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Tisztelt Olvasó!

Gazdasági válságok, óriási államadósságok, kultúrák és nyelvek 
rohamos pusztulása, a természeti környezet felélése, demográfi ai 
robbanás a világ több régiójában, míg drámai népességfogyás 
Európában, kiapadó energia- és nyersanyagforrások: a civilizáció 
fejlődése fordulóponthoz érkezett. A mostani körülmények 
között sem a ma élő hétmilliárdnyi, sem 
a 2050 környékén várható kilencmilliárdnyi 
ember szükségleteit nem lehet kielégíteni – 
ehhez a rendelkezésünkre álló Föld nem ele-
gendő. Az emberiség kezdi túllépni önnön 
természetbeli korlátait, kezdi úgy kimeríteni 
erőforrásait, hogy a jövő generációk puszta 
léte is kérdésessé válhat. Nem csak arról van 
szó, hogyan bánunk az erdeinkkel, a termő-
területekkel, a vizeinkkel, hanem arról is, hogy 
a társadalom maga képes-e újratermelni ön-
magát? A tét: az emberi civilizáció, Magya-
rország jövője; saját gyermekeink, unokáink 
élete.

A közös jövőnket fenyegető veszélyeket felismerve az Országgyűlés 
2007-ben ötpárti konszenzussal döntött a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács létrehozásáról. Ez a maga szakterületén egyez-
tető, véleményező, javaslattevő testület az egyetlen olyan szervezet, 
amelynek a fenntartható fejlődés ágazatokon átnyúló vizsgálata 
a feladata. A 32 tagú Tanácsban képviselettel rendelkeznek a gaz-
dasági érdekképviseleti szervezetek, a szakszervezetek, az egy-
házak, a tudomány és felsőoktatás intézményei, a nemzetiségek, 
a parlamenti frakciók és a kormány is. 

Magyarország új Alaptörvényének elfogadása nyomán az NFFT 
szerepe felértékelődött: a Tanács dolgozta ki a Nemzeti Fenntart-
ható Fejlődési Keretstratégiát, és véleményezi a kormányzat tár-
sadalmi, gazdasági, ökológiai és humán részstratégiáit, döntéseit. 
A Keretstratégia számba veszi a nemzeti erőforrásokat, értékeli 

jelenlegi állapotukat, továbbá konkrét célokhoz, 
indikátorokhoz és intézkedésekhez kötött alter-
natívákat javasol azok megőrzése, fenntartása és 
fejlesztése érdekében. Kiemelt feladatként határoz-
za meg az ökológiai adottságokon belüli gazdasá-
gi működést, valamint az elmúlt évtizedekben 
fokozatosan pusztuló humán, társadalmi és gaz-
dasági erőforrások pótlását, fejlesztését, különös 
tekintettel a jövő nemzedékek védelmére vonat-
kozó alkotmányos, az új Alaptörvénybe foglalt 
kötelezettségekre.

A fenntartható fejlődés nem pusztán egy elvont, 
divatos fogalom. A fenntartható fejlődés saját 

gyermekeink sorsáról, jövőjéről szól. A holnapot, gyermekeink 
jövőjét ugyanis mi magunk teremtjük, itt és most. Ez nemcsak 
politikai, hanem morális kérdés is. A magyar nemzet sorsát alap-
jaiban befolyásoló ügyeinkben széles nemzeti konszenzusra van 
szükség. Ennek a konszenzusnak a szakmai megalapozása, létre-
hozásának elősegítése a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 
fő feladata. Kívánom mindannyiunknak, járjon sikerrel küldetése 
teljesítésében!

Kövér László
elnök

   ELNÖKI KÖSZÖNTŐ
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   AZ NFFT BEMUTATÁSA

Az Országgyűlés 2007-ben döntött a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács létrehozásáról, amely a fenntartható fejlődés 
kérdéskörében egyeztető, véleményező, javaslattevő testület. 
A fenntarthatóság egyes részelemeit védő intézményeken (pl. 
Országos Környezetvédelmi Tanács, a jövő nemzedékekért fe-
lelős alapjogibiztos-helyettes) túl az NFFT az egyetlen, mely nek 
a fenn tartható fejlődés ágazatokon átnyúló, horizontális vizsgálata 
a feladata.

A 32 tagú Tanácsban képviselettel rendelkeznek a gazdasági 
érdekképviseleti szervezetek, a szakszervezetek, az egyházak, 
a tudomány és felsőoktatás intézményei, a nemzetiségek, a par-
lamenti frakciók és a kormány is. A Tanács tagjainak negyedét 
társadalmi, civil szervezetek delegálják. A Tanács élén az Ország-
gyűlés mindenkori elnöke áll. Az NFFT szervezői, képviseleti és 
ügyvivői feladatait, valamint az üggyel kapcsolatos társadalmi 
párbeszéd szervezését a Titkárság látja el.

