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ELÕSZÓ

A fenntartható fejlõdésrõl szóló, johannesburgi „Föld Csúcs” (World Summit on Sus-
tainable Development) konferenciát követõen, 2002 õszén az Országos Környezetvé-
delmi Tanács indítványozta, hogy Magyarországon (is) készüljön nemzeti stratégia a
gazdaság és társadalom fenntartható fejlesztésére, amelyet valamennyi társadalmi cso-
port és réteg részvételével, törekvéseiket szervezeteik segítségével föltárva, végül po-
litikai érdekképviseleteik: a pártok parlamenti vitáját követõen az országgyûlés hatá-
rozata fogalmaz meg/hirdet ki.

E javaslattal egyidejûleg az OKT a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai
Kutatóintézetével összefogva programot indított a fenntarthatóság magyarországi
stratégiájának szellemi megalapozására.

Az egyetemi, akadémiai, szakmai közösség ismert képviselõit kértük föl arra, hogy
gondolataikat tanulmányokban kifejtve járuljanak hozzá a fenntartható fejlõdés lehe-
tõségei, esélyei elemzéséhez, azok között a körülmények között, amelyeket várhatóan
a nagy trendek forgatókönyvei fognak fölrajzolni. A szerkesztõk tudatosan nem fésül-
ték át a tanulmányokat. A szerzõk különbözõ területeket, intézményeket, kutatási
hagyományokat képviselnek. Szövegeiket változtatás nélkül közöljük.

Természetesen kapcsolódott tehát a kezdeményezés a kormányzat elõretekintési
projektjéhez, amely Magyarország 2015 címmel lényegében az EU reformtervei: a lisz-
szaboni folyamat és a göteborgi deklaráció hazai összehangolását tûzte ki célul hozzá-
járulásként a Nemzeti Fejlesztési Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) tematikus
programjainak megalapozásához. Az ismert öt prioritás harmonizálását, azaz: a tudás-
alapú társadalom versenyképességének növelését és a társadalmi kohézió erõsítését, az
intézményrendszer átfogó reformjával és mindezeket fenntartható módon.

A Magyarország 2015 projekt összegzése egy „Fehér könyv”-ben történik, veszteség
volna azonban, ha az alapozó, elemzõ írásokat nem publikálnánk.

A Fenntartható fejlõdés Magyarországon – jövõképek és forgatókönyvek – tanulmányai lehe-
tõségeket, következményeket latolgatnak, dilemmákat vázolnak és próbálnak feltörni.
Vitázva, más-más következtetésekre jutva olykor, máskor azonos gondolatokat ismétel-
ve. Tükrözve az útkeresés intellektuális sokféleségét és a jövõképek – érthetõ módon
meglévõ – bizonytalanságát, amelyet nem kívántak elrejteni a kötet szerkesztõi.

A fenntartható fejlõdés alapelveirõl a világban az elvek szintjén kezd valamilyen
egyetértés kirajzolódni. Arról is lassan valamilyen konszenzus alakul ki, hogy ökológi-
ai, társadalmi és gazdasági elemek kölcsönösen feltételezik egymást akkor, amikor kü-
lönbözõ politikákat kezdünk megfogalmazni az eddigi „fenntarthatatlan fejlõdés” kö-
vetkezményeinek felszámolására. A politikában és a versenygazdaság gyakorlatában
azonban – különösen Közép-Európában – az eddig megtett lépések szerényebbek.

A politikában, érthetõen mind ez ideig nincs tapasztalat abban, hogyan lehet egy-
szerre és egyidejûleg figyelemmel lenni a fenntarthatóság különbözõ metszeteire és al-
kotóelemeire. Elvben szabályozott egy nagyberuházás, vagy egy új törvény hatáselem-
zése. De a fenntarthatósági feltételek összetettebb idõdimenziói a hasonló feladatot
már áttekinthetetlenné teszik.
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A ‘60-as évekig a háború utáni gazdasági növekedést mindenütt Európában általá-
nos elismerés fogadta, sõt bizonyos lelkesedést is kiváltott, hiszen benne a jólét és a
stabilitás alapját látták – nem is indokolatlanul. A ‘60-as évek végén azonban a gaz-
dasági növekedés eredményeit nem megkérdõjelezve elszaporodtak a kritikus hangok
annak elõfeltételei és forrásai kapcsán.

A Római Klub 1972. évi jelentése nagy nemzetközi visszhangot váltott ki a folya-
matos exponenciális növekedése és annak következményei: a növekvõ környezetszeny-
nyezõdés, a megújuló erõforrások túlhasználata és a nem megújuló erõforrások kime-
rülése bemutatásával. Éles vita kezdõdött a gazdasági növekedésrõl és a környezetrõl
azok között, akik a növekedést a környezet számára is kedvezõnek tartották és azok
között, akik velük szemben a növekedést a környezet leépülésének fõ okai között tar-
tották számon és ezért a beindult folyamatok lelassulását kívánták. A ‘80-as évek vé-
gén e területen jelentõs elméleti munkák is elindultak, fontos modellezõ és elõrejelzé-
si projektek nyíltak, de a hiányzó környezeti adatokból és a fenntartható jövõre vo-
natkozó eltérõ felfogásokból következõen a vitának nem lehetett megoldása. Az ún.
Környezeti Kuznets Görbe (KKG) az elsõ átfogó empirikus vizsgálatokból csak 1990
körül jelenik meg és jelzi, hogy az anyag- és energiafelhasználás a jövedelemmel egy
fordított U-görbe mentén függ össze. E görbe levezethetõ volt azokból az ipari or-
szágbeli mérésekbõl, melyek szerint a környezetre nehezedõ nyomás egy ponton csök-
ken, ha a gazdasági növekedés tovább folytatódik. 1992-ben a Világbank egy sokak
által fontosnak tartott jelentésben jelzi, hogy a gazdasági növekedés és a környezeti
terhelés egymástól szétválasztható. Ugyanebben az évben kerül sor az ENSZ szerve-
zésében a Riói Találkozóra, ahol a fejlett ipari országok elkötelezik magukat a fenn-
tartható fejlõdés mellett. Az OECD 2001 májusában megfogalmazott új környezeti
stratégiája már egyértelmû lehetõségként jelzi a környezeti feszültségek leválasztását
a gazdasági növekedésrõl. 

A ‘60-as évek elsõ környezeti mozgalmainak színrelépése óta az OECD-országok si-
keresek voltak a környezethasználat szabályozásában. Ezzel együtt a technológiai fej-
lõdés is lehetõvé tette a szennyezés csökkentését, és az erõforrások jobb hatékonysá-
gú hasznosítását. Valamennyi OECD-országban, de különösen azokban az államok-
ban, ahol a közvélemény különösen érzékeny a környezet állapotára, sikeres környe-
zeti politikák egész sorát dolgozták ki. A valódi eredmények azonban természetesen
parciálisak. Egyes országokban bizonyos káros emissziók egy részét valóban le lehetett
választani a növekedésrõl. 

Ha jobban megvizsgáljuk a Környezeti Kuznets Görbét, akkor az elsõsorban olyan
helyi környezeti problémák viselkedésére tûnik igaznak, mint a vízszennyezõdés vagy
a városi levegõ állapota. Számos vizsgálat bizonyította, hogy a növekvõ jövedelemszin-
tek valóban hatnak a helyi környezet minõségére. Ez valószínûleg azzal függ össze,
hogy az emberek készek akciókra egészségi állapotuk javítása érdekében, és mert itt a
költségek és az elérhetõ eredmények egyszerre helyiek és nemzetiek és egy nemzedék
életén belül realizálódnak. S amennyiben a helyi környezeti és egészségi problémák
nyilvánvalóvá válnak, s ha vannak pénzügyi eszközök is ahhoz, hogy szennyezéscsök-
kentõ technológiákat és szabályozásokat alkalmazzák, a haladás nyilvánvalóvá válik. A
fejlett világ sok nagyvárosa és fontos régiója már átlépett a görbe kedvezõ szakaszába.
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De Közép-Európa számos térsége egyelõre még a Görbe növekvõ szárán helyezkedik
el. Ugyanakkor a Kuznets Görbét nem rajzolhatjuk fel olyan globális problémák köve-
tésére, mint az éghajlatváltozás és az élõ környezetek vagy fajták fogyása. Látható,
hogy itt nincsenek jövedelemszintekhez, vagy a társadalom gazdagságához rendelhetõ
átbillenõ pontok a nehezebb és a könnyebb terhelési szakaszok között. Az OECD rom-
ló környezeti problémalistáján az élen a melegházi hatást találjuk, de ott van mögötte
a trópusi erdõk fogyása, a halkészletek lehalászása és a biodiverzitás veszteségei is. E
problémák kezelésénél tudjuk, hogy a gazdasági fejlettségi szintek energiaintenzívek
ma is, és a jelenlegi energiatermelési módok CO2-t bocsátanak ki.

A globális környezeti változásokat már azért is nehéz hagyományos módon úgy,
ahogy más környezeti problémákat eddig kezeltünk, megoldani. Hiszen az, ahogy
ilyen tevékenységeket, vagy folyamatokat kezelünk és megélünk (élelmiszertermelés,
mobilitás, energiahasználat), mélyen beleivódott kultúránkba. A globális környezeti
problémák eredete is gyakran eltér, az azok által érintett társadalmi játékosok száma
nagy, és érdekeik gyakran csak nagyon bizonytalanul határozhatók meg. Ráadásul,
gyakran az akcióra már akkor sort kell keríteni, amikor a nyugtalanító környezeti ha-
tások éppen hogy megjelentek. 

A ‘60–70-es évek között megjelenõ környezetpolitikák nagyjából reaktívak voltak. A
politikákat konkrét károsodások, gyakran katasztrófák mozgatták, vagy a szennyezõ-
déssel közvetlenül összekapcsolható egészségi károsodásokra reagáltak. A megoldások
zöme mûszaki volt és lényegében valamilyen káros anyag kibocsátását akadályozta, vagy
korlátozta. Természetesen itt már megjelennek a költségszempontok is. A ‘70-es évek
olajválságát követõen elõtérbe kerültek a környezetpolitikákban a hatékonysági szem-
pontok; fontossá vált, hogy e politikák a szûkebben vett termelés eredményességét is nö-
veljék. Az erõforrás optimális felhasználása vált a politikák magjává. A ‘90-es évektõl
kezdõdõen azonban a környezeti probléma érzékelése megváltozott; lehetõséggé válik
arra, hogy új termékeket adjunk el filozófiáján belül. A zöld imágó és a környezeti ered-
ményesség új piacokat és azokon új termékeket teremt. Az alapkérdés persze megma-
rad: a zöld termékek elõállításával meg tudjuk-e változtatni a jelzett civilizációs hatáso-
kat? Le tudjuk-e lassítani a globális környezeti átalakulást? Közép-európai pesszimis-
tákként azt mondjuk, hogy valószínûleg nem. Zöld termékeket is csak akkor tudunk ér-
tékesíteni, ha illeszkednek a létezõ technológiai és kereskedelmi láncokhoz. Már ma is
elég tiszta technológiát ismerünk a közlekedésben, az energia elõállításában vagy az élel-
miszertermelésben. De ezek még mindig nem piacérettek. Egyrészt, mert az aktuális
kereskedelmi érdekek és infrastruktúra által meghatározott energia- vagy fogyasztási
rendszereinkbe nem illeszthetõek. Másrészt, kialakult a jelenlegi rendszerben a magán-
és a közköltségek egyfajta megosztása és ezek beépültek a tulajdonviszonyokba, a ter-
melés árszintjeibe vagy az egészségi költségekbe. 

