futja az egyébként megfizethetetlen orvosi ellátásra vagy a gyógyszerekre.

•

A termelők helyzetének javulása mellett a tea-, csokoládé- és kávéfogyasztók pedig kiváló
minőségű terméket kapnak. A csomagoláson feltüntetett védjegy mindenki számára
biztosítja a lehetőséget, hogy ellenőrzött forrásból válasszon élvezeti cikket. Ma
Magyarországon minden nagyobb élelmiszerlánc boltjaiban megtalálhatóak a fair trade
minősítésű termékek, bár fogyasztásuk volumenje még nem mérhető pontosan az
adatgyűjtés hiányában. A fogyasztás növekedését jelzi, hogy minden áruházláncnál
fontosnak tartják, hogy polcon tartsák a termékeket, sőt, a kínálat is folyamatosan bővül. A
témával foglalkozó civil szervezetek pedig rendszeres tájékoztatást nyújtanak, hogy hol
lehet ezeket a termékeket beszerezni.43

Javaslatok
•

Minél több kormányzati szerv támogassa a globális dél termelőinek tisztességes
megélhetését a méltányos kereskedelemből származó kávé, tea előnyben részesítésével,
nagyban hozzájárulva nem csupán a 12., hanem sok egyéb fenntartható fejlődési cél
eléréséhez.

•

Kapjon figyelmet a Fairtrade Város / Fairtrade Iskola minősítés, pénzügyi támogatással
induljon el az első minősítés megszerzése. Eddig világszerte több mint 2000 város tartotta
fontosnak megszerezni ezt a minősítést.

•

A felelős állampolgárságra nevelés kiemelt témaköre legyen a fair trade. Kávén, csokoládén
túl minden mobil, laptop, tablet tulajdonos naponta használja készülékeit, melynek
gyártása, összeállítása során még kevés cég figyel a tiszta beszállítói lánc meglétére,
megkövetelésére.