A fenntartható fejlődéssel kapcsolatban a nyilvánosság és a tár-
sadalmi részvétel erősítése a Tanács alapvető feladata, ahogyan 
azt a Magyar Köztársaság hosszú távú fenntartható fejlődésével 
kapcsolatos tervezési és egyeztetési folyamat feladatairól szóló 
100/2007. (XI.14.) OGY határozat 5. pontja is kimondja, valamint 
az NFFT jogköréről és feladatairól rendelkező 57/2008. (V.22.)  
OGY határozat 4. pontja is megerősíti.

   A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA

A fenntartható fejlődés az ember boldog és értelmes életvitelének 
előmozdítását és a közjó kiteljesítését célozza. Ám mindezt úgy, 
hogy a saját jólétét megteremtő generáció nem éli fel, nem meríti 
ki erőforrásait, hanem megfelelő mennyiségben és minőségben 
a következő generációk számára is megőrzi, bővíti azokat. Minden 
nemzedék anyagi, szellemi és lelki jólétének elősegítéséhez négy-
féle alapvető erőforrás szükséges: emberi (humán), társadalmi, 
természeti és gazdasági erőforrások. 

1. Emberi erőforrásnak tekintjük a megfelelő létszámban és jó 
egészségi állapotban élő embereket, tudásukkal, képességeik-
kel együtt. Az emberi erőforrás immár a közgazdasági mérések 
szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált. Ám ez az 
erőforrás nem pusztán eszköz: az emberek jólléte, boldogulása 
a civilizációnak nem eszköze, hanem maga a fejlődés célja.

2. A jó élet elképzelhetetlen a természeti erőforrások megfelelő 
mennyisége és minőségi állapota nélkül. A természeti erőforrások 
helyzete szorosan összefügg bizonyos nemzetstratégiai jelentő-
ségű kérdéskörökkel is, többek közt az élelmezés-, energia- és 
kör nyezetbiztonsággal, megőrzésük pedig hosszú távon szolgál-
hatja a közjót, a gazdasági fejlődést és az életminőség javítását.

3. Az adott társadalom anyagi gyarapodásához a gazdasági 
erőforrások jelentik az alapot: a fi zikai tőke, a pénztőke, mint 
értékőrző és közvetítő, a szellemi alkotásokban és know-how-ban 
testet öltő technológiai tudás, valamint az épített környezet. A ter-
melőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, 
a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az 
előállított javak értékét határozzák meg, de a termelés-fogyasztás 
során igénybe vett természeti erőforrások alakulására is hatással 
vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szin-
t én elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.

4. A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és 
értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az 
egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturá-
lis tevékeny ségek és a kulturális örökség alkotják. A társadalmi 
erőforrások önmagukban is a jó élet feltételei, de nélkülözhetet-
lenek ahhoz is, hogy helyes döntések szülessenek a többi erő-
forrásfajta hasznosításáról. A humán, természeti és gazdasági 
tőke fenntartása és bővítése mindig emberek együttműködését 
kívánja. Mivel együttműködés nincs bizalom nélkül, a bizalmat 
támogató attitűdök, normák és intézmények nélkül szintén nincs 
fenntarthatóság. 
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A jövő nemzedékekért viselt felelősségünk értelmében a fen-
ti négy nemzeti erőforrás megfelelő szintű fenntartását, 
megőrzését és gyarapítását folyamatosan biztosítanunk kell. 
Eszerint a fenntarthatósági politika az utódaink erőforrásait 
bővítő, az ilyen beruházásokat ösztönző, valamint az erőfor-
rásokat felélő döntéseket visszaszorító politikai cselekvések 
együttese.

A fenntarthatóság egyben egy új viszonyrendszer az emberek, 
a társadalmak és a természeti környezet között, ahol az emberi 
cselekvéseket az értékkövetés határozza meg. Az alapkérdés az: 
miként képes az adott emberi közösség folytonosan és ered-
ményesen alkalmazkodni az állandóan változó (gazdasági, 
társadalmi-humán, természeti, táji és épített) környezetéhez, 
illetve miként képes belátni önnön igényei korlátozásának 
szükségességét? 