Természetesen a rendszer átalakítása, és ennek részleteit mutatják be tanulmánya-
ink, számos apró lépésen: technológiai, gazdasági és szociális megfontoláson keresz-
tül bontakozhat csak ki. Végül is itt olyan termelési, elosztási, fogyasztási és irányí-
tási hálózatokról van szó, amelyek a társadalomban kialakult tulajdonszerkezetet,
pénzügyi szabályozást és irányítást is érintik. Ezen összetett láncok átalakítása rá-
adásul egyfajta megelõzõ, proaktív módon kihívás valamennyi társadalmi szereplõ
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számára. Az erre vonatkozó víziók is még versenyeznek egymással. S nem igazán vi-
lágos, esetleges párhuzamos alkalmazásuk milyen folyamatokat fojt le és erõsít fel a
környezetben. Vannak, akik ezt ma is elsõsorban technológiai kérdésként észlelik.
Számunkra azonban világos, hogy a technológiai mellett, sokszor az elõtt is intézmé-
nyi, társadalmi és kulturális tényezõk lesznek igazán meghatározóak. Tulajdonkép-
pen egy ilyen elmozdulás a fenntarthatóság irányába csak akkor lehet sikeres, ha a
technológiai változás társadalmi átalakulással kapcsolódik össze. Mindez megélhetõ
újfajta innovációs elméletként is, amelyben az átalakulás több szintjét kíséreljük
meg együtt kezelni. Ezek a fenntarthatósági modellek egyszerre három szintet kezel-
nek: a niche-t, a rezsimet és a tájat. A niche alatt – és ez még többször elõbukkan a
kötetben – azt a teret értjük, amelyben a létezõ tudást és képességeket használva
emberek új technológiákat fejlesztenek, s ez utóbbiak létezõ termelési, vagy környe-
zeti rezsimek problémáinak megoldásához járulnak hozzá. A niche tulajdonképpen
egyfajta fészek, vagy játéktér a tanuláshoz. E szint innovációi gyakran radikálisak.
Társadalmi-technológiai rezsim alatt itt közösségeken belül kialakult szabályok és
tevékenységek együttesét értjük. A rezsim szintjén az innovációk többnyire részlege-
sek. A rezsimek beleilleszkednek egyfajta „társadalmi tájba”, értékek és kulturális
normák rendszerébe, a körülöttük zajló gazdasági és politikai folyamatokba. E szé-
lesebb kulturális tájakat már nagyon nehéz megváltoztatni, s ha ez mégis sikerülne,
általában hosszabb idõt vesz igénybe. 

A kötet tanulmányai mind a három szinttel foglalkoznak, konkrét politikákat azon-
ban csak ez elsõ két szintre javasolnak. Elõképeit alkotják egyfajta fenntarthatósági
kormányzásnak. Ez alatt egy olyan irányítási környezetet és kultúrát értenénk, amely
egyfajta átalakulás-menedzsmentként aktív elõrejelzésekre épül, közösségi és norma-
tív víziókat alkalmaz hosszabb távú kollektív innovációs stratégiák kialakításához.
Ebben az irányítási kultúrában, felfogásunk szerint, egy evolúciós szabályozás váltaná
fel az utasításokat és szabályzásokat összekapcsoló hagyományos irányítást. Azt, amit
a magyar társadalomkutatás ma innovációnak nevez, s amellyel a Magyarország 2015
sorozat más köteteiben foglalkozunk, inkább a niche-innovációk csoportjába sorol-
nánk. A fenntarthatóság kezelésének szintjei azonban a technológiai és társadalmi re-
zsimek és tájak kategóriáiba, elemzési szintjeibe tartoznak. Az energia, az élelmiszer
és a közlekedés rendszerei beépülnek a nemzetközi kötelezettségek és szabályozások
létezõ hálózatába. 

A változások egyik meghatározó iránya itt adott környezeti forrás externális költsé-
geinek elismertetése lenne – például adókkal, felhasználási kvótákkal, vagy az adott
forrás adható-vehetõ felhasználási jogainak meghatározásával. A kötetben különbözõ
fenntarthatósági átmenetekkel dolgozunk. Van szó pályák átirányításáról, hirtelen
váltásokról, tervezett, fokozatosan bevezethetõ lépésekrõl, és végül olyan helyzetekrõl
is, amelyeket korábbi állapotok maximálisan meghatároznak, s amelyeben a változá-
sok esélye nem túl magas. 

Bulla Miklós – Tamás Pál
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I. STRATÉGIÁK



Tamás Pál

FENNTARTHATÓ MAGYARORSZÁG
Vázlatok egy zöld társadalompolitikáról

I. A társadalom jövõképessége

Az utóbbi években egyre fontosabbá vált a társadalom jövõpotenciáljának, vagy jövõké-
pességének aktív alakítása. E keretben a fenntarthatóság kérdésével – legalább 1992, a
környezetvédelem riói világkonferenciája óta – a politika is a legkülönfélébb metszetek-
ben foglalkozik. A fenntartható fejlõdés jövõképe tulajdonképpen két összetartozó válsá-
got, a környezeti krízist, valamint az egyenlõtlenségek növekedését a legkülönfélébb nem-
zetközi metszetekben jeleníti meg egyszerre. Az ipari társadalmak a fenntarthatóság
szempontjainak beépítésével a fejlõdés különbözõ modelljeibe, egy olyan gazdasági mo-
dell mellett kötelezik el magukat, amely az átalakulást társadalmilag elviselhetõ korlátok
közé szorítja és elvben igen széles skálán, esetenként globális méretekben igazságosabbá
tenné az elosztást a mai és a következõ nemzedékek számára. A természeti erõforrások
egyenlõ elérhetõsége az emberileg elviselhetõ élet elõfeltételeként épül be a modellekbe.
A fenntartható fejlõdés programja ebben az értelemben normatív: kívánatos cselekvés-
módokat fogalmaz meg, másfelõl az elosztás kivitelezhetõ és mégis igazságos formáit ál-
lítja a középpontba. Ugyanakkor így a társadalmi normák kérdése is összekapcsolódik a
fenntarthatóság eredetileg szinte kizárólag környezeti meghatározottságú alapértelmezé-
seivel. Sokan és sokféleképpen a fenntarthatósági kérdéseken keresztül vélik megragad-
hatónak a modernitás válságának különbözõ elemeit. Mindezekrõl azonban nem világo-
san körülírható, rendszerezett elméletek nyelvén, hanem célok, álmok, remények és vízi-
ók nyalábjain keresztül fogalmazódnak meg hitek, vágyak, cselekvési programok. E vízi-
ók gyakran a szigorú szaktudományoknál többet kínálnak az eltérõ logikákat követõ
érintett területek összekapcsolására. Hiszen a mai társadalmi fejlõdés következményeinek
és mellékhatásainak értelmezésénél az egyértelmû oksági modellek többnyire használha-
tatlanok. Emellett a különbözõ jellegû kockázatok összekapcsolódása hozzájárul a fenn-
tarthatóság ügyének felértékelõdéséhez a közpolitikában. Az utolsó másfél-két évtized-
ben az ipari társadalmakban a fenntarthatóság hívószavai köré eltérõ alternatív világké-
pek, életmódminták, társadalomjobbító projektek, mozgalmakat összekapcsoló hálóza-
tok rendezõdnek. A fenntarthatóság ilyen víziószerû felfogásából ma egyelõre inkább
elõnyök, mint hátrányok származnak. Egyetlen szigorúan meghatározott értelmezési és
cselekvési program a különbözõ érintett érdekalakzatok, stratégiák és keretelképzelések
számára túl szûk lenne. Így azonban a fenntarthatóság közös kikristályosodási ponttá vá-
lik igen eltérõ indíttatású és szaktudományilag meghatározott felfogások és mozgalmak
részére. Ez még akkor is érték marad, ha látjuk, hogy a fenntarthatóságot harci jelszóként
az utolsó években sok vonatkozásban túlhasználták, és egyre világosabbá válik, e hívó szó
esetenként a legkülönfélébb ötletek csomagolóanyagaként szolgál. 
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Az összetett jövõképek körül a társadalmi vita szükségszerûen folyamatos. A néze-
tek állandósult ütköztetése nem öncél, nem egyszerûen értelmiségi létformákhoz kí-
nál kereteket, hanem meghatározó módon intézményi érdekeket, ipari programokat
jelenít meg. Ilyesmi történt a fenntarthatóság kapcsán is. E mozgás három szakaszát
érdemes elkülöníteni. Az elsõben a vita elsõsorban a jövõben mind érezhetõbbé váló
erõforráshiányról, a növekedés korlátairól szól – nagyjából a Római Klub 1972-es hí-
res Meadows Jelentésének nyelvhasználatát követve. Az eredeti alapüzenet szigorú. A
Föld megbomlott ökológiai egyensúlya helyreállításához a természet jelenlegi gazda-
sági és személyes használati terhelését felére kell csökkenteni. Az akkori gazdasági nö-
vekedési trendek és a társadalmi jólét viszonylag gyors ütemû bõvülése tulajdonkép-
pen kikényszerítette a gyors növekedés ökológiai kereteinek kijelölését. 

A ‘80–90-es évek fordulóján az új üzenet már puhább, beéri a környezet korlátozott
terhelhetõségének hangsúlyozásával. Az akkori viták abból indultak ki, hogy az ökoló-
giai rendszerek „normális” mûködésében egy terhelési ponton túl zavarok jelentkeznek,
sõt esetleg maga az egész is összeomolhat. A környezeti károkat okozók felelõsségre vo-
násánál, persze, valamilyen egyensúlyt kerestek a környezet további veszélyeztetettsége,
a kárból következõ társadalmi költségek részleges visszaterhelése és a gazdaság az akko-
ri depresszió által meghatározott fizetõképessége, „büntethetõsége” között. Megjelen-
nek a gazdasági megfontolások. Már nem a mindenáron elérhetõ legérintetlenebb ter-
mészet fenntartása a cél. Ehelyett inkább elérhetõ, vagy védhetõ „érinthetetlenségi szin-
teket” próbálnak ezek belátható költségeivel valamilyen módon egyensúlyba hozni. E
ponton a gazdaság és az ökopolitika szinte természetesen került szembe egymással és a
környezeti program e játéktérben magától érthetõen védekezni kényszerül. A ‘90-es
évek elsõ felében kiélezõdõ nemzetközi verseny a beruházásokért és a csúcstechnológi-
ák adott térségekbe telepítéséért azonban a gazdaságpolitika napirendjére tûzi a „túlsá-
gosan is drágává váló” szociális szolgáltatások valamilyen arányú visszafogását. Függet-
lenül attól, hogy ez az elképzelés mikor és milyen formában lett volna így egyáltalán ki-
vitelezhetõ, a környezetpolitikai gondolkodásra kétségtelenül hatott. Bár óvatosan sen-
ki nem beszélt arról, hogy az európai ipar környezetkímélõ technológiákra túlságosan
sokat költene. De szó volt arról, hogy az ipari társadalmak nagyon is „jólétre orientál-
tak”, hogy túl sok járulékos költséggel termelnek. S hogy e pontokon sürgõs változások-
ra lenne szükség. De mert a jóléti és környezeti költségek a legtöbb gazdasági szereplõ
szemében együttes tehernek tûntek, a valóságban részleges lebontásuk, vagy felpuhítá-
suk programja is összekapcsolódott. Érdekes módon, míg a szociális „túlvállalásról” sza-
bad volt beszélni, a környezetvédelmi költségek visszafogásának lehetõségei a közvéle-
ményben tabutémának számítottak.

