NEMZETI
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI
KERETSTRATÉGIA

A FENNTARTHATÓSÁG
AZ ÚJ ALAPTÖRVÉNYBEN
Magyarország 2011. április 18-án elfogadott új alaptörvénye jelentősen emeli a természet- és környezetvédelem alkotmányos
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.
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 anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az
utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.”
A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács deklarált intézményes
feladata a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tervezési és egyeztetési feladatok koordinálásának támogatása.
Az NFFT előkészítette és az Országgyűlés elé terjesztette a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiát, amelyet a parlament
2013. március 25-én elfogadott.

A NEMZETI
FENNTARTHATÓ
FEJLŐDÉSI TANÁCS
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 felelős alapjogi biztoshelyettes) túl az NFFT az egyetlen, melynek a fenntartható fejlődés
ágazatokon átnyúló, horizontális vizsgálata a feladata.
A Tanács elnöke az Országgyűlés mindenkori elnöke.
A 32 tagú Tanács tagjait a magyar társadalom sokszínűségét és
tagoltságát megjelenítve különböző intézmények és szervezetek jelölik.

KIK VIGYÁZNAK
A FENNTARTHATÓSÁG
ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE?
Magyarország a fenntarthatóság terén nemzetközi összehasonlításban is figyelemreméltó intézményrendszert épített ki.
A fenntarthatósággal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket is
tartalmazó alaptörvény megsértése esetén az Alkotmánybíróság
járhat el. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács egyeztető,
véleményező, javaslattevő szervezet, a fenntarthatósági ügyekre
vonatkozó nemzeti stratégia kialakításában játszik szerepet.
A jövő nemzedékek érdekeinek érvényesítésére Magyarországon
vezették be elsők között az ombudsman intézményét, aki az alapvető jogok biztosának helyetteseként olyan jog- és érdekvédelmi
feladatokat lát el, amelyek a jövő nemzedékek életét érintik.
Ám a felelősség korántsem csak egy intézményé, egy
hivatalé, hiszen közös jövőnk mindannyiunk felelőssége.

HUMÁN
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MERRE TART A VILÁG?
A civilizáció fejlődése fordulóponthoz érkezett: az új évezred egyre
inkább gazdasági válságokról, óriási államadósságokról, kultúrák és
nyelvek rohamos pusztulásáról, a természeti környezet feléléséről,
kiapadó energia- és nyersanyagforrásokról, a világ több régiójában
demográfiai robbanásról, míg Európában drámai népességfogyásról
szól. Az emberiség kezdi túllépni önnön természetbeli korlátait, kezdi úgy felélni az erőforrásait, hogy a jövő generációk puszta léte is
kérdésessé válik. Nem csak arról van szó, hogyan bánunk az erdeinkkel, a termőterületekkel, a vizeinkkel, hanem arról is, hogy a társadalom maga képes-e újratermelni önmagát? A tét: az emberi civilizáció,
Magyarország jövője, saját gyermekeink, unokáink élete.

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS SAJÁT
GYERMEKEINK SORSÁRÓL, JÖVŐJÉRŐL SZÓL.
ARRÓL, HOGY SZÁMUKRA IS ELÉRHETŐK
MARADNAK-E AZOK AZ ERŐFORRÁSOK,
AMELYEK AZ ÉLETBEN VALÓ BOLDOGULÁSHOZ
SZÜKSÉGESEK. MINDEN NEMZEDÉK
ANYAGI, SZELLEMI ÉS LELKI JÓLÉTÉNEK
ELŐSEGÍTÉSÉHEZ NÉGYFÉLE ALAPVETŐ
ERŐFORRÁS SZÜKSÉGES:

Az emberi erőforrások alatt a megfelelő létszámban és jó egészségi
állapotban élő embereket értjük, tudásukkal, képességeikkel együtt.
Az emberi erőforrás mára a nemzet legfontosabb értékévé vált. Ám
az emberek jólléte, boldogulása a civilizációnak nem pusztán eszköze, hanem maga a fejlődés célja.
A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az
egyének közötti kapcsolatok és szerveződések, intézmények, továbbá
a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A társadalmi erőforrások önmagukban is a jó élet feltételei, de nélkülözhetetlenek ahhoz is, hogy helyes döntések szülessenek a többi erőforrásfajta
hasznosításáról.
Természeti erőforrások nélkül a jó élet elképzelhetetlen. A természeti
erőforrások helyzete szorosan összefügg többek közt az élelmezés-,
energia- és környezetbiztonsággal, megőrzésük pedig hosszú távon
szolgálhatja a közjót, a gazdasági fejlődést és az életminőség javítását.
A gazdasági erőforrások jelentik az alapot a társadalom anyagi
gyarapodásához: a fizikai és a pénztőke, a szellemi alkotásokban
és eljárásokban testet öltő technológiai tudás, valamint az épített
környezet. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága
nemcsak az előállított javak értékét határozzák meg, de a természeti
erőforrások alakulására is hatással vannak. Az emberi erőforrások
hasznosítása és kiteljesedése szintén elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.

TERMÉSZETI
MERRE TART MAGYARORSZÁG?
Hazánkban is kiemelten fontos a fenntartható társadalmi működés
kialakítása, azaz a nemzeti erőforrások megóvását és gyarapítását
biztosító intézményrendszer létrehozása és fejlesztése. Mindezeket
szem előtt tartva az Országgyűlés 2013. március 25-én elfogadta
a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiát.

A NEMZETI FENNTARTHATÓ
FEJLŐDÉSI KERETSTRATÉGIA CÉLJAI
A keretstratégia célja, hogy az egész nemzetet összefogó, hosszú
távra szóló irányt adjon az egyéni és közösségi cselekvések számára.
EMBERI ERŐFORRÁSOK: Népességében stabil, egészséges, korszerű
készségekkel és tudással rendelkező emberek alkotta társadalom.
Olyan oktatás-nevelés-képzés kialakítása, amely egyfelől fejleszti
az értékeket, erkölcsi normákat, a társadalmi minőséget, másfelől
biztosítja a munkavégzéshez szükséges tudás, készségek és kompetenciák elsajátítását. Kiemelt cél a leszakadó csoportok integrációja.
TÁRSADALMI ERŐFORRÁSOK: A fenntarthatóságot támogató kultúra
kialakítása, pozitív értékek, erkölcsi normák és magatartásformák
erősítése. Cél a bizalom erősítése, a korrupció és a gazdasági járadék-
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vadászat elleni fellépés, a normák betarttatása, az állami szabályzórendszer stabilitásának és a kormányzás kiszámíthatóságának
erősítése. A foglalkoztatottság és a munka társadalmi körülményeinek
javítása, a családi értékek erősítése, a múlt örökségének ápolása,
a kulturális szolgáltatások fejlesztése.
TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK: Cél a környezeti eltartóképesség mint
a gazdálkodás korlátjának érvényesítése. A biodiverzitiás, a megújuló természetei erőforrások védelme, az embert érő környezeti terhelések csökkentése, a nem megújuló természeti erőforrásokkal való
beosztó, ésszerű gazdálkodás.
GAZDASÁGI (FIZIKAI) ERŐFORRÁSOK: A vállalkozói tőke és az
innováció erősítése, a foglalkoztatás bővítése, a vállalkozói réteg
megerősítése, a hazai tőkebefektetések fokozatos növelése, az önrendelkezés megfelelő szintjének fenntartása, külföldi kitettségünk
csökkentése. A lokalizáció és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok
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 az erőforrások generációk közötti, jóléti célú
egyensúlyának fokozatos visszaállítása.