A modern demokráciák egyik szerkezeti problémája a döntések 
hosszú távú következményei és a döntéshozók rövid időhori-
zontja közötti feszültség. Azaz képesek vagyunk a ma problémáit 
a jövő generációk kontójára, a nemzet hosszú távú érdekeinek 
sérelmére megoldani. 

Egy fenntartható társadalomban intézmé nyes korlátok, me-
goldások léteznek a hosszú távú hatások fi gyelembevételére, 
a nemzeti erőforrások megőrzésére, fejlesztésére. A fenn-
tarthatóság politikai metaforája tehát a jövő nemzedékek 
eladósításának megakadá lyozása. A fenntarthatósági politika 
a jövővel kapcsola tos kockázatok ésszerű mérséklését célzó poli-
tikai cselekvések együttese.

    A FENNTARTHATÓSÁG     
AZ ÚJ ALAPTÖRVÉNYBEN

Magyarország 2011. április 18-án elfogadott új alaptörvénye 
jelentősen emeli a természet- és környezetvédelem alkotmán-
yos védettségi szintjét, s olyan új, a nemzetközi jogban az utóbbi 
néhány évtizedben megjelent koncepció is a részévé vált, mint 
a jövő nemzedékek védelme és a fenntartható fejlődés. 

A jövő nemzedékek érdekeinek megjelenítése, a fenntarthatóság 
elve vagy az egészséges környezethez való jog külön-külön a világ 
országainak számos alkotmányában megtalálható, de a magyar 
alaptörvény az elsők között van, amelyben ezek az elvek – jogok 
és kötelességek – együtt, egymással összefüggésben szerepelnek.
Az alaptörvény többek közt kimondja: 

„Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, 
a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét 
és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember 
alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk 
utódainkért, ezért anya gi, szellemi és természeti erőforrá-
saink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő 
nemzedékek életfeltételeit.” Az új alkotmány szerint „a ter-
mészeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a víz-
készlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és 
állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös 
örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő 
nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki 
kötelessége.”

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentősége, szerepe is 
növekedett, hiszen ez az a testület, melynek deklarált intézmé-
nyes feladata a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tervezési és 
egyeztetési feladatok koordinálásának támogatása. 

Így az NFFT feladata volt például, hogy 2012-ig előkészítse és 
az Országgyűlés elé terjessze a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Keretstratégiát, mely immár egy alkotmányos alapelvet hivatott 
kibontani és gyakorlati megvalósulását elősegíteni. Az NFFT 
másik rendszeres tevékenysége, hogy 32 tagú tanácsa előzetesen 
megtárgyalja és véleményezi a fenntarthatóság szempontjából 
kulcsfontosságú törvénytervezeteket és kormányzati ágazati 
stratégiákat. Az alkotmányos alapelvek előzetes érvényesítése 
még nagyobb felelősséget ró az NFFT-re.
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  AZ NFFT SZERVEZETE

Elnökség

A Tanács elnöke az Országgyűlés mindenkori elnöke. 
A  Tanácsnak négy társelnöke van. A társelnökök egyikét 
a Kormány delegálja. Három társelnököt a Tanács tagjai ma-
guk közül választanak, oly módon, hogy 1 társelnökre a Magyar 
Tudományos Akadémia, 1 társelnökre az ellenzéki parlamenti 
pártok képviselőcsoportjai és 1 társelnökre a civil szervezetek 
delegáltjai tesznek javaslatot.

A Tanács ügyrendje alapján az NFFT elnöke és a társelnökök 
együtt alkotják a Tanács elnökségét. Az elnökség előkészíti 
a Tanács üléseit, végrehajtja a Tanács határozatait, képviseli 
a Tanács ülésein elfogadott állásfoglalásokat.

A Tanács tagjai

A Tanácsra vonatkozó 57/2008 (2008. május 19.) OGY határozat 
alapján az NFFT tagjainak delegálására az Országgyűlés a követ-
kező szervezeteket kérte fel:

•  a parlamenti pártok képviselőcsoportjait   

(1 fő képviselőcso portonként),

•  a Magyar Tudományos Akadémiát (3 fő),

•  a gazdasági kamarákat (2 fő),

•  az egyházakat (2 fő),

•  a szakszervezeteket (2 fő),

•  a munkaadói szervezeteket (2 fő),

•  az önkormányzati szövetségeket (2 fő),

•  a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségét 

(1 fő),

•  a Magyar Rektori Konferenciát (1 fő),

•  a szociális ügyekkel, illetve egészségüggyel foglalkozó civil 

szervezeteket (2 fő),

•  a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezeteket (2 fő),

•  a környezet- és természetvédő civil szervezeteket (2 fő),

•  a réteg- és korosztályi civil szervezeteket (2 fő)