A harmadik vitaszakasz azonban már fel- és elismerte, hogy a terhelhetõség hatá-
rai nemcsak a gazdaságiak, hanem a társadalmi rend szintjén is megfogalmazottak. A
fenntarthatósági vitában ebben az idõben már majdnem egyenlõ súllyal szerepeltek
ökológiai, gazdasági és társadalompolitikai érvek. Egyre világososabbá vált, hogy a
társadalom „jövõképességének” a környezeti elem csak egyik részét alkotja. Ebben az
értelemben a legújabb viták minõségileg különböznek a ‘80-as évek ökomodernizá-
ciós programjaitól. Azok eredetileg politikatudományi mûhelyekben születnek. Az
akkori elképzelés szerint nem a gazdaság, hanem a politika és a közigazgatás vál(hat)-
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nak az erõforrás-kímélõ innovációk legfõbb megrendelõjévé. S ezzel maga a politika
is megújulhat. E megközelítéssel szemben a fenntarthatósági szemlélet elsõsorban
nem technikai, hanem társadalmi innovációkra és rendszerelem-változásokra összpon-
tosít. Ezért nem beszél külön környezeti válságról, társadalomfejlõdési zsákutcáról és
energiakrízisrõl. Hiszen ezek ugyanazon válság részeit alkotják. 

A „fenntarthatóság” fogalma (szóhasználata, világképe) egyébként már évek óta a
legkülönfélébb kultúrkörökben és tudományágakban eltérõ világfelfogású csoportok-
nak és iskoláknak lehetõvé teszi, hogy hihetõen hirdessék, tartalmával egyetértsenek,
tehát a haladás új felfogásait pártolják, és láthatóan alkalmas arra is, hogy közben a
legkülönfélébb érdekeket, stratégiákat és érzékenységi küszöböket is értelmezze, vagy
akár magába is építse. Persze, a különbözõ fenntarthatósági viták témái, vagy terüle-
tei mások. S az azokban részt vevõk is mást gondolnak a „fejlõdésrõl”, a társadalmi
igazságosság elfogadható mértékeirõl, vagy az újrakezdés és folyamatosság kívánatos
arányairól. E vitákban az elsõsorban a piaci folyamatokat kiindulópontként elfogadó
„alig változtassunk” modellek mellett megjelennek radikális felfogások. Igen jelentõ-
sek a különbségek a megelõzés idõtávját, mértékét és drámai retorikáját illetõen. Na-
gyok az eltérések abban is, hogy adott megközelítés beéri az erõforrások kímélõ hasz-
nálatával, vagy ezen túl, magát az ipari rendszer újraszervezését is programjának te-
kinti. Az igazságossági elvek közül a tulajdonláshoz és a teljesítményhez kötöttekkel
szemben felértékelõdnek az elosztási és a szükségleti elvek. A leginkább fordulatot kö-
vetelõk mindezt a társadalmi jövõképek radikális felújításával is összekapcsolják. 

A viták kezdeti szakaszában a gazdasági, ökológiai és társadalmi elemeket egyfajta
„háromlábú” fenntarthatósági modellbe rendezték össze. A lábak elkülönültek, de
egymást feltételezték, és elvben valahogy egyensúlyban voltak. Az ily módon felraj-
zolt részvilágok kölcsönhatásait igazán e modell azonban már nem képes kezelni. A
döntéshozók pedig e pilléreket hagyományos problémamegoldó technikáikkal nem is
tudják együtt kezelni. Így azután a gazdasági növekedés kevésbé sikeres idõszakaiban,
vagy amikor a közfigyelmet egyébként is más kérdések kötik le, valamelyik „lábat”
„elfelejtik”. Pedig az ökológiai és társadalmi problémák többsége szétbonthatatlanul
összekapcsolódik, sõt tulajdonképpen gyakran ugyanaz a probléma bukkan az egyes
területeken különbözõ formákban elõ. 

A gazdasági rendszereket hagyományosan vizsgálják abból a szempontból, hogy a
környezetet alul-, vagy túlterhelik. Azonban az esetek legnagyobb részében a társa-
dalompolitikai és környezeti viták ritkán kapcsolódnak össze. Aki társadalmi békérõl,
megújulásról és átfogalmazott igazságosságról beszél, általában megmarad a szociál-
politika, vagy a munkaerõ-politika világában, és az ottani programpontokat a fenn-
tarthatósági szempontrendszerünk kínálta keretekbe nem integrálja. 

Ehelyütt legnagyobbrészt az egyes viták történeti-társadalmi meghatározottsága ér-
vényesül. A foglalkoztatási kérdések a legritkább esetben kapcsolódnak közvetlenül,
mondjuk, a fenntartható fogyasztás ügyéhez. A két kérdést ráadásul mások más gaz-
daságpolitikai, sõt történeti pillanatban vetik fel. S azonnali kezelésüknél nem a prob-
léma komplexitásának növelése, hanem ellenkezõleg; leegyszerûsítése a kívánatos. Az
eltérõ forgatókönyvek szembesítésénél, illetve összeillesztésénél valamilyen fenntart-
hatósági alapcélkitûzéseket azonban mégiscsak meg kell határozni. 
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Mi a következõ fejezetekben a fenntarthatóság négy elemét hangsúlyoznánk. Elõször
is, fontosnak tartjuk annak normatív, az adott nemzedéken belüli, illetve nemzedékek
közötti elosztással összefüggõ igazságossági elemeit. A fenntarthatóság különbözõ rész-
célkitûzései, pl. az ökológiai terhelés csökkentése alapvetõ társadalmi normákat érint.
Az igazságosság, a szabadság vagy a szolidaritás felfogásainak átértelmezése nélkül ne-
hezen lehetne fenntarthatóságról beszélni. Másodszor, a fenntartható fejlõdés elõfeltéte-
lei közé tartozik a megközelítõen teljes foglalkoztatás- és a fogyasztásorientált jóléti mo-
dellek valamilyen elemeinek feladása, vagy terjedelmének mérséklése. Még idekapcsol-
hatnánk a mai munkafogalom határainak átfogalmazását, hogy a családi ellátó felada-
tok és a közösséget szolgáló nem fizetett tevékenységek, önkéntes akciók is valahogy
rendszerünkbe építhetõek legyenek. Harmadszor, figyelembe kellene vennünk a keresõ
tevékenység társadalmi környezetét, illetve következményeit. A hagyományos megkö-
zelítések a termelési folyamat racionalizálását veszélyként élik meg. Hiszen a tervezõk
itt végsõ soron élõ munkát takarítanak meg. Mindebbõl rövidebb távon munkanélküli-
ség és – az elidegenedés részleges feloldásához – valamilyen kiegyenlítõ fogyasztás is kö-
vetkezne. Negyedszer, a jövõképeknek – legalább kulcselemeikben – a legfontosabb tár-
sadalmi erõ- és véleményközpontok számára elfogadhatóaknak kellene lenniük. Ezért a
fenntarthatósági programokba akkor is beépítendõek kommunikációs elemek, amikor
egyébként annak gondolati alapvetéséhez ilyenekre igazán nem lenne szükség. 

A munka és a fenntarthatóság összekapcsolásánál fontossá válik a szélesebben értel-
mezett társadalombiztosítás újrafogalmazása, s ezzel egyidõben a munkaidõ újrasza-
bályozása, a munkafolyamat rugalmassá tétele, a társadalmilag hasznos munka újra-
értelmezése, a helyi foglalkoztatás – szolgáltatások és javító munkák – felértékelõdé-
se, végül a környezeti iparokban születõ munkahelyek jelentõségének hangsúlyozása.

A foglalkoztatás számos metszetében (munkaidõ-csökkentés, a munkakörök korlá-
tainak rugalmas feloldása) a programok és a belátható hatások mások lesznek a nõk és
a férfiak között. Valószínûleg a magyar gazdaság fejlõdésének egy következõ szakaszá-
ban, amikor a hatékonyság már magasabb béreket is megenged, esetleg a részmunkaidõ
növelése e vonatkozásban nemcsak a nõk, hanem a férfiak számára is biztosíthatná a
kedvezõbb, vagy jobbnak tartott munkahelyek szolidarisztikusabb kihasználását (azokon
többen osztozhatnának), és elképzelhetõ, hogy ez a részmunkaidõ – akár bizonyos élet-
korokra összpontosítva – az egyébként kevésbé vonzó munkahelyek betöltését is vala-
hogy meg tudná legalább ideiglenesen oldani. A hagyományos keresõ munkakörök fel-
bontásával, majd ebben az új keretben elképzelt újrarendezésével talán eljuthatunk –
épp a fenntarthatósághoz kapcsolódva – egy olyan új munkafelfogáshoz, amely a csak
az egyén számára hasznos, személyhez kötött munkatartalmakat is integrálni tudja.
Úgy véljük, hogy igen sok területen az öntevékenység ebben az értelemben, vagyis hogy
sok mindent magad csinálsz, végül ökológiailag is védhetõbb megoldásnak tûnik. A sza-
badidõ, amelytõl a ‘80–90-es évek többszörös álláshelyei és kényszervállalkozásai amúgy
is egy egész nemzedéket „megszabadítottak”, sokak számára egyébként sem pihenést je-
lent. A „szabad” jelzõ itt egyszerûen arra utal, hogy ebben az idõsávban az érintett sa-
ját maga számára végez munkát, old meg feladatokat. Ily módon a keresõ munkához
kötött jóléti felfogásokat egy erõforrás-kímélõ, a korábbiaknál sokkal inkább önellátás-
ra összpontosító jóléti modell váltja fel. Egyébként egy ilyen rendszer szükségszerûen a
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korábbiaknál sokkal inkább magába foglalja a ma a fizetett kategóriába nehezen beil-
leszthetõ, zömmel nõk által ellátott tevékenységek egész sorát. Sommás ítélet helyett
azonban mégis azt hangsúlyoznánk, hogy különbözõ területeken a hagyományos „kere-
sõ” munkának és az újonnan elismert tevékenységi formáknak különbözõ arányai és
egyensúlyai alakulnak ki. S éppen ezek különbözõségébõl következõen nõhet össztársa-
dalmi szinten a munka hatékonysága. Hiszen az önellátó és a munkamegosztásba be-
kapcsolódó munkaformák egyensúlyai majd feltehetõen a helyi viszonyoknak a korábbi
változatoknál külön-külön is jobban megfelelnek. 

A fenntarthatósági jövõképeket lehet helyi és regionális szinteken kezelni. Az állam át-
fogó döntéshozatali és problémamegoldói szerepeinek egy része mindeközben leépül, má-
sok azonban szinte érintetlenül megmaradnak. E részleges „államtalanítás” értelmezésé-
nél azonban két csapda látszik. Az elsõ, ha úgy tennénk, mintha az állami szerepek fogyá-
sa elõre kitervelt és jól végiggondolt lenne, hogy így azután valóban a közösség léte szem-
pontjából legfontosabb feladatkörök maradtak az állami kompetenciahatárokon belül. Az
érdekteleneket leadtuk, a társadalom mûködéséhez elengedhetetlent pedig megóvtuk és
fenntartottuk. Ugyanakkor nyilvánvalóan az állam igen sok helyen – a rendszerváltás év-
tizedében Közép-Európában pedig szinte mindenütt – képtelen volt arra, hogy a globális
hatásokkal szemben magát összefogottan védje, következésképpen részleges bomlása is je-
lentõs mértékben külsõleg volt meghatározott. Így azután a kialakult, vagy inkább meg-
maradt rendszerek is a helyi igazgatási formák eltérõ sebezhetõségébõl és a különféle kul-
turális hagyományokból következõen országonként, sõt régiónként eltérnek. 