További információk:
Védegylet
honlap: http://vedegylet.hu/

43

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/itt-vehetsz-fairtrade-csokit-2018-ban
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Regionális szabadkereskedelmi és befektetési egyezmények
Célkitűzés, helyzet, értékelés
Az elmúlt években az EU számos regionális kereskedelmi- és befektetési egyezmény tárgyalását kezdte meg ill. zárta le (TTIP, EU-Mercosur egyezmény, CETA, EU-Japán egyezmény,
EU-Ausztrália egyezmény). Ezek egyik fő célja a nem vám-jellegű kereskedelmet akadályozó
korlátok lebontása, miközben ezek „a kereskedelmet akadályozó korlátok” többnyire a
fenntartható fejlődési célkitűzések megvalósítását is segítő különféle környezetvédelmi-,
élelmiszerbiztonsági-, egészségvédelmi-, munkavédelmi jogszabályok, intézkedések.
Az egyezmények egyik pillére a felek közötti szabályozási koherencia megteremtése, vagyis
azonos szintre hoznák az USA és az EU, vagy Kanada és az EU közötti környezetvédelmi,
egészségvédelmi, munkajogi stb. jogszabályokat, azok végrehajtását. Ezáltal az egyezmények
hatására egy lefele irányuló, a kevésbé szigorú megkötések irányába mutató szabályozási spirál
indul el. A másik pillér a befektető és az állam közötti vitarendezési mechanizmus (ISDS), ami
lehetővé tenné, hogy egyes cégek akár hazánkat is beperelhessék kártérítést követelve az
elmaradt haszon miatt, ami abból fakad, hogy az országok környezetük vagy állampolgáraik
egészségének védelme érdekében meghoznak bizonyos jogszabályokat, intézkedéseket. Az
ilyen perekkel a cégeknek az is célja lehet, hogy ki tudják kényszeríteni bizonyos
környezetkárosító termékek vagy beruházások engedélyezését. A világ egyes országai által –
főleg az 1990-es évek első felében megkötött – kétoldalú befektetési egyezményekben szereplő
befektetés-védelmi mechanizmust kihasználva a külföldi befektetők már több mint 800
alkalommal indítottak pert a kormányok ellen, és az elvesztett perek következményeként az
érintett kormányok átlagosan 522 millió dollár kártérítést voltak kénytelenek fizetni.
Bár e szabadkereskedelmi egyezmények – pártolóik szerint – felpörgetik a gazdaságot és
munkahelyeket teremtenek, független gazdasági elemzések szerint, ezeknek az egyezményeknek a gazdaság növekedésére gyakorolt várható hatása elhanyagolható vagy éppen ezzel
ellentétes. A Tufts Egyetem kutatói arra jutottak, hogy a TTIP hatására Európában 600 ezer, a
CETA miatt pedig 200 ezer munkahely szűnne meg, évente több ezer euróval csökkennének a
munkajövedelmek, csökkenne az export, csökkennének a kormányzati bevételek, növekedne a
pénzügyi instabilitás és csökkenne a GDP is. Számos tanulmány hívja fel arra a figyelmet, hogy
a TTIP illetve a CETA veszélybe sodorhatja az európai mezőgazdaságot. Az előrejelzések
szerint az európai gazdák többsége a TTIP és a CETA vesztesei közé fog tartozni, és sokakat
közülük végleg tönkretesz. Nem véletlen, hogy számos európai gazdaszervezet tiltakozott a
CETA aláírása előtt, köztük a Visegrádi Négyek agrárkamarái is.
Hasonló negatív hatásokra utalnak a Mexikó, Kanada és az USA között 1994-ben megkötött
Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezménnyel kapcsolatos tapasztalatok is. Míg a
NAFTA elfogadása előtt az amerikai kormány megrendelésére készült egyik tanulmány azzal
kecsegtetett, hogy az egyezmény hatályba lépését követő első két évben 170 ezer új munkahely
keletkezik az USA-ban, az azóta eltelt több mint 20 év tapasztalata azonban azt mutatja, hogy
a beígért gazdasági előnyök nem teljesültek. Csak az USA-ban több mint 1 millió munkahely
szűnt meg 2004-ig a NAFTA következtében, csökkentek a munkabérek, nőttek a jövedelmi
egyenlőtlenségek. Mexikót elárasztotta az agyontámogatott amerikai kukorica, aminek hatására
több millió mexikói kistermelő és mezőgazdasági munkás vesztette el megélhetését, s 19942013 között majdnem kétszeresére nőtt a Mexikóból az USA-ba áttelepülők száma.
Az EU és Ukrajna között néhány évvel ezelőtt hatályba lépett szabadkereskedelmi egyezmény
negatív hatásait megtapasztalva a Nemzeti Agrárkamara arra hívta fel a figyelmet, hogy az
Ukrajnából származó olcsó mezőgazdasági termékek veszélyeztetik a magyar mezőgazdaságot.