•  az oktatási és kulturális civil szervezeteket (2 fő)

NFFT Munkabizottságok

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács állandó és eseti munka-
testületeket hozhat létre. A munkabizottságok száma és neve 
változhat az aktuális feladatoknak megfelelően. Jelenleg (2013 
közepén) a következő munkabizottságok működnek: 

•  Stratégiai Munkabizottság

A Stratégiai Munkabizottság feladata, hogy segítse a legfrissebb 
tudományos eredményeket integrálni a Tanács munkájába, s hogy 
a fenntartható fejlődés fogalmát hazánkban helyesen értelmezve, 
jelentőségének megfelelően használják. 

A Stratégiai Munkabizottság volt felelős a Tanácson belül 
a Nemzeti Fenn tartható Fejlődési Keretstratégia koncepcionális 
kialakításáért, a stratégiai célok meghatározásáért. A Munkabi-
zottság ezeken túl kiemelt fi gyelmet fordít azon tudományos 
elméletek, koncepciók megvitatására, amelyek alkalmazása 
a társadalmi-gazda sági rendszerünkben elősegíthetik a fenntart-
ható társadalom megvalósulását. 

•  Szakmai Egyeztető Munkabizottság

A Szakmai Egyeztető Munkabizottság segíti legközvetle nebbül 
a Tanács mindennapi munkáját. A munkabizottság tagjai készí-
tik elő a Tanács állásfoglalásainak, ajánlásainak és vélemé-
nyeinek szövegét, segítenek az adott tárgyalt témában érintettek 
véleményének, javaslatainak megismerésében. A Munkabizottság 
célja, hogy az Országgyűlés elé kerülő törvényjavaslatok vagy 
szakpolitikai stratégiák, tervek összhangban legyenek a minden-
kor hatályos nemzeti fenntarthatósági stratégiával.

•  Klímapolitikai Munkabizottság

A kormányzat, a tudomány és a civil szervezetek szakértőiből 
álló munkacsoport célja, hogy a fenntartható fejlődéssel 
összhangban javaslataival segítse a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács munkáját az éghajlatváltozás területén, s 
járuljon hozzá a 2007-ben elfogadott Nemzeti Éghajlatvál-
tozási Stratégia 2013-ban megkezdődött felülvizsgálatának 
sikerességéhez. 
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•  Költségvetési Munkabizottság

A Tanács éves költségvetésének előkészítője és megvalósításának 
őre a Költségvetési Munkabizottság. Tagjainak feladata, hogy 
a Tanács éves munkatervében rögzített feladatok, projektek 
végrehajtásához a megfelelő források rendelkezésre álljanak.

•  Az NFFT Titkársága

Az NFFT munkáját a Titkárság segíti. A Titkárság feladata 
a Tanács üléseinek, munkabizottságai munkájának szervezése, 
a szakértői munka, szakértői hálózat koordinálása, a Tanács 
iránymutatása szerinti nemzetközi tevékenység, és a fenn-
tarthatósággal kapcsolatos társadalmi párbeszéd szervezése.

Fenntartható fejlődési stratégia először 2007-ben készült a Kor-
mány gondozásában. Az Országgyűlés 2009-ben döntött arról, 
hogy a fenntartható fejlődési stratégiát az NFFT keretében kell 
megújítani. Az NFFT Titkársága 2011 őszére elkészítette a Nemze-
ti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első szövegváltozatát, 
amely novemberben széles társadalmi vitával indult. A társadal-
mi vitán elhang zó javaslatok, vélemények alapján véglegesített 
Keretstratégiát az Országgyűlés 2013. március 25-én fogadta el. 

Egy nemzeti fenntartható fejlődési koncepció (keretstratégia) 
célja, hogy távlatos, az egész nemzetet összefogó irányt adjon 
az egyéni és közösségi cselekvések számára. A fenntarthatósági 
stratégia ahhoz ad zsinórmértéket, hogy az aktuális rövid távú 
problémáink megoldása közben se feledkezzünk meg a jövő 
generációk szempontjairól, s hogy a ma gyarapodása oltárán ne 
áldozzuk fel a holnap és a holnapután erőforrásait.