Azonban legalább ilyen tévedés lenne ezt a sokféleséget abszolutizálni, és azt hinni, hogy
itt csak a véletlen, vagy a helyi elemek valamilyen összessége munkál. A nagy politikai ide-
ológiák, a jóléti államra vonatkozó rendszerszerû felfogások elvben hasonló külsõ környe-
zetben is igen eltérõ új állami „romfelületeket” generáltak. A ‘90-es évek magyar állama
– legalábbis az ideológiailag meghatározott akaratok vonatkozásában – leginkább az
‘50–60-as évek német államára emlékeztet. Itt a szociáldemokratává felpuhított államszo-
cialista jóléti modell keveredik a világháború utáni német konzervatívok „szociális piacgaz-
daságával”. Egyébként e két modell olyan sok elemében „csereszabatos”, hogy a kialaku-
ló szerepegyüttes nem is tûnik túlságosan vegyesnek, eklektikusnak. Ez a hibrid modell
azonban meglehetõsen kiterjedt állami mûködésmódot feltételez, és eredetileg nemigen
voltak benne a globalizációval szembeni ellenálláshoz szükséges „platformok” sem. 

II. Fenntarthatósági viták

A sokat idézett Brundtland-jelentés (1987–1993) az elsõ jelentõs összefogott nemzet-
közi erõfeszítés volt a gazdaság és a környezet összekötésére, úgy, hogy az társadalmi-
lag is elviselhetõ maradjon, és hogy egyúttal mind a jóléti, mind a fejlõdõ társadal-
mak számára vonzó jövõképet kínáljon. Brundtland a jelentést kidolgozó bizottságot
vezetõ norvég politikusnõ. A nemzetközi testületnek magyar tagja is volt: Láng Ist-
ván akadémikus. A munkacsoport legfontosabb, vagy legeredetibb ötlete nem a jelen
ökopolitikai kompromisszumainak újrafogalmazása, hanem a következõ, sõt a még
meg nem született nemzedékek érdekeinek és érdekeltségének megjelenítése volt az

FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS MAGYARORSZÁGON16



aktuális programokban. Lényegében õk ezt tartották valamilyen fenntarthatósági po-
litika magjának. A fenntarthatósági gondolat ilyen megfogalmazásának természete-
sen voltak koncepcionális elõzményei. Magát a fenntarthatóság kifejezését – legalább-
is a német szerzõk – egy háromszáz évvel ezelõtt élt szász erdész, Hans Carl von Car-
lowitz szövegeire vezetik vissza, aki az erdõ kímélõ hasznosításának a következõ nem-
zedékeket is érintõ programját elõször helyezte tudományos alapokra, és ehhez rögtön
gyakorlati programot is rendelt. A késõ barokk fenntarthatósági fogalom még sokáig
„erdészeti” belügy maradt, de megjelentek benne már a következõ nemzedékek és a
gazdaság kötelezettségei a közjó figyelembevételével is. Az ipari fejlõdés felgyorsulá-
sával ugrásszerûen több fára van szükség. Ennek elismerésével együtt ugyanakkor az
erdõ rendszerkénti megóvása, vagyis közjókénti mûködtetése is értékké válik. E régi
vita az erdõk használatáról az eltérõ közjó-felfogásokból közvetlenül is levezethetõ. Az
erdõhasználat korlátozása és az annak megvalósításához az erdészetekben kiépített
rendészeti szerepek (az erdész üldözte az „illetéktelen” rõzseszedõket stb.) esetenként
az ínséget és a nyomort növelték. „Az erdõk felszabadítása” már csak ezért is társa-
dalmi programmá válik sokfelé a 19. század közepének Európájában. A mai fenntart-
hatósági gondolat semmilyen értelemben nem kívánja az aktuális méltányosságot és
a hosszabb távú rendszerszempontokat ilyen drámaian ütköztetni.

A Brundtland-jelentésre hivatkozva igazán az ENSZ 1992-es Riói Környezetvédelmi
Világkonferenciája tette a fenntarthatóságot ismert hívó szóvá és hivatkozási alappá.
Az ott elfogadott AGENDA 21 egy a fenntartható fejlõdésbõl mint központi jövõkép-
bõl induló részletes cselekvési tervként fogható fel. E program már akkor is fontos sze-
replõknek tartja a civil szervezeteket és a köz bevonásának fontosságát. Itt a fenntart-
hatóság nem valamilyen „érintetlen” környezetrõl álmodik, meghatározó eleme általá-
ban az emberi élet alapjainak épen tartása. Így a program önmagában egyáltalán nem
gazdaságinövekedés-ellenes. Ugyanakkor az elosztást központi kérdésként kezeli és
gazdaságképe néhány meghatározó korábbi környezeti programtól eltérõen nem kor-
látozódik a termelésre. A növekedés korlátos volta azonban még az új környezetpoliti-
kai gondolkodás lényeges eleme marad. Ennek szerepe egyébként még a ‘80-as évek
ökomodernizációs programjainak a „legjobb átvehetõ gyakorlatot” bemutató esettanul-
mányaiban is meghatározó. A fenntarthatósági gondolkodás belátja, hogy a terjeszke-
dés, az innováció és a haszon a modern gazdaság kikerülhetetlen alapkategóriái és az
ökobarát megoldások elsõsorban ott és akkor lehetnek uralkodóak, ahol és amikor a
hagyományos rendszereken belüli megoldások már nem mûködnek, vagy nehezen el-
viselhetõ bizonytalanságokhoz vezetnek. Vagy esetleg olyan környezeti hatások jelent-
keznek, amelyek a gazdasági növekedés eredményeit megsemmisítik, vagy közömbö-
sítik. Ez nem azt jelenti, hogy a nemzedékek közötti, vagy az azokon belüli igazságos-
ság az eredeti Jelentésben kiemelten kezelt problémája a gyakorlatban végül is elsik-
kad, de az látszik, hogy a reálpolitikában azért jelenleg nem több laza peremfeltételnél.
Végül is így igazán ez a modern fenntarthatósági gondolat a társadalmilag igazságos-
nak tartott gazdasági fejlõdési változatok és a hagyományos környezetvédelem met-
széspontjában alakul ki. Így az a kérdés, hogy az ökológiai fogantatású környezeti ví-
ziók miként illeszthetõek a közjó fenntartásának, mûködtetésének fennálló program-
jaihoz, végül az egész fenntarthatósági vita magjává válik. 

TAMÁS PÁL – FENNTARTHATÓ MAGYARORSZÁG 17



Az új fenntarthatósági gondolatba így beépül a civilitás; a párbeszédrõl, az érdek-
közvetítésrõl, és a szubszidiaritás: a helyi problémák helyi megoldásának kényszere. A
fenntarthatóság és a közjó összekapcsolódik. Ebben a beszédmódban azért egyre több
a normativitás. A fenntarthatóságról egyre többet beszélnek egyfajta újraelosztási fel-
fogásként. S az ilyen programokat sohasem részkérdések, hanem az egész foglalkoz-
tatják. Módszertanuk, világképük inkább holista. 

A szakmai vitákban végül a fenntarthatóság három alapváltozata különült el. 
Az elsõ közülük a „gyenge fenntarthatóság”. Ez abból indul ki, hogy a különbözõ

„tõkefajták” (gazdasági, humán, természeti, kulturális, kapcsolati, politikai) egymást
nagymértékben kiválthatják. Következésképpen, akkor nevezhetõ egy rendszer „fenn-
tarthatónak”, ha abban a különbözõ tõkefajták összege egészében állandó marad. 

A „belátó fenntarthatóság” a tõkék korlátozott helyettesíthetõségét hirdeti. Az elsõ
nagy világbanki tanulmányok e vonatkozásban még azt hangsúlyozták, hogy az anya-
gi források, a humán tõke és a társadalmi kapcsolati tõke egymással csak korlátozot-
tan helyettesíthetõk. A természeti tõke lényegi elemei pedig nem is vonhatóak igazán
be e cserefolyamatokba. A „belátó fenntarthatóság” tulajdonképpen folyamatként ér-
telmezhetõ, és elvben kialakítható körülötte valamilyen társadalmi megegyezés is.
Olyan szabályzó gondolatnak tûnik, amely köré új megoldások rendelhetõek, és
amely ugyanakkor az egész mozgás soktényezõs voltából következõen az eredményt
tekintve nyitott és csak igen gyengén meghatározott marad.

A harmadik, az „erõs fenntarthatóság” megközelítése nem tart a fenti keretekben szin-
te semmilyen tõkehelyettesítést kivitelezhetõnek. A fenntarthatóság programjai eszerint
majdnem kizárólag a gazdaság fizikai anyagáramainak visszafogását jelenthetik. 

Így azonban lassan világosakká válnak az összerendezendõ kérdések. Egyenrangú-
ak-e a fenntarthatóság különbözõ metszetei és azonos módon kezelhetjük a környe-
zet védelmének különbözõ részterületeit? S mindezt körülveszi egy vita a „természet
jogairól és értékérõl”. Egy lényegében fizikocentrikus (a természet rendszerlogikáját
hangsúlyozó) és egy inkább antropocentrikus (az emberi szükségletekkel érvelõ) ér-
velésmód ütközik. Egyébként az utóbbiak itt mintha kevésbé lennének hallhatóak s
talán társadalmi támogatottságuk is szerényebb. 

A három eltérõ fenntarthatóság-fogalomból különbözõ politikai mozgásterek és tár-
sadalmi megegyezés-készségek következnek. Az erõs fenntarthatósági modell meglehe-
tõsen szigorúan korlátozná a mai társadalmak hozzáférését a természeti erõforrásokhoz
és így ha nem is az ipari társadalmakban, de a fejlõdõ világban a gazdasági és társadal-
mi konfliktusok számát nagymértékben növelné. Tulajdonképpen valami hasonló tör-
ténne, ha lényegében fizikocentrikus, vagyis az anyagfolyamatokra összpontosító fenn-
tarthatósági programok kerülnének elõtérbe. S ha ráadásul e kettõ szerencsétlenül még
valahogy kombinálódna, a fejlõdési lehetõségeikben így korlátok közé szorított csopor-
tok vagy régiók erõszakosabb megmozdulásait sem zárhatnánk ki. 

Következésképpen, egy szélesebb körben elfogadható fenntarthatósági felfogásnak
bizonyára az alábbi követelmények többségét ki kellene elégítenie:

– Kiindulópontja valamilyen mérsékelt antropocentrizmus.
– Úgy próbál javítani az anyagi és kulturális életfeltételek jelenlegi egyensúlyán,

hogy több igazságosságot kínál már a most élõ nemzedéknek is.
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– Ugyanakkor képes a jövõ nemzedékek jogait is beépíteni a programokba.
– Felismeri, hogy a társadalmi, gazdasági és ökológiai fejlõdési elemek összefonódá-

sából következõen bármelyik háttérbe szorításáért vagy kiszorításáért a társadalmi cé-
lok közül az egész társadalmi rend állapotának romlásával fizetünk.

– Érti, mennyire fontos lenne a fejlõdési programok idõhorizontjainak átfogalma-
zása. S ez különösen azokban a rendszerváltó társadalmakban lehet érdekes, ahol
már valamikor a ‘90-es évek eleje óta igazán nem vált szét a közbeszédben a közép-
és a hosszú táv. Errefelé hosszú ideig kizárólag a következõ néhány óra, nap vagy hét
taktikai megfontolásai számítottak. A hosszabb idõtávok visszaemelése a nyilvános-
ságba itt meghatározható lehet.