- 50 Válaszok, javaslatok
• A TTIP- és CETA-tárgyalások nyomán a tervezett regionális szabadkereskedelmi egyezményekkel kapcsolatban nyilvánosságra került problémák hatására megnőttek az aggodalmak
az európai társadalomban, a civil szervezetek mozgósításával több mint 3,5 millió európai
polgár csatlakozott a Stop TTIP önszerveződő európai polgári kezdeményezéshez.
• Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára többször
is kijelentette a TTIP tárgyalások kapcsán, hogy a génmódosított élelmiszerek kérdése
Magyarország számára egy „vörös vonal”, amelyet az egyezménnyel nem szabad átlépni,
és a kormány az ISDS-sel szemben is kritikus hangot ütött meg. 2015. decemberi
állásfoglalásában komoly aggályokat fogalmazott meg az ISDS-sel kapcsolatban a Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Tanács is.
• 2016 júniusában az Országgyűlés elfogadta a 11/2016. (VI. 17.) OGY határozatot az EU
harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos
követelményekről, hogy a TTIP és a CETA vegyes nemzetközi megállapodásnak minősül,
amely létrejöttéhez minden egyes tagállamban a saját alkotmányos szabályoknak megfelelő
ratifikációs eljárás is szükséges és ne léphessen ideiglenesen hatályba mindaddig, amíg az
Európai Unió valamennyi tagállama nem ratifikálja ezen egyezményeket. Emellett az
Országgyűlés felhívta a Kormányt, hogy ne támogassa olyan szabadkereskedelmi
megállapodás létrejöttét, amely veszélyezteti a környezet- és egészségvédelem, az
élelmiszerbiztonság, valamint az emberi jogi, illetve munkajogi garanciák jelenlegi szintjét,
továbbá antidemokratikus vitarendezési eljárást tartalmaz.
• Valószínűleg a magyar országgyűlési határozat is szerepet játszott abban, hogy 2016.
júliusában az Európai Bizottság eredeti szándékával ellentétben vegyes egyezményként
terjesztette be a tagállamok elé a CETA-t aláírásra és ratifikálásra, így a CETA teljes körű
hatályba lépéséhez az összes uniós tagállam ratifikálására szükség van.
• A TTIP kapcsán a kormány által a génmódosított élelmiszerek és az ISDS kapcsán felvetett
kritikus hangok, valamint az 11/2016. (VI. 17.) OGY határozat ellenére a magyar kormány
is aláírta az EU és Kanada közötti szabadkereskedelmi egyezményt, a CETA-t. A tagállami
ratifikálás viszont még hátravan, tehát az Országgyűlésnek még lehetősége van elutasítani
ezt az egyezményt. Sajátos helyzet, hogy míg a magyar kormány a TTIP-hez és CETA-hoz
támogatólag állt hozzá, addig 2018 februárjában a földművelésügyi miniszter kijelentette,
hogy a magyar mezőgazdaság, a gazdák érdekében a magyar kormány nem támogatja a délamerikai országokkal kötendő az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást.
• Már több mint 3000 kétoldalú ill. regionális kereskedelmi, befektetési egyezmény védi a
külföldi befektetők érdekeit, lehetővé téve, hogy e cégek kártérítési pereket indítsanak
egyes országok ellen, ugyanakkor nincs olyan nemzetközi egyezmény, amely biztosítaná a
nemzetek feletti cégekkel szembeni védelmet, amikor a kormányok az állampolgáraik
egészségét, környezetünk védelmét célzó intézkedéseket hoznak. Hosszan lehetne sorolni
azon emberi jogsértéseket, környezetpusztító tevékenységeket, amelyeket egyes
multinacionális cégek, azok leányvállalatai, beszállítói követnek el. 2015-ben 185 ember
vesztette életét a világon, mert fellépett a természet védelme érdekében a vállalatokkal
szemben. Ezért a Magyar Természetvédők Szövetsége is támogatja az ENSZ Emberi Jogi
Tanácsa által kezdeményezett kötelező hatályú nemzetközi egyezmény létrehozását,
amelynek célja az emberi jogok védelme a nemzetek feletti vállalatok tevékenységeivel
szemben. Csatlakozva az egyezményt támogató több száz civil szervezethez a világ minden
részéből, szorgalmazzuk, hogy a Magyar Kormány és az EU is aktívan segítse elő ennek az
egyezménynek a megszületését, amely véget vethetne a nemzetek feletti vállalatok által
elkövetett emberi jogsértéseknek és környezetpusztításnak.
További információk:
Magyar Természetvédők Szövetsége honlap: https://mtvsz.hu/
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Szakpolitikai koherencia a fenntartható fejlődés érdekében
Célkitűzés, helyzet, értékelés
A 17. fenntartható fejlődési cél (Partnerség a célok végrehajtásáért) a megvalósításhoz
szükséges pénzügyi, koordinációs, szakmai és technológiai eszközök és feltételek biztosítására
irányul, aminek egyik legnagyobb kihívást jelentő területe a „szakpolitikai koherencia növelése
a fenntartható fejlődés érdekében” (17.14). Ennek lényege, hogy a különböző célok teljesítése
során elért eredmények ne kioltsák, hanem koherens módon erősítsék egymást. Azaz például
olyan gazdaságpolitika megvalósítását jelenti, mely nem rontja tovább a környezeti állapotot,
nem növeli a társadalmi különbségeket, hanem éppen ellenkezőleg.
Ennek értelmében Magyarországnak is összhangot
kell teremtenie a hazai vonatkozású társadalmi, környezeti és gazdasági célok között, de ugyanúgy a
hazai vonatkozású célok és más országokra, különösen a fejlődő államokra gyakorolt hatásuk tekintetében is. Utóbbi azt jelenti, hogy a nemzeti és uniós
szakpolitikai, például agrárpolitikai vagy energiapolitikai döntések meghozatalánál figyelembe kell venni
Forrás: Mainali et al., Evaluating Synergies and
azok lehetséges hatásait a fejlődő világra. A koherencia
Trade-Offs among Sustainable Development Goals,
2018
megteremtése kihívást jelent, mivel egy-egy cél, feladat
esetenként több tucat másikkal áll gyakran az országhatárokon is átívelő kapcsolatban (ld. az
ábrát). Erre a kihívásra válaszként sok ország újragondolta és a Fenntartható Fejlődési Célok
megvalósításához igazította a hazai és nemzetközi fejlesztésekért felelős intézményrendszerét.
Magyarországon már az ENSZ-es célok 2015-ös elfogadása előtt, 2008-ban létrejött a Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT), amely az Országgyűlés tanácsadó testületeként
megalkotta a 2012-2024 közötti időszakra a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiát. A
koordináció elmélyítésére vonatkozó nemzetközi minták Magyarország számára is például
szolgálhatnak, mivel a jelenlegi hazai struktúra inkább csak elméletben alkalmas az elvárt és
hazánk által is vállalt szakpolitikai koherencia megalapozására. A jelenlegi rendszerhez képest
a koordináció és a fenntartható fejlődés hazai céljai közötti koherencia megerősítésének szükségességére a Keretstratégia második előrehaladási jelentése is több helyen utal: eszerint is egyes
területektől eltekintve a „beavatkozások szelektívek és partikulárisak, hiányos az összehangolt
és a tervezett szakpolitikai végrehajtás és az felsőszintű politikai elköteleződés”. 44
Javaslatok
• Az összkormányzati megközelítés biztosítására a jelenlegi jelképes feladatkijelölés és
végrehajtás helyett valósan működő koordinációs mechanizmusokra és testületekre van
szükség. A koordináció leghatékonyabb felelősének az ENSZ és a legtöbb ország is a
kormány központját tekinti, ez pedig hazánkban a Miniszterelnöki Hivatalt jelenti.
• A megfelelő koordináció feltételezi a Fenntartható Fejlődési Célokat egységbe foglaló, a
Keretstratégián túlmutató végrehajtási terv meglétét is, amit az ENSZ is szorgalmaz minden
ország esetében. Ehhez elengedhetetlen az ágazati stratégiák felülvizsgálata és a koherencia
jegyében ezek összehangolása. E folyamatban hazánk globális szerepvállalása, és a hazai
célok nemzetközi hatásai is szerepet kell, hogy kapjanak.
• A szakpolitikai koherencia egyik építőköve az OECD, az EU és az NFFT ajánlása szerint
is a szakpolitikák előzetes hatásvizsgálata, ami során a kölcsönös összefüggéseket, esetleges
negatív hatásokat fel lehet térképezni, és ellenintézkedéseket megfogalmazni.
• Számos ország példájára, és az ENSZ ajánlása értelmében is a koherenciát erősítő lépés
lenne továbbá egy kormányzati végrehajtás részeként működő többoldalú egyeztető fórum
létrehozása a nem-kormányzati szereplők bevonásával.
További információk:
HAND Szövetség. honlap: http://hand.org.hu/
44