   I. HELYZETKÉP:     
NEM FENNTARTHATÓ FOLYAMATOK

Globális folyamatok: 

Az emberiség a 20. század második felére olyan gazdálkodási – 
termelési és fogyasztási – módot alakított ki, amely egyre gyor-
suló ütemben éli fel az emberi létezés alapját jelentő természeti 
környezetet, kipusztítva más fajokat, megváltoztatva az éghajlatot, 
jelentősen megcsapolva a nyersanyag- és energiaforrásokat. Mára 
világossá vált, hogy sem a ma élő hétmilliárdnyi, sem a 2050 
környékén várható kilencmilliárdnyi ember számára a jelenlegi 
feltételek mellett képtelenség kielégíteni a jóléti igényeket – 
ehhez a rendelkezésünkre álló Föld nem lenne elegendő. 

Magyarországi folyamatok: 

1. Humán erőforrások: 

Népességünk veszélyes ütemben fogy. Az innovációhoz szüksé-
ges tudás gyarapításában lemaradóban vagyunk az elöljáró 
országokhoz képest. A magyarok egészségi állapota rosszabb, 
mint ami gazdasági fejlettségünk alapján elvárható, s rosszabb, 
mint a szomszédos országokban. Jelentősek a regionális egyenlőt-
lenségek, s a tudás gyarapításának vagy az egészség megőrzésének 
jelentős akadálya a szegénység, a társadalmi kirekesztettség.

2. Társadalmi erőforrások: 

A magyar társadalomban ellentmondásos kulturális környezet 
alakult ki. Tiszteljük a munkát, a teljesítményt, a természetet; 
fontosnak tartjuk a takarékosságot, a felelősségvállalást és a szabá-
lyok betartását. Negatívum viszont a hedonista szemléletmód, 
a kockázatvállalás elutasítása, és e helyett az államra való túlzott 
hagyatkozás. Nemzetközi összehasonlításban is alacsony mind az 
emberekbe, mind az intézményekbe vetett bizalom, ugyanakkor 
magas a család és a szűkebb személyes környezet iránti „parti-
kuláris” bizalom. 

3. Természeti erőforrások: 

Magyarország természetes ökoszisztéma-szolgáltatásainak mint-
egy 90%-át már elvesztette, s a természetes területek felszámolá-
sa, beépítése továbbra is nagy ütemben folytatódik. A termőföld 
Magyarország kiemelkedően fontos erőforrása, termékenységét 
azonban degradációs folyamatok veszélyeztetik. Számos levegő- és 
vízszennyezési problémával küzdünk, s számolnunk kell az éghaj-
latváltozásból eredő kedvezőtlen következményekkel is. 

4. Gazdasági erőforrások: 

Magas a magyar gazdaság nemzetközi kitettsége, a külföldi tőkétől 
és nyersanyagoktól való függése, amihez jelentős, a külföld felé 
való eladósodottság társul. A közösségi infrastruktúra helyenként 
rendkívül lepusztult állapotban van, s nemzetközi összehason-
lításban alacsony a vállalkozások K+F és innovációs tevékenysége, 
továbbá a foglalkoztatottság szintje. A közkiadások legnagyobb 
tételét jelentő jóléti rendszer (az életpálya-fi nanszírozás intéz-
ménye) is fenntarthatatlan, jelentős rejtett (implicit) adósságot 
hárít a jövő nemzedékekre.
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   I I. A FENNTARTHATÓ TÁRSADALOM  
VÍZIÓJA: A JÖVŐ  MAGYARORSZÁGA

A fenntarthatóság felé való átmenet végén egy olyan harmonikus, 
értékkövető és értékőrző magyar társadalom sejlik fel, melyben 
a boldogulás alapja – az anyagi értékek mellett – az értékteremtő 
munka, az egészség, a tudás, az erkölcs (mely többek között hit-
en, bizalmon és tiszteleten alapul), valamint a családi, közösségi 
és a nemzeti összetartozás, továbbá a globális felelősségvállalás.

A fenntartható társadalom tagjai számára fontosak a mértékle-
tesség és a takarékosság értékei. A nemzet tagjai között köl-
csönös és erős bizalom áll fenn. A fenntartható társadalom 
értékalapú gondolkodása és cselekvése a megértés, együttérzés, 
szeretet, a kölcsönös nagylelkűség erkölcsére épít. A siker kulcsa 
a kitartó munka, a találékonyság, a fejlesztésre való készség és 
a saját és mások hasznára váló értékteremtés. A megtakarítás, 
a vagyon gyarapítás fontosabb a fogyasztásnál, a meglévő élvezete 
az öncélú szerzésnél.