Lehet, hogy más elemzõk e felsorolást túlságosan politikusnak, gyakorlatorientáltnak és
ellentmondásos elemeket is integrálni akarónak tartanák. Kényesebb és szigorúbb korlá-
tokkal operáló szaktudományi meghatározásokból temérdek van a piacon. De összekap-
csolásuknál az ellentmondások kiküszöbölése végül olyan leegyszerûsítésekhez vezet, ame-
lyek már a probléma érzékelését is nagymértékben zavarhatják. Azután a képet bonyolí-
tó elemek kizárásából következõen a végül is elfogadott modell gyakorlati teljesítõképes-
sége is gyorsan romlani kezd. A helyzetet, persze, az is bonyolítja, hogy a ma aktív
nemzedék számára elfogadható igazságos elosztási és újraelosztási szabályok nehezen átte-
kinthetõek és keveset is beszélnek róluk. Ezért furcsa módon sokak számára szinte bármi
hihetõnek tûnik. A bizonytalanságba ki-ki belevetítheti a saját hiteit. A pontosítás szük-
ségszerûen szûkítené a megegyezés lehetséges területeit. A radikalizálódó szakértõk és ak-
tivisták társadalmi elfogadhatóságuk csökkenésére ilyenkor biztosan számíthatnának. 

Ebbõl a szempontból talán érdekes, hogy a ‘90-es évek egyik legbefolyásosabb európai
fenntarthatósági tanulmánya: a wuppertali környezetpolitikai intézet anyaga a szûkebben
vett ökológiai területeken szigorú, kevéssé kompromisszumkész volt. Mindebbõl követke-
zõen a társadalmi elem világképében háttérbe szorult, s végül bármennyire is jól felépített
és összefogott víziót kínált, az egész szinte automatikusan megvalósíthatatlanná vált. 

A sikeres gondolat mögé viszonylag gyorsan intézmények települtek. Nemzetközi
szervezetek, integrációs programok, nemzetek feletti hálózatok és persze nemzetálla-
mok és régiók választották a fenntarthatóságot programjuknak. Ma egy magára adó
kormány és egy valamilyen társadalmi elfogadottságra számító nagyvállalat önképébe
beépítette, programjában formálisan felvállalja a fenntarthatóságot. Létezik a börzén a
DJSGI (Dow Jones Sustainability Group Index) a fenntarthatóságot és a részvényérté-
ket egyformán fontosnak tartó vállalatokra, vagy a DFTSE (Financial Times Stock
Exchange) két éve a rendszerbe állította az új FTSE 4 Goods Indexet a legjobb társadal-
mi és ökológiai teljesítményû vállalatcsoportra. Divatosakká váltak az etikai-fenntart-
hatósági beruházási alapok és a nagy biztosító társaságok is egyre inkább „fenntartha-
tóság-barátokká” váltak. A fenntarthatósági gondolatot egyre több állam használja kör-
nyezetpolitikájának átrendezésére. Szinte majdnem minden ipari társadalomban létez-
nek már nemzeti fenntarthatósági programok. Sõt, a gondolat beépült már egyes
alkotmányokba (pl. 1999-ben a svájci alkotmány alapvetõ államifeladat-felsorolásába,
vagy a 2001-es német alkotmánymódosításba a jövõ nemzedékek jogairól). 

Ebbõl az intellektuális trendbõl következõen a fenntarthatóság fogalma valamiképpen
közeledik egy kozmopolita közjó-felfogáshoz: az emberek globális függõsége egymástól,
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a határokat metszõ ökohatások megléte, a különbözõ fejlettségû társadalmak egyre
közösebbé váló önértékelési keretei és mozgásterei mind ebbe az irányba mutatnak.
A környezeti javak közjókénti megfogalmazása a társadalmi igazságosságot a fenn-
tarthatósági gondolkodás központi elemévé teszi. Egy olyan fenntarthatósági gondol-
kodás, amely a természetes környezet abszolút jogaiból indulna ki és ezeket bizonyos
közös alkotmányosan biztosított védelmekkel azonosítja, a ma uralkodó közjó-felfogás
számára idegen marad. 

Mindeközben, természetesen, maga a közjó fogalma is változik. Az eredetileg az an-
tik politikai filozófiából kinövõ fogalom ma több kutatási területen is megjelenik. Álta-
lában szoktak beszélni itt normatív a priori felfogásról – a természetjogból, a vallásból,
vagy valamilyen szokásjogokból kiindulva (ahol a döntések egy jó, nemes élet gondola-
tát, vagy az általános jólét programját fogalmazzák meg). S vannak ún. a posteriori felfo-
gások, amelyek szerint a közjó valamilyen belátásból következik. Plurálisnak tartott tár-
sadalmainkban feltételezzük a közjó-felfogások valamilyen olyan minimumát, amely
azután alapját képezhetné a köz és a magán közötti elhatárolódás kompromisszumos
változatainak is. Végül itt tulajdonképpen nem a közjó meghatározása lesz az érdekes,
hanem az, hogy ki, mit és mikor dönt e kérdésekrõl. Az esélyegyenlõség biztosítása, a
társadalmi integrációt zavaró programok közömbösítése és a személyi részérdekek be-
építése e rendszerbe valószínûleg együtt jelentheti a közjó-fogalom kemény magját. 

Felfogásunk további kifejtéséhez hasznosnak tûnik a közjó és a fenntarthatóság „hét-
köznapi” fogalmainak egymás mellé állítása. Mindkettõ keretet biztosít a legkülönbö-
zõbb értelmezési lehetõségeknek. Mindkettõ politikai programok része és az adott tár-
sadalmakban e fogalmak háttérértékei az emberek többsége számára ismerõsnek tûn-
nek. Ugyanakkor e fogalmak közvéleménybeli lenyomatai gyakran negatív meghatáro-
zottságúak. Másképp fogalmazva, sokan lehet, hogy nem tudják pontosan
megmondani, mit is értenek fenntarthatóság vagy a közjó alatt, azt azonban biztosan
tudják, hogy mi nem az. Mindkét felfogás integrál és kiegyensúlyoz, ellentmondásokat
próbál feloldani. Mindkét esetben olyan javakról és értékekrõl van szó, amelyek védel-
me és elõállítása a többség szemében állami, vagy államközeli feladatnak tûnik. 

A jelenlegi globalizációs hullám mindkét fogalmat egyre inkább helytõl független,
különbözõ miliõkben mûködõ vezérlõgondolatnak tartja. Ebben magunk is hiszünk,
de hozzátesszük, hogy épp e felfogásból következik a környezeti és közjó-problemati-
ka egyik legérdekesebb kérdése. Annak meghatározása, hogy milyen közösségi szinte-
ken és ott milyen formában létezik részleges, vagy helyhez, miliõhöz kötött fenntart-
hatóság és közjó. Tulajdonképpen milyen viszonyban van e két fogalom egymással:
kiegészítõk, vagy egymásba helyettesíthetõk? Vizsgáljuk meg elõször a behelyettesít-
hetõséget! Ha a közjó-gondolat lenne az átfogóbb, akkor abba a nemzetek felettiség
és a következõ nemzedékekre orientáltság kulcselem lenne. Talán megragadható len-
ne ennek kapcsán valamilyen világméretû civil társadalomkép is. 

A közjó és a környezeti ügy összekapcsolható, de az egyes megoldások csak korlá-
tozottan általánosíthatóak. Hiszen, például posztszocialista környezetben a „köz” vál-
tozatai is sokfélék és egyáltalán nem biztos, hogy a nyugat-európai jogi gyakorlattal
egyszerûen összevethetõek. És a kárvallottat védõ, támogató közös politikák vizsgá-
latánál a közjó fogalmának univerzalisztikus használata már a jóléti társadalmakban
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is nehézkessé válik. Ha pedig a szorosabb „nyugati” kultúrkörön kívül próbáljuk azt
használni, a dolog még bonyolultabb lehet. A közjó értelmezése a ‘90-es évek átmene-
ti társadalmaiban – még a fenntarthatóság képbe emelése elõtt – az egyik legérdeke-
sebb elméleti probléma volt. Melyek azok a csoportok, rétegek, közösségek, amelyek-
nél az könnyû lesz, és hol van az a határ (milyen játékos számára, milyen helyzetekben,
milyen korlátok között?), amelyen kívül az már igazán nem értelmezhetõ? De a két fo-
galom összekapcsolásánál egy, az elõbbivel ellentétes alá-fölérendeltségbõl is kiindul-
hatunk. S beszélhetünk „közjószerû” fenntarthatóságról. Azok az ellentétpárok, ame-
lyek a közjó-fogalomból lesznek levezethetõek – egyéni szabadságok és szolidáris ön-
korlátozás, gazdasági érdekek és a közjó védelme –, kezelhetõek lesznek a fenntartha-
tósági gondolati keretekben anélkül, hogy annak normatív rendje, szabályzó ereje
megkérdõjelezõdne. Az igazi problémát a felelõsség meghatározása jelenti a nem nem-
zeti szinteken. Egyes szereplõk a fenntarthatósági felfogások túlzottnak tûnõ semleges-
ségét (esetenként valóban túlzottan óvatos az egyes felelõsök megjelölésével) és
túlökologizáltságát újabban amúgy is kifogásolják. Következésképpen kérdés, hogy az
ökológiai problémák kezelésénél ki, milyen és mekkora negatív gazdasági következmé-
nyeket és az egyéni szabadságok mai gyakorlatának milyen mértékû korlátozását tart-
ja elképzelhetõnek vagy megengedhetõnek? Így azután a közjó gondolatát valószínû-
leg mégsem tudjuk teljesen beépíteni a fenntarthatóságba. Összekapcsolásuk abban
azonban segíthet, hogy a fejlõdés egységes képével dolgozhassunk. 

Jelen dolgozatunk, ahogy erre címünk is utal, az egyébként inkább univerzalista
fenntarthatósági gondolkodás nemzetállami keretekbe tagolásával próbálkozik. S
mert a közjó-felfogások ma forgalomban lévõ változatai többnyire épp e keretekbe si-
mulnak, a két megközelítés összekapcsolásától a fenntarthatóság helyhez kötöttségé-
nek növekedését reméljük. 

Épp e szempontból próbálkozhatunk a két fogalom egymást kiegészítõ kezelésével.
Mindkettõ így alkotóelemét képezheti egy szélesebb „jó társadalom” képnek. Ez azért is
érdekes lenne, mert végiggondolandó problémaként az a rendszerváltás közép-európai
logikájából következõen már hosszabb ideje nem jelenik meg a közgondolkodásban. Be-
értük néhány jelzõvel. A „jó társadalom” elõször „nem szocialista” volt. Késõbb reflek-
tálatlanul az „európai” vált azzá. Az aktuális programok elfedték, hogy egy ilyen nagy
ívû átalakulás idején egyébként meglehetõsen szokatlan módon, szinte egyáltalán nem
folyik vita a kívánatos jövõrõl, a „jó társadalom” elméletileg is védhetõ körvonalairól. 

Megpróbálhatnánk az életminõség fogalmát ilyen fenntarthatóság-közjó együttes-
ként értelmezni. „Fenntartható” életminõségrõl persze beszélnek, de a szóhasználat
mögött nincsenek igazán elméletek. Mindenesetre, talán a fenntarthatóság rendezõ-
keretet kínál ahhoz, hogy az egyébként az újraelosztás különbözõ színpadain kezdõ-
dõ átalakulást sem egyszerû érdekérvényesítésként, vagy korábbi szerkezetek bom-
lásaként, hanem valamilyen átgondolható, új rend felé mutató változások rendsze-
reként éljük meg. Ebben az összefüggésben a fenntarthatóság, természetesen, nem
a létezõ jóléti rendszerek megbontásának eszközeként, hanem adott szerkezeti refor-
mok központi magyarázó kereteként, esetleg céljaként határozható meg. Az ipari
társadalmakban egyébként is napirenden szereplõ jóléti felfogások átértelmezése ná-
lunk szükségszerûen keveredik a rendszerváltás után kialakuló új rend kritikájával.