http://www.nfft.hu/elorehaladasi-jelentes
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A Fenntartható Fejlődési Célok megvalósítását segítő hazai intézményrendszer
Célkitűzés, helyzet, értékelés
A fenntartható fejlődés célok teljesítéséhez kulcsfontosságú a megfelelő koordináció és intézményrendszer megléte kormányzati szinten. Az elmúlt években a magyar kormányzatnak nem
sikerült e célok megvalósítását szolgáló olyan intézményrendszer kialakítása, amely a túlmutat
a jelenlegi ágazati stratégiákon és aktívan bevonja a társadalmi szereplőket. Széleskörű társadalmi részvétel lényeges a döntéshozatalban és a megvalósításban. Az érdemi társadalmi részvétel megvalósításának alapelvei: (°) partnerség: a társadalmi csoportok reprezentatív képviselőivel egyenrangú viszony; (°) tervezettség: a részvételi folyamat a partnerek számára is előrelátható; (°) korai és időben történő bevonás: a kormányzat biztosítja a korai fázisban való részvételt, amikor az összes választási lehetőség még nyitott és hatékony társadalmi részvétel valósulhat meg; (°) nyilvánosság: az információhoz való aktív és passzív hozzáférés az egyeztetési
folyamatnak keretet adó döntéshozatali eljárásban, az egyeztetési folyamatban, az ezek eredményeként létrejövő döntésben; (°) átláthatóság: az összes információ követhető és lehetőség
szerint érthető; (°) dokumentáltság: a hozzáférés és a nyomonkövethetőség érdekében.
Javaslatok
•