A társadalom intézményei és a kormányzat döntései támogatják 
a személyes felelősségvállalást és boldogulást, ösztönzik az érték-
teremtő együttműködést. A magántulajdont és a személyiségi 
jogokat mint az egyéni felelősségvállalás és boldogulás feltételeit 

tiszteletben tartják. A civil kezdeményezések, a vallási közösségek 
és az üzleti vállalkozások – jellegüknek megfelelően, egymást 
kiegészítve és támogatva – a társas együttműködés termékeny 
kereteiként működnek; a kormányzat elismeri és támogatja 
szerepvállalásukat. A társadalombiztosítási rendszerek – így 
a nyug díjrendszer és az egészségügy – az ésszerű egyéni fe-
lelősségvállalásra építenek. 

A kormányzat felelős költségvetési gazdálkodása és a pénz 
értékállóságát biztosító monetáris politikája kedvező környezetet 
teremt ahhoz, hogy az egyének és társulásaik felelős módon 
hosszú távra tudjanak tervezni, és erőfeszítéseik gyümölcseit 
élvezni tudják. 

A jövő Magyarországa olyan életpályát biztosít az egyénnek 
a társadalomban, amely lehetővé teszi a szellemi, lelki, érzelmi, 
fi zikai egészség teljességének megőrzését, közösségben történő 
kiteljesedését és elismerését. A fenntarthatóság szempontjából 
pozitív értékek megerősítésében fontos szerepet kapnak a kul-
turális tevékenységek, az azonosságtudatot erősítő kulturális 
örökség védelme és érték alapú fejlesztése, valamint a határainkon 
túl élő magyarokkal való együttműködés. 

Az egyének életmódja és a természeti, közösségi és társadal-
mi környezet elősegíti az egészség megőrzését, az emberek 
kihasználják a folyamatosan bővülő oktatási lehetőségeket és 
nyitottak az élethosszig tartó tanulásra. A tudás a nemzet vala-
mennyi tagja számára megszerezhető, s biztosítja a személyek 
számára a boldogulás esélyegyenlőségét, a társadalom számára 
pedig azt, hogy mindenki tehetsége, szorgalma a közjó javára is 
válik. A tudományos kutatás és a vállalati innováció megbecsült 
tevékenységek, amelyeken gazdasági fej lődésünk is alapszik.

A társadalom intézményei támogatják az erős és tartós párkap-
csolatokat, védik a családot, a gyermekeket boldog párkapcsolat-
ban élő szülők nevelik fel. Olyan gazdasági, vállalatvezetési, illetve 
felsőoktatás-szervezési kultúra alakul ki, amely támogatja a szülők 
számára a gyermekvállalás és a munka, valamint gyermekvállalás 
és a felsőfokú tanulmányok összeegyeztetését. 

Az állam kiterjedt gyermekjóléti intézményhálózattal, kiszá-
mítható családtámogatási rendszerrel segíti ebben a családokat. 
A jogrend megerősíti a szülők jogait és kötelességeit a gyermek-
nevelés terén. 

A gazdaság az ökológiai korlátain belül működik. A jövő 
Magya rországában a természeti erőforrásokkal olyan tartós, 
értékvédő gazdálkodás folyik, amely lehetővé teszi az emberek 
boldogulását anélkül, hogy a gazdasági fejlődés lerombolná a sok-
féleséget, a komplexitást és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat. Az 
emberek tisztelik a természetet, természeti értékeinket, a helyi 
közösségek felismerik a rendelkezésükre álló természeti erőfor-
rásokból adódó lehetőségeiket, termelésüket, energiafelhasználá-
sukat és fogyasztásukat erre alapozva szervezik meg. 

Sokrétű gazdasági kapcsolatok szövik egybe a várost és vidékét, 
az egymással szomszédos, majd a távolabbi településeket, ez 
a belső, erős kapcsolati háló biztos alapját adja Magyarország 
nemzetközi gazdaságba való bekap csolódásának. A lokális ökoló-
giai problémákra, kihívásokra a helyi közösségek és alsóbb szintű 
kormányzatok adnak választ, míg a központi kor mányzat kezeli 
a nemzeti jelentőségű problémákat. A gazdasági, tudományos és 
intézményi innovációk hathatósan segítik a megoldások meg-
találását.
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   I I I.  A NEMZETI FENNTARTHATÓ    
FEJLŐDÉSI KONCEPCIÓ CÉLRENDSZERE

A fenntartható társadalmi működés kialakításának alapfeladata 
a nemzeti erőforrások megóvását és gyarapítását biztosító in-
tézményrendszer létrehozása és fejlesztése. 

1. Humán erőforrások: 

Népességében stabil, egészséges, a kor kihívásainak megfelelő 
készségekkel és tudással rendelkező emberek alkotta társada-
lom. Ezen belül középtávú cél a születések számának növelése, 
a halandóság csökkentése, a népességfogyás lelassítása, hosszú 
távon pedig a népességszám stabilizálása. 