TAMÁS PÁL – FENNTARTHATÓ MAGYARORSZÁG 21



E vonatkozásban a két fogalom együttes használata különösen hasznos lehet. A Kö-
zép-Európában ma növekvõ társadalmi különbségek szemmel láthatóan ökológiai
terhelési különbségekben is jelentkeznek. Kérdés azonban, hogy e két jelenség kö-
zött a kapcsolat mennyire szoros? S ha valóban az (sõt, esetenként majdnem lineá-
ris), akkor hogyan lehetne megbontani? Persze, így is tudjuk, hogy a közjóorientált
politikák egy radikálisan értelmezett fenntarthatósági gondolat alá rendelése az ipa-
ri társadalmakban rövid és középtávon újabb konfliktusokat generálna. Hiszen az
esetenként az újraelosztási programok alapvetõ átrendezését követelheti. 

III. A meghatározó forgatókönyvek

Ökológiai „lábnyomok” 

Anélkül, hogy a technikai részletekben elmerülnénk, valamilyen módon mégiscsak je-
leznünk kellene, milyen módot választunk a különbözõ ökológiai terhelések összemé-
résére. Nyilvánvalóan, bármennyire is komplex az életmódunkból, társadalomszerve-
zõdési formáinkból és gazdálkodási stratégiáinkból következõ környezeti terhelés,
próbálkozásainkat valamilyen módon néhány, vagy akár egyetlen meghatározó indi-
kátor köré kellene rendeznünk. Szempontjainkat a lehetséges szintetikus mérõszámok
közül legjobban adott társadalmak, vagy nemzeti közösségek „ökológiai lábnyomai-
nak” meghatározása elégíti ki. 

E megközelítés az ökológiailag hasznosítható szántóterületre vetít különbözõ gazda-
sági teljesítményeket. Tételezzük fel, hogy az adott közösségben mindenki évente 1
tonna gabonát fogyaszt. Az „ökolábnyomok” számításánál ebben a mutatóban kifeje-
zett fogyasztást az adott területre vetítjük és ezt átlagos globális termelékenységként
kezeljük. Tételezzük fel, hogy ez a mutató 2 tonna/hektár/év lesz gabonára. Ez azt je-
lenti, hogy a lakosság „gabonalábnyoma” ½, vagyis 0,5 hektár/fõ lesz. Szempontunk-
ból érdektelen, hogy a vizsgálatban szereplõ személyek hol élnek, Magyarországon,
Ausztriában vagy Svédországban, s az is mindegy, hogy a felhasznált gabonát behoz-
ták, vagy a helyszínen termelték. Ha elfogadjuk, hogy van egy 0,5 hektár/fõs „gabo-
nalábnyomunk”, akkor ily módon mérõszámot kapunk különbözõ fogyasztási szintek
és nemzetek összemérésére. A fogyasztási szintekhez mérhetõ fontosságú a rendelke-
zésre álló „ökológiai tér” meghatározása. Végül is ez határozza meg, hogy adott életstí-
lus mellett hány embert tud az ökológiai rendszer eltartani úgy, hogy egyensúlya meg-
marad és közben az adott társadalom sem használja más nemzetek ökológiai tereit. Vé-
gül a nemzeti ökotermelékenységet kell valamilyen módon összevetni a világadatokkal.
Ha, mondjuk, Magyarország évente hektáronként 7–8 tonna gabonát termelne és a vi-
lágátlag 2 tonna/hektár/év lenne, akkor Magyarország „vetõterület terhelési faktora 4”
lesz. Tehát a termõterület felhasználásának hatékonysága ebben az esetben a gazdálko-
dási technikákból, a talaj minõségébõl stb. következõen a világátlag négyszerese lenne.
Anélkül, hogy a mérés technikai nehézségeit és az értelmezés kérdõjeleit számba ven-
nénk, itt most csak a mérõszámok jelentésére összpontosítunk (a technikát egyébként
Wackernagel dolgozta ki munkatársaival a ‘90-es évek közepén). Egy 1993-as adatokat
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használó munkából elég világosan látjuk az országok közötti különbségeket. Az ipari
államok közül – és itt nem az általánosan rendelkezésre álló területeket, hanem csak
az ökológiailag produktív zónákat vesszük számba – Új-Zéland, Finnország és Kana-
da áll az élen (15,6; 10,1 és 8,9 hektár/fõs termelékenységgel). Az ily módon számba
vett területek fajlagos teljesítményeit mérhetjük a saját régiónkban. E számítási mód-
dal a magyar teljesítmény 93-ban 1,67 hektár/fõ, míg az osztrák 3,77, az akkor még
csehszlovák együtt 2,57, a lengyel 1,97 és az európai átlag – Oroszországot is ideszámít-
va – 2,26 volt. A túlnépesedett ázsiai és afrikai térségekben ez a mutató a miénk töre-
déke – Kínában 0,5; Japánban 0,72; Izraelben 0,34 és Indiában 0,3. Az mindenesetre
az egyes nemzeti mutatók pontosságától függetlenül is látható, hogy a 0,5 hektár/fõs
világátlag alatti országok számára nehezen elképzelhetõ a jelenlegi technológiai rend-
szerekben egy európai jellegû fenntarthatóság rendszernek megfelelõ életvitel vagy
életstílus tömegessé válása (Japán, vagy Izrael itt különleges technológiai megoldásai-
val természetesen kivétel).Vagy ha mégis, ahhoz valahonnan további ökológiai forrá-
sokhoz kellene jutniuk, s ez azért nehezen elképzelhetõ.

Érdemes külön vizsgálni az „ökolábnyom” energiatartalmát. Léteznek külön „ener-
gialábnyom” számítások is annak meghatározására, hogy mekkora ökológiai tér kel-
lene az adott közösségnek, vagy gazdaságnak ahhoz, hogy lekössék azt a CO2-t, ame-
lyet ott kibocsátanak. Természetesen fontos lehet valamilyen energia/földterület há-
nyados elõállítása. A nemzetközi anyagok skálavégpontul a 100 GJ/ha/év hányadost
használják. Valós méréseknél (az irodalomból leginkább kidolgozottnak a cukornád-
és az abból elõállítható etanoltermelésre vonatkozó számítások tûnnek) 66 GJ/ha/év
körüli reális csúcsértékeket kapunk. Ha ezt az „etanol-termelékenységet” (a cukornád
a napenergia talán leghatékonyabb felhasználója) használjuk kiindulópontul, akkor az
irodalomban a 80 GJ/ha/év területmutató tûnik ökológiailag a legoptimistábbnak.
De máris látható, hogy más technológiák, például a metanol hasonlóan növényi ala-
pú elõállítása csak hektáronként 18–30 GJ/évet ígér. Természetesen a hasonló gondo-
latmenetet követõ számítások még jócskán javíthatók, s az „energialábnyom” kiindu-
lópontjait is érdemes lenne energia-szakértõkkel megvizsgáltatni, de az összemérés
így is jelzi az adott életstílusból következõ ökológiai terheket az adott közösségben. A
tennivalók vonatkozásában azonban így is szkeptikusak maradunk. Ha ugyanis abból
indulnánk ki, hogy egyetlen társadalom számára sem lenne megengedett (legalábbis
erkölcsileg), hogy más közösségek ökológiai terét használja, akkor a fejlett ipari orszá-
gok elviselhetõ egyensúlyaikat – a mai gazdasági rendben és fogyasztás mellett – csak
sokkal kisebb népességszám mellett tudnák kialakítani. Tehát, ha nem változtatnánk
életmódunkon, és mégis fenntartható környezetet szeretnénk, akkor a mai 19 nyugat-
európai nemzet 445 milliós lélekszámát 300 millióra (az USA lakosságát pedig 270-
rõl 200 millióra) kellene csökkenteni. Életmódokra és létszámokra egyébként nagyon
kevés konkrét szám forog közkézen. A leghasználhatóbbnak az amerikai Cornell
Egyetemrõl Pimente munkacsoportjának számai tûnnek, 1998-ból. Szerintük 200
millió észak-amerikaival és ugyanannyi latin-amerikaival még radikális változások
nélkül is fenn lehetne magában a nagyrégióban tartani az ökoegyensúlyt. Ha a jelen-
legi amerikai fajlagos energiafelhasználás felével (5,3 kW/fõvel) számolunk, akkor 1-
2 milliárd embert lehetne globális szinten megfelelõen ellátni. Mások, így Paul
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Ehrlich is, másfél-kétmilliárd európai életstílusú lakosra tartja – mai technológiák
mellett – a Földet méretezettnek. Olyanok, akik hosszabb távon is jelentõs egyenlõt-
lenségekkel számolnak, 3–3,5 milliárd eltartható emberrõl beszélnek úgy, hogy más-
fél milliárd élhetne szerényebb európai életstílussal, és kétmilliárd lényegében tovább-
ra is kiszorulna a modern technológia világából. Elõrejelzések szerint azonban a mai
6 milliárdról 2050-re a Föld népessége 9 milliárdra nõ. 

Az „ökolábnyom” számítási módszer természetesen abból indul ki, hogy mindenki
használja a természet forrásszolgáltatási és asszimilatív, hulladék- és melléktermék-fel-
dolgozási képességeit. A fenntarthatósági modellek lényege ebbõl következõen az lenne,
hogy meghatározzák, milyen feltételek mellett roppan meg a bioszféra ilyen feldolgozó
kapacitása. A számítások nyilvánvalóan két leegyszerûsítésbõl építkeznek. Az elsõ méré-
si, vagyis hogy nagyobbrészt képesek vagyunk az általunk felhasznált nyersanyagok és a
keletkezõ hulladék számbavételére, sõt ellenõrzésére. A második technológiai: feltételez-
zük, hogy e nyersanyag- és hulladékáramok valamilyen meghatározott módon és terüle-
ten egymásba konvertálhatóak. A bemutatott számok persze egyfelõl feltételezik, hogy a
jelenlegi agrártermelékenység az adott területeken, legalábbis a belátható idõtávokon be-
lül fenntartható, sõt növelhetõ (s igazán ebben azért teljesen nem bízhatunk). Másfelõl,
a természethasználati valamennyi módját mégsem tudjuk számba venni és így alulérté-
keljük azokat a biológiailag mûködtethetõ területeket, amelyek a jelenlegi életstílusok
fenntartásához szükségesek lesznek. Tulajdonképpen itt szembeállíthatjuk a társadalom
ökológiai kapacitásszükségletét a bioszféra kínálati lehetõségeivel. Vagyis, láthatjuk, hol
tudja és hol nem a környezet a gazdálkodásból és életstílusból következõ feldolgozási és
környezeti kárkiegyenlítési igényeket kielégíteni. E számítások kritikusai szerint a „láb-
nyom” terhelési adatai azért túlzottak, mert azt a „hipotetikus területet” is beszámítják,
amely a CO2 lekötéséhez, vagy a hulladék közömbösítéséhez lesz szükséges. Amiért itt a
nyersanyagok és a hulladék együttes „lábnyoma” meghaladja a rendelkezésre álló bioka-
pacitásokat, azért nem a számításokat hibáztathatjuk. Amikor látjuk, hogy a társadal-
mak több CO2-t termelnek, mint amennyit a természet kínálati oldala jelenleg le tud
kötni, akkor nem virtuális földterülettel számolunk a valóságtól elrugaszkodott model-
lekben. Egyszerûen ismét megbizonyosodhatunk arról, hogy ez az életstílus egyszerûen
több területet igényel, mint amennyi rendelkezésre áll. Ültessünk több fát, hiszen azok
széndioxidot fogyasztanak – javasolják megoldásként sokan. Ezzel persze továbbra is pró-
bálkozhatunk, de az ilyesmi mégiscsak ideiglenes megoldásnak tûnik, hiszen drága és te-
rületigényes. S elõbb vagy utóbb mégiscsak olcsóbb és kisebb területet használó hulla-
dék- és emisszióközömbösítõ módszereket kellene kialakítanunk. A lábnyom-megköze-
lítés azonban szemléletességével máris energiamegtakarítás és ökológiailag hatékonyabb
energiatermelés irányába mozdítja talán a jelenlegi gazdaságot. 