Meg kell vizsgálni, hogy a kormányzati intézmények mennyire képesek a nemzetközi
Programból adódó feladatok megvalósulását elősegíteni. Szükséges az ágazati stratégiák
összehangolása a fenntartható fejlődés keretrendszerével, a végrehajtást megvalósító és
ellenőrző kapacitások kiépítése az egyes ágazatokban.

•

Szükséges, hogy a végrehajtás stratégiai koordinálása összkormányzati szinten történjen
meg, ami a nemzetközi fejlesztési és kapcsolattartási feladatokra fókuszáló külügyi tárca
mellett leghatékonyabban az általános kormányzati stratégiával foglalkozó Miniszterelnökség koordinálásával valósulhat meg államtitkári szinten. A fenntartható fejlődéssel és
a nemzetközi fejlesztési együttműködéssel foglalkozó hazai intézmények között is szorosabb
kapcsolatra, koordinációra van szükség.

•

A jelenlegi struktúrában különösen a környezeti ügyekkel kapcsolatos feladatok szétaprózódtak, nem biztosított az egységes és hatékony megvalósításuk, s ez lehetetlenné teszi a
nemzetközi Program hatékony átvételét is. Szükséges a természeti erőforrások védelmével
kapcsolatos feladatokat a gazdasági ágazatirányításért felelős kormányhivataloktól
független, önálló minisztériumban összpontosítani.

•

Hatékonyabb, nyitott és proaktív társadalmi együttműködés szükséges. Célszerű megfelelő
szakmai egyeztető, tanácsadó szerepet bízni a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsra.
Aktív együttműködés szükséges a különböző társadalmi érdekképviseleti szervezetekkel
ehhez biztosítva (°) az információhoz való hozzáférést: a Fenntartható Fejlődési Célok megvalósításával kapcsolatos releváns nemzetközi és hazai dokumentumokat, információkat
(terveket, döntéseket, jelentéseket), ill. ezek közérthető összefoglalóit egy nyilvános honlapon elérhetővé téve; (°) a széleskörű társadalmi kommunikációt: úgy, hogy a társadalmat
folyamatosan, proaktívan tájékoztassa a kormányzat a Fenntartható Fejlődési Célok végrehajtási folyamatáról a hagyományos és közösségi média eszközein keresztül a személyes