Olyan oktatás-nevelés-képzés (és kulturális intézményrendszer) 
kialakítása, amely egyfelől fej leszti az értékeket, erkölcsi normákat, 
a társadalmi minőséget, az érzelmeket, a közösségekhez való 
kötődést, rendszerszemléleti képességet ad, másfelől biztosítja 
a munkavégzéshez szükséges tudás, készségek és kompetenciák 
elsajátítását, a társadalmi tanulás új formáinak létrejöttét, kiala-
kítja az életen át tartó tanu lásra való igényt. Kiemelt cél továbbá 
a leszakadó csoportok integrációja.

2. Társadalmi erőforrások:

Cél a fenntarthatóságot támogató kultúra kialakítása, a fenn-
tartható társadalom szempontjából pozitív értékek, erkölcsi 
normák és attitűdök erősítése, a társadalmi változásokhoz saját 
önazonosságunk megtartása mellett való alkalmazkodás. 

Cél a bizalom infrastruktúrájának erősítése, a korrupció és a gaz-
dasági járadékvadászat elleni fellépés, a normák betartásának biz-
tosítása, a társadalmi-gazdasági kapcsolatokat befolyásoló állami 
szabályzórendszer stabilitásának megteremtése, a kormányzás 
kiszámíthatóságának erősítése. A foglalkoztatottság és a munka 
társadalmi körülményeinek javítása, a családi értékek erősítése, 
a múlt örökségének ápolása, a kulturális szolgáltatások fejlesztése. 

3. Természeti erőforrások: 

Cél a környezeti eltartóképesség mint a gazdálkodás korlátjának 
érvényesítése. A biodiverzitás, a megújuló természetei erőfor-
rások védelme, az embert érő környezeti terhelések csökkentése, 
a nem megújuló természeti erőforrásokkal való beosztó, ésszerű 
gazdálkodás. 

4. Gazdasági (fi zikai) erőforrások: 

Fontos az önrendelkezés megfelelő szintjének fenntartása a gaz-
daságpolitikai döntésekben. Cél a fi zikai tőke szelektív gyarapí tása, 
a közösségi tőkejavak amortizációjának pótlása. 

Kiemelt feladat a vállalkozói tőke és az innováció erősítése, 
a foglalkoztatás bővítése, a vállalkozói réteg megerősítése, a hazai 
tőkebefektetések fokozatos növelése, külföldi kitettségünk csök-
kentése. Fontos a lokalizáció és a nemzetközi gazdasági kapcso-
latok kihasználása közötti ésszerű arány megteremtése, a helyi 
gazdasági kapcsolatok erősítése, az anyag- és energiatakarékos 
gazdasági tevékenységek arányának növelése. Kiemelt feladat az 
államadósság ésszerű szintre csökkentése, prudens költségvetési 
gyakorlat tartósítása, továbbá a korosztályos egyensúly, az erő-
források generációk közötti, jóléti célú egyensúlyának fokozatos 
visszaállítása. 

A nemzeti erőforrások fenntartásának és gyarapításának terén 
a Keretstratégia kifejti a családok és polgárok, valamint a vál-
lalkozások felelősségét, ajánlásokat fogalmaz meg a kisközösségek, 
civil szervezetek és vallási közösségek számára, továbbá részletesen 
meghatározza az országos és a helyi kor mányzás feladatait.

      IV. A NEMZETI FENNTARTHATÓ  
FEJLŐDÉSI KONCEPCIÓ ESZKÖZEI

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megállapítja:

(1) Folyamatosan nyomon kell követni, s mennyiségi, minőségi 
indikátorokkal mérni kell a nemzeti erőforrások alakulását. 

(2) Az indikátorok jelzései alapján értékelni kell az erőforrások 
helyzetét: melyek vannak kritikus állapotban, melyek kritikussá 
válása várható, illetve, hogy a nemzet jólétéhez mely erőforrások 
fejlesztése járulhat hozzá hosszú távon a leginkább.

(3) Azonosítani kell azokat az okokat (hajtóerőket), amelyek az 
egyes erőforrások degradálásához vagy gyarapításához hozzá-
járulnak. A degradáló hajtóerők visszafogását vagy a gyarapító 
hajtóerők támogatását prioritásként kell kezelni.