A „lábnyom-számításokban” mindemellett nem jelenik meg eléggé szemléletesen a
biodiverzitás csökkenése, vagyis a természetes fajtaválaszték romlása. Becslések szerint je-
lenleg mindössze a bioproduktív területek 12%-át használjuk globális szinten a fajtavá-
laszték fenntartására. Egyébként a Brundtland-jelentés óvatosan e célra nem is ajánlana
többet. A természetvédõk szerint azonban – legalábbis globális méretekben – ez nem
elégséges. Közép-Európa intenzíven használt agrárvidékein, vagy Dél-Kínában, ahol az
ezeréves monokultúrák amúgy is kiszorították a valamikori fajtaválaszték nagy részét, a
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jelenlegi állapotok fenntartásához ez a 12% elég lehet. Azokon a viszonylag érintetlen te-
rületeken (például az Amazonas mentén), ahol a Föld jelenlegi növény- és állati fajtavá-
lasztékának zömét találjuk, az emberi tevékenység erõteljesebb megjelenése aránytalan
fajtafogyással járhat. Ezen valószínûleg néhány, akár kiterjedt nemzeti parkkal nem se-
gíthetünk. A kérdés ily módon az, hogy e bioproduktív terület mekkora részét kell vi-
szonylag érintetlenül hagyni. S ha ez megtörténne, úgy azok az országok, amelyek így
vesztesek lesznek, hiszen le kell mondaniuk felségterületük egy részének tetszés szerinti
használatáról, milyen kompenzációra jogosultak. Hiszen õk a biodiverzitás mint közös
erõforrás fenntartásában aránytalan terheket vállalnának magukra. S elvben ezért õket
jutalmazni kellene valamilyen forrás átirányításával a többiektõl. Valószínûleg a „láb-
nyom-módszer” pontosabb alkalmazásához azonban még fontos elemeket tisztázni kelle-
ne. Ha az ökológiai terhelést a különbözõ termelési és életstíluselemekben foglalt ener-
giatartalmakkal határozzuk meg, akkor valószínûleg a kapott értékeknek kiszámítható-
ak lesznek a térbeli megfelelõi is. Így újabb jelzõszámokat kaphatnánk az ökológiai ter-
hek meghatározásához. A természeti tõke mellett valamilyen módon be kellene emelni a
képbe annak újratermelõdését is – területi bontásokban. S mert a természeti tõke hasz-
nálata annak újratermelésénél gyorsabb, vagy intenzívebb, a különbséget is pontosabban
kellene mérni. Megfelelõ bontásban így talán majd több rendszerezett ismerettel rendel-
kezünk a természeti tõke túlhasználatáról. Egyáltalán, Magyarországon, vagy a Kárpát-
medencében a természeti tõke számszerû fogyásának mérésében még nagyon elöl tar-
tunk. Fontos lenne azt is tudni, milyen helyeken és erõforrásoknál lesz a használati és az
újratermelõdési ciklusok különbsége a legdrámaibb? 

A „lábnyom-mérés” egyik gyenge pontja a hulladékkérdés. Kevés az igazán össze-
mérhetõ adat. A kibocsátások terjedelmébõl, vagy súlyából – általában ezeket vetik
össze – csak nagyon általános következtetéseket lehet levonni. Igen eltérõ a különbözõ
hulladékok lebonthatósága és ez ráadásul környezettípusonként is változhat. És ponto-
sabban kellene tudnunk, hogy Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében mekko-
ra ökológiailag produktív területet vett el az iparosítás, a katonai gyakorlóterepek, vagy
a bányászat. Valamilyen képpel kellene rendelkeznünk arról, hogy a biológiailag feldol-
gozható hulladékok bekötésére végül is mennyi és milyen kapacitás szükséges. Külö-
nös tekintettel kellene e vonatkozásban lennünk a levegõbe kerülõ szennyezõanyagok
közömbösítéséhez szükséges területekre. Persze, tudjuk, hogy a nyersanyagok újrahasz-
nosítása, a víz és az ipari hõ termelésen belüli újraforgatása, illetve a lakossági hulla-
dékkezelés kulcskérdések. De mennyire ragadhatóak meg az „ökolábnyom” számítá-
sokban? Nehezen mérjük a szilárdhulladék-lerakók „lábnyom-hatásait”. Keveset tu-
dunk arról, hogy adott vidékeken milyen agrárgazdálkodási rendek minõsíthetõek
fenntarthatónak. A közkézen forgó számítások a mai gazdálkodási rendbõl indulnak
ki. E szempontból kevés használható ismerettel rendelkezünk a talajromlásról, vagy a
talaj eddig még nem használt erõforrásairól. Valamiképpen egyszerre kellene mérni az
„ökolábnyomokat” és ugyanott, ugyanabban a rendben a helyi lakosság elégedettségét.
Az életminõség így talán e keretekben is kezelhetõ lenne. Hiszen a fenntarthatóság és
az életminõség hosszú távon nem állíthatók szembe egymással. A népegészségügyi ku-
tatásokban, a politikai véleményvizsgálatoknál, vagy a társadalmi indikátorkutatások-
ban ebben a vonatkozásban már halmozódtak fel hasznos tapasztalatok.
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A fenntarthatóság mérésére vállalkozók általában vagy megmaradnak a nemzeti szin-
teken azokat véletlenszerû mélyforrásokkal kiegészítve, vagy egyes ágazatokkal, elkülö-
níthetõ szektorokkal foglalkoznak. Az elsõ megközelítés összevont szintjein nincsenek
adatok külön az egyes technológiák hatásáról a fenntarthatóságra. A második megköze-
lítés technológiai értelemben pontosabb. A különbözõ részterületek közötti kapcsolatok-
ról azonban nem tudunk meg szinte semmit. A technológiák „fenntarthatóságáról”
konkrétan azonban csak a különbözõképpen meghatározott egyéni vágyak, óhajok kielé-
gítése szempontjából lehetne igazán ítélkezni. S itt kikerülhetetlen valamilyen vizsgálat
arról, hogy az adott lehetõségek között mennyire lefedettek ezek egyáltalán. A kereslet
és a termelés természetesen összekapcsolódik, a termelés hat a jövedelmekre s azok ismét
a valódi keresletre, és hosszabb távon a jövendõ kereslettel kapcsolatos várakozások meg-
határozzák a termelési szerkezet átrendezõdését. Ebbõl következõen lesz fontos a társa-
dalmi fogyasztás valamilyen szükségleti rendbe összefogott osztályozása a fenntarthatósá-
gi politikák további alakításánál. Végül valamilyen köztes szinten az egyes szükséglete-
ket és termelési folyamatokat láncokba rendezve további ökoterhelési összefüggéseket
kaphatunk. Azonosíthatnánk egyes gazdasági szereplõk „fenntarthatósági lyukait”; a
számukra neuralgikus termelési vagy fogyasztási formákat. Ezekbõl egyes területekre
fenntarthatósági részstratégiákhoz is el lehetne jutni. Kiindulópontként valószínûleg
nemzetgazdasági input-output táblákat lehetne használni. A fogyasztás és termelés így
áttekintett szerkezetébõl területekre lebontott, parciális fenntarthatósági politikákat
kaphatunk. A fenntarthatóságról nem elkülönítve, hanem együttesen és egyidejûleg
több szinten – egy aggregált „nemzetin”, adott kiemelhetõ tevékenységek mentén, a
kulcstechnológiákban (energiatermelésben, az új anyagszerkezetek elõállításánál, a bio-
és információs technológiákban) és regionális keretekben – tudunk így beszélni.

A fenntarthatósági irodalom megosztott a tekintetben, hogy a célokat itt szigorú-
an, pontosan kell meghatározni, vagy inkább olyan nyitott, lazán megfogalmazott
„szabályzó gondolatról” lenne szó, mint amilyennek az igazságosság vagy a szabadság
tûnik más összefüggésekben? Az egyértelmû álláspontok megfogalmazását ráadásul
tovább bonyolítja, hogy míg egyaránt születtek tiszta mûfajú, szaktudományilag is
megalapozott, és ellenkezõleg, inkább kiáltvány jellegû, politikai szövegek a fenntart-
hatóságról, a dolgozatok jó részében a két megközelítés keveredik. Ezzel együtt mind-
máig a Brundtland-bizottságé maradt az egyetlen láthatóan mindenki által elfogadott
keretmeghatározás. Ez természetesen meglehetõsen absztraktul megfogalmazott. Az
esélyegyenlõségre, a nemzedéken belüli és nemzedékközi igazságosságra vonatkozó
kijelentései mögött igazán (ezekre amúgy is még részletesebben visszatérek) megra-
gadható elosztási mintákat nem sikerült felfedezni. Valószínûleg ez nem véletlen. A
meghatározó értelmezések szerint ugyanis a lehetséges megoldások amúgy helyzet-,
ország- és kultúrafüggõk. S mert a megoldások nem egyszer s mindenkorra adottak,
újabb problémák képbe építéséhez amúgy is nem ismert, vagy begyakorolt kezelés-
módokat kell majd a fenti alapelveknek megfelelõen kidolgozni. De arról, hogy ezek
az értelmezési keretek mennyire elõzetesek, vagy inkább csak munkaköziként értel-
mezhetõek, s milyen mértékben mégiscsak társadalmi célokhoz köthetõek, a vélemé-
nyek továbbra is megoszlanak. Egy sor országban a szabadságra és/vagy az igazságos-
ságra vonatkozóan léteznek alkotmányos vagy törvényi – széles körben elfogadott és
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használt meghatározások. Akkor miért ne lehetne ilyesmit a fenntarthatóságra is ko-
difikálni? Egyébként sok helyütt, mint a finn, svéd, svájci, holland vagy brit nemzeti
fenntarthatósági tervekben ilyen meghatározások már léteznek. 

Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a fenntarthatósági koncepciók akár részleges meg-
valósítására is csak akkor van esély, ha azokról viszonylag széles társadalmi konszenzus
uralkodik. Azt viszont valamilyen társadalmi reflexiósorozat és vita nélkül nehéz lenne el-
képzelni. A meghatározások pedig ezekben tovább változnak, alakulnak. Elvben ennek
során a fenntarthatóság összekapcsolódhat más társadalmi célokkal, s ebbõl következõen
a vitának is több, egymástól elkülöníthetõ csomópontja lesz. Így azután a vita arról, va-
jon a fenntarthatóság egyoszlopos, vagy háromoszlopos modellje esetünkben az inkább
plauzibilis, nem tûnik túl gyümölcsözõnek. Ugyanakkor a fenntarthatósági téma már rö-
vid távon is hozzájárult a közvéleményben annak felismeréséhez, hogy a gazdasági tevé-
kenység és a természeti környezet egymással zárt rendszert alkot. És ez a vita fontos volt
abból a szempontból is, hogy egyre többen – nem szakkörökben is – el- és felismerték:
az emberi beavatkozás mértéke most már a természeti folyamatokba vitathatatlanul ak-
kora, hogy valamilyen terhelhetõségi határokhoz közeledünk. S tulajdonképpen annak az
elismerése, hogy a természet alapként épül be az élet- és termelési folyamatokba, jelen-
tõs mértékben szintén a fenntarthatósági vita eredménye. A természet ilyen civilizáció-
hoz kötõdõ értékeinek elismerését újabban „retinitásnak” nevezik.

Gyakorlati oldalról már a ‘80–90-es évek fordulóján megfogalmaztak (Daly és
Pearce–Turner) „fenntarthatósági alapelveket”. Az ott kijelölt ökológiai vezérlési elveket
azután szinte valamennyi idekapcsolódó dolgozat átveszi. Vitatott természetesen, hogy
végül is a „következõ nemzedékekre hagyott” ökológiai hagyaték szerkezetének milyen-
nek kellene lennie, vagy hogy a természeti tõkét miként és milyen mértékben lehet
„mesterséges”, vagyis technológiai eredetû vagy tudásjellegû tõkével helyettesíteni. A
szakmai vitákat leginkább az „erõs” és a „puha” fenntarthatóság szembeállításával szok-
ták leírni (a természeti tõkét az örökségben kiválthatatlannak hivõk az elsõ, az engedé-
kenyebbé, a technológai-tudományos tudás által azt részben azért kiválthatónak hivõk
a második megközelítést jelenítik meg). Itt nyilvánvalóan nem az „egyoszlopos” és a
„háromoszlopos” iskolák összecsapásáról, hanem inkább a tudásalapú társadalom lehe-
tõségeinek értelmezésérõl lehet szó. Az „egyoszlopos” modelleket érthetõen inkább a
„természet” (természetesen ez is egyfajta absztrakció) egy korábbi mûködésmódjának
fenntartása vagy visszaállítása érdekelte. A „háromoszlopos”, a gazdasági és társadalmi
alkotóelemeket kiegyenlítettebben kezelõ felfogásokban pedig érthetõen nagyobb sze-
rephez juthat a generációközi elosztás, illetve az igazságosság kérdésköre. Itt ily módon
a hagyaték maga a variabilitás, a változatok közötti szabad (a korábbiaknál nem keve-
sebb számú alternatíva közötti) választás lehetõsége. A más cselekvési programokhoz ké-
pest erõsebben szociológiai fogantatású, részletesebben is idézett dokumentumok: a né-
met Bundestag 1998-as Enquete-komissziója, az ún. Wuppertal-tanulmány és a hason-
lóképpen német 1999-es HGF „integrált koncepció” a hagyatékot, s magát a fenntart-
hatóságot is többmetszetûnek, többdimenziójúnak képzelik el. Az elsõ kettõ ezek közül
a három szempontot: az ökológiait, a gazdaságit és a társadalmit a közös cél érdekében
külön-külön szabályozná. A harmadik dokumentumban ezek nem alkotnak külön „osz-
lopot” vagy szabályozási területet, hanem együtt kezelendõek. Három fenntarthatósági
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célt lehet ily módon meghatározni: „az emberi létezés biztosítását”, a „társadalom terme-
lési potenciáljának megõrzését” és a társadalom „fejlõdési és cselekvési lehetõségeinek vé-
delmét”. Az elsõ lényegében itt az életfontosságú és egészséget fenntartó környezeti alap-
feltételek megóvását és az önálló létezés környezeti biztosítását, a második az anyagi szük-
ségletek valamilyen szintû kielégítését célozza, végül a harmadikba szociális kötõanyagok:
az esélyegyenlõség, a részvétel, a környezethez köthetõ elosztási problémák, vagy bizonyos
„társadalmi erõforrások” (szolidaritás, tolerancia) megõrzése sorolható. Mindebbõl egy sor
fenntarthatósági kritérium vezethetõ le. Elõször is egy olyan fenntarthatósági kép, amely
nem a gazdasági, ökológiai, vagy szociális metszetek alkotóelemei lesznek. Másodszor, va-
lamilyen módon itt újra kell tisztázni a „globális” és „nemzeti” elemek viszonyát. A
Brundtland-jelentésben még nem voltak nemzeti elemek, az kizárólag globális metszetek-
ben gondolkodott. Az idézett nemzeti fenntarthatósági koncepciók pedig kormányok cse-
lekvési programjait kívánták kijelölni, s ezért tudatosan nem léptek ki a nemzeti keretek-
bõl. Számunkra tanulságként az azért itt feltétlenül látszik, hogy a készülõ magyar fenn-
tarthatósági programokban valamilyen mértékben ismét vissza kell térni a globális elemek
kezelési képességeinek kifejlesztéséhez, vagy egyáltalán az alkalmazkodási problematiká-
hoz (mindenekelõtt a globális felmelegedés kérdésében, de nem csak ott). Harmadszor,
ezekben az átfogó programokban két érvelésmód különíthetõ el – egy a jelenlegi problé-
mák megoldására és ebbõl következõen a terhelhetõség határaira összpontosító, és egy in-
kább az igazságosság problémáiból kiinduló, tágasabb összefüggések mentén érvelõ. Az
elsõt nevezhetnénk „objektivistának”, a másodikat pedig inkább „normatívnak”. Az igazi
újdonságot a magyar programban a kettõ összekapcsolása jelenthetné. A „mit?” és a „ho-
gyan?” szabályzások (a ‘98-as Bundestag-jelentés nyelvét használva) azonban itt eltérõ
kérdésekre adnak választ. A „mit?” kérdések elsõsorban a fenntarthatóság alapszerkezete-
ire vonatkoznának, a „hogyan?” pedig inkább azok társadalompolitikai megvalósíthatósá-
gi, „kivitelezési” lehetõségeit vonná be a képbe. Ebbõl következõen maga az intézményi,
sõt politikai terület is beépülne a fenntarthatósági erõtérbe. 

Azonban minél inkább átfogó vízióként kezeljük a fenntarthatóságot, annál több prob-
lémánk lesz az egyes oszlopok vagy metszetek összerendezésével, együttes kezelésével. Az
egyoszlopos modellben az ökológiai szempontból sürgõsen kivitelezendõ intézkedések
társadalmilag és gazdaságilag elviselhetõ kimunkálása lesz a feladat. A „háromoszlopos”
változatban oszloponként eltérõ, s végül is háromféle fenntarthatóságot határozunk meg.
Ezek egymás mellé helyezésére azonban igazán nincsenek sikeres megoldások. Különbö-
zõ forgatókönyvekben, helyi válságok és konfliktusok kapcsán azután itt mégis megszü-
lethetnek a több dimenziót egyesítõ problémakezelési technikák. A magyar forgatóköny-
vek kidolgozásánál talán itt érdemes lenne valamilyen minimális fenntarthatósági szem-
pontegyüttesbõl kiindulni, azt integráltan kezelni, majd abból levezetni a további tenni-
valókat. Ebben az értelemben a program tulajdonképpen minimalista maradhat és nem
kellene magába foglalnia az összes elképzelhetõ vagy kívánatos gazdasági és politikai célt.
A szakmai munka magját itt nem a számba vehetõ kapcsolatok és faktorok minél telje-
sebb feltérképezése, hanem ellenkezõleg, az elégséges, s mégis kivitelezhetõ program le-
határolása alkothatná. A minimális program felrajzolása azonban nyilvánvalóan elképzel-
hetetlen kompromisszumok nélkül – nem egyszerûen helyi érdekek, hanem leginkább
fenntarthatósági részcélok között. A minimalista csomagba kerülõ részcélok azonban
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már mind együtt, ha technikailag nem is egyszerre érvényesek. Bizonyos értelemben így
a fenntarthatóság érvényes „magja” is meghatározható az adott területre, s ezt azután
már meg kellene próbálni a további lépéseknél együtt kezelni, s nem tovább faragni. Egy
ilyen többgyûrûs fenntarthatósági felfogásnál a különbözõ gyûrûkben, vagyis a különbö-
zõ társadalmi miliõkben különbözõképpen lehetne az egyes megoldásokat értelmezni,
vagy formálni a pillanatnyi helyzetnek megfelelõen – anélkül, hogy a kemény magnak
igazán baja esne.

Mindebbõl, természetesen, egyáltalán nem következne, hogy az egyeztetéseknél
minden elem és szereplõ automatikusan jól járna, vagy hogy egyáltalán jól járhat. A
minimális magon belül is vannak egymással szembenálló részcélok és az azok közöt-
ti konfliktusok több szinten is megjelenhetnek. Például a népesség túlnövekedése,
vagy ellenkezõleg, a kritikussá váló elöregedés kikezdhet vagy felboríthat szépen fel-
épített fenntarthatósági modelleket is.

Mindeközben a terhelhetõség korlátjai és az igazságosság ügye sem illeszthetõek össze,
vagy állíthatóak egyszerûen szembe egymással. Kompromisszumként a kiindulópont
azonban itt esetleg épp az lehet, hogy tisztázzuk, milyen jogai és kötelességei lehetnek az
egyes nemzedékeknek – önmagukban és együtt – a fenntarthatóság mint igazságossági
program megvalósításában. Ilyesmivel egyébként sokan próbálkoztak. Létezik például a
„planetáris bizalom” egyfajta elmélete (Brown Weiss), amely feltételez valamely minden-
kire vonatkozó, idõn és téren átívelõ minimális szolidaritást. Itt valamennyi nemzedék
használhatja a korábbi nemzedéktõl megörökölt természeti és kulturális hagyatékot, de
köteles a következõ generációnak azt ugyanolyan állapotban továbbadni, mint amilyen-
ben õ átvette. A használó és örökséggondnok kettõs szerepébõl következõen kollektív jo-
gok és kollektív kötelességek valamilyen egyensúlya is meghatározható lesz.

Nem biztos, hogy az erkölcsileg megalapozott tennivalók ilyen „puha” építményeivel
szemben az ökológiai rendszerek terhelhetõségi határértékei kemény ellensúlyt képeznek.
Nem ismerjük igazán sem az egyes elemek elviselõ-, sem bizonyítható regenerálódó képes-
ségét. De nem kell magára a teljes fenntarthatósági rendszerre hivatkoznunk. Az elmúlt
tizenöt év magyar társadalompolitikájában a kulcsszereplõk számtalan alkalommal hivat-
koztak arra, hogy most már – bármilyen vonatkozásban – nem lehet valamit tovább csök-
kenteni. Hogy itt a töréspont. Hogy nem lehet tovább terhelni. Még egy lépés és a rend-
szer megroppan. A szubsztanciális elégedetlenség kibukik a felszínre. Eddig egyetlen ilyen
elõrejelzés sem igazolódott. A társadalmi szövet végül is különösebb utcai akciók nélkül
adaptálódott az új, a korábbinál kellemetlenebb körülményekhez. Nem hinném, hogy a
fenntarthatóság terhelhetõségi határainak felmutatásánál sokkal pontosabbak lennénk.
Egyébként tudunk is azokról, egyelõre végül is a még elviselhetõ lehetséges szennyezés-
kibocsátás maximumára összpontosítunk. A kereszthatásokat nem is próbáljuk kezelni.
Miután túl keveset tudunk az ökorendszerek valós stabilitásáról, ezért azok terhelhetõsé-
gi kereteit sem tudjuk egyértelmû pozitív célrendszerként megfogalmazni. Így azután az
ökológiai viták negatív célok megfogalmazásába torkollnak. Nem tudjuk, hogy végül is
mit lenne szabad. Következésképpen, más nem marad: különbözõ katasztrófák elvi lehe-
tõségeivel ijesztgetjük egymást. És programként is inkább tiltásokat, korlátozásokat pró-
bálunk a közvéleménnyel elfogadtatni. Ily módon a cselekvési lehetõségek iránya adott: a
jelen romló környezeti részállapotain – amelyekrõl tudjuk, hogy rosszak, de legtöbbször
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nem, hogy mennyire és miképpen –, a jelenlegi mozgási irányok mentén próbáljuk a vál-
tozásokat mennyiségileg visszafogni. Sebességkorlátozásról és nem útvonal-módosításról
van szinte mindig szó. Ilyen feltételek között nem derül ki, hogy melyek lehetnek azok a
környezeti