- 53 részvételt lehetővé tevő rendezvényeken át számos eszközzel; (°) a társadalmi partnerek
aktív bevonását: a megvalósítás, monitoring, jelentéstétel döntései, dokumentumai kialakításába; (°) a partnerek folyamatos közvetlen részvételét: olyan ágazati és összkormányzati
– a célok megvalósításával kapcsolatos tervekkel, a végrehajtás monitoringjával, jelentéstétellel foglalkozó – munkacsoportok kialakításával, melyekben a társadalmi csoportok (pl.
üzleti szféra, önkormányzatok, civil szervezetek) reprezentatív képviselői is részt vesznek.
További információk:
Magyar Természetvédők Szövetsége honlap: https://mtvsz.hu/
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A Fenntartható Fejlődési Célok végrehajtásának nyomon követése, indikátorai
Célkitűzés, helyzet, értékelés
A Fenntartható Fejlődési Célok nyomon követése, felülvizsgálata érdekében megfelelő indikátorok
szükségesek globális és nemzeti szinten is, hogy a megvalósítás során az előrehaladással
kapcsolatban rendelkezésre álljanak a szükséges információk nemcsak a döntéshozók, de az
összes érintett szereplő és a lakosság széles köre számára. A globális keretrendszer teret enged
a regionális, illetve nemzeti szintű adaptációnak, így országcsoportok és nemzetállamok saját
indikátorkészleteinek kialakítása is megtörténik.
Globális helyzet
• A globális indikátor keretrendszert a Fenntartható Fejlődési Célok Intézményközi Szakértő
Csoportja45 fejlesztette ki, az ENSZ Statisztikai Bizottsága 2017. márciusban fogadta el, a
Közgyűlés 2017 júliusában46 hagyta jóvá. Az adatgyűjtés módszerének, a globális és regionális indikátoroknak, statisztikai adatoknak a kidolgozásán számos bizottság, munkacsoport
dolgozik. Magyarország a Célok végrehajtásának monitoringja, a koordináció, kapacitásfejlesztés, partnerség kérdéseiben tanácsot adó csoport tagja47. A keretrendszer kidolgozását
széleskörű egyeztetés kísérte, így pl. 2015 február-május között lehetett javaslatokat tenni
a civil szervezetekkel folytatott konzultáció során48. A civil szervezetek a különböző
munkacsoportokban folyó munkával kapcsolatban is folyamatosan tehettek javaslatokat.
• E keretrendszer 244 indikátort tartalmaz, melyből 9 több Célhoz is kapcsolódik. Ezeket az
indikátorokat először a Fenntartható Fejlődési Célok 2017. évi jelentésében használták.49
A hazai indikátorrendszer
• 2007-ben elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia foglalkozik az indikátorok kérdésével is. Kevés „kulcsindikátort” használ a Tanács az előrehaladás értékelésére50: e jelentések 17 kulcsindikátort tartalmaznak, melyek kidolgozását egyeztetés előzte
meg. A Keretstratégia és az előrehaladási jelentések készítése során a Tanács a tagjain
keresztül, de külön folyamatok, rendezvények segítésével is bevonta a különböző
társadalmi szereplőket, így lehetőség volt az indikátorokkal kapcsolatos párbeszédre is.
• A KSH végzi a hazai adatok összeállítását, a koordinálást a minisztériumok bevonásával
létrejött Munkacsoportban. Mindez sajnos eddig az érintett társadalmi, gazdasági szervezetek
bevonása nélkül történt. A KSH 2007 óta kétévente adja közre a fenntartható fejlődés
indikátorait. A KSH első kötetei az Eurostat indikátorrendszerét tartalmazták, ezt később
módosították a Keretstratégia szemlélete szerint. Az indikátorok száma harmadával csökkent.
• A Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért is közzétett egy indikátorrendszert,
mely német minta alapján a 17 cél esetében 78 indikátor segítségével vizsgálja meg, hogy
a világ különböző országai hol állnak a teljesítés tekintetében.

45

IAEG-SDGs
https://undocs.org/A/RES/71/313
47
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/ A csoport társelnöki posztját Dr. Vukovich Gabriella KSH elnök tölti be.
48
https://unstats.un.org/sdgs/files/Summary%20of%20Civil%20Society%20Consultation%20Comments.pdf
49
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2017.pdf
50
http://www.nfft.hu/documents/1238941/1240162/Nemzeti+Fenntarthat%C3%B3+Fejl%C5%91d%C3%A9si+Keretstrat%C3%A9gia
46
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Javaslatok
• Az érintett szereplők (gazdaság, tudomány, civil szféra) erőteljesebb bevonása szükséges a indikátorrendszer kidolgozásába, annak jobb elfogadottsága, sikeresebb megvalósítása érdekében.
• A megszülető adatok közérthető, az érdeklődők széles köre számára történő közérthető
közzététele révén a Célok megvalósításába szélesebb kör vonható be.
• Az adatokat fel kell használni egy az állapotot, a célokat és az eredményeket is magában
foglaló, a lakosságot célzó hosszú távú kommunikációs munka során.
• Fel kell tárni azokat a területeket, melyen a mérések, adatok vagy azok megfelelő feldolgozásának hiányában nem állnak rendelkezésre megfelelő indikátorok, és ezt pótolni szükséges.
További információk:
HAND Szövetség http://hand.org.hu/

A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg. A kiadvány nem
feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság véleményét, felelőssége annak tartalmára
nem terjed ki.