(4) A prioritásokat minden kormányzati, regionális vagy helyi 
döntés során érvényre kell juttatni. Szükség van olyan függet-
len intézmények ésszerű hálózatára, amelyek képesek jelezni 
a döntéshozók számára a nemzeti erőforrások megfelelő 
megőrzéséhez elengedhetetlen feltételeket, s bizonyos esetekben 
a szükséges erőforrás-védelmi intézkedéseket ki tudják kény-
szeríteni. A fenntarthatóság szempontjait érvényesíteni kell a kor-
mányzati intézkedésekben is. 

A független fenntarthatósági intézmények: 

•  A társadalmi közbeszéd és vita, a nyilvánosság 

Első lépés a fenntarthatóság témájának rendszeres megjelenítése 
a politikai döntésekkel kapcsolatban. A közszolgálati média 
a közszolgálati kódex erejénél fogva, a kereskedelmi és civil saj-
tó pedig a téma érdekességénél fogva lehet közvetítője ezeknek 
a párbeszédeknek. 

A párbeszéd elemi feltétele, hogy a fenn tarthatóságot érintő 
jelentős súlyú döntések előkészítésekor fenntarthatósági hatás-
vizsgálat készüljön, s annak eredményei a nyilvánosság számára 
megismerhetők legyenek. A párbeszédet segíti a fenntarthatóság 
kulcsindikátorainak évről évre történő nyil vánosságra hozása. 
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•  Társadalmi párbeszéd a gazdaság szereplőivel 

A gazdálkodók is felismerték már a fenntarthatósággal kapcso-
latos globális és helyi kihívásokat, sok vállalatnak van fenn-
tarthatósági politikája vagy elkötelezték magukat a vállalatok 
társadalmi felelősségvállalási (CSR) gyakorlata mellett. A kor-
mányzat, az önkormányzatok, a civil szervezetek és a gazdasági 
érdekképviseletek, illetve a vállalatvezetők, vállalkozók közötti 
párbeszéd eredményezhet olyan átfogó megállapodásokat, ami 
előrelépés lehet a fenntartható társadalom létrejötte felé. 
 

•  Döntések előzetes elemzése, a hatásvizsgálat 

A kormányzati és önkormányzati döntések előkészítése során 
a mai gyakorlatnál alaposabban, körültekintőbben és mélyebb 
szakmai megalapozottsággal kell vizsgálni az adott döntés hosszú 
távú, a nemzeti erőforrásokra gyakorolt hatásait. 

•  Döntések előzetes vizsgálata, a tanácskozó testületek 

A javaslatok különböző állandó testületek általi véleményezése.  

•  A bizalom infrastruktúrájának erősítése:    
kulturális intézmények 

A bizalom szükséges a hatékony emberi együttéléshez, hiánya 
ugyanakkor súlyos egyéni, közösségi és társadalmi konfl iktu-
sokhoz vezet. A kulturális intézményekben működő közösségek 
jelentős mértékben hozzájárulnak a bizalom újratermeléséhez, 
a társadalmi kohézió erősödéséhez. Ezért is fontos a művelődési 
házak, múzeumok, könyvtárak hálózata. 

•  Alkotmányos szabályok 

Egyes, a nemzeti erőforrásokat védő rendelkezéseket az Ország-
gyűlés az Alaptörvényben rögzített. Alkotmányos szabályaink sze-
rint ezen követelmények nem teljesülése esetén a megfelelő intéz-
ményeknek joguk van a megfelelő korlátozó lépés megtételére. 

•  Az automatikus kormányzás eszközei 

A nyugdíjszabályok megállapításánál, az implicit államadósság 
féken tartása érdekében alkalmazható eszköz, a megfelelő szabály 
(képlet) kialakítását megfelelő szakmai és társadalmi egyeztetés 
után lehet megalkotni. 

   A KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁS    
FELADATAI A FENN TARTHATÓSÁG FELÉ  
VALÓ ÁTMENETBEN

A végrehajtást biztosító állami intézményrendszernek a „még ép-
pen szükséges méretű, de hatékony állam” koncepciójára célszerű 
épülnie; nem feltétlenül szükséges új intézményeket létrehozni. 

Ugyanakkor mélyreható strukturális változásokat kell végigvinni 
a minisztériumok, a központi és a területi közigazgatás szervei 
közötti együttműködés terén, mert a jelenlegi ágazati szemléletű 
tervezési és jogalkotási gyakorlat a fenn tarthatóság több ágazatra 
kiterjedő törekvéseit zátonyra futtat hatja. 

A végrehajtási mechanizmusoknak olyan harmonizált és ki-
kerülhetetlen tervezési és érdekeltségi rendszert kell alkotniuk, 
amelyek „sodorják magukkal” a megvalósítást a fenntarthatóság 
felé vezető úton.
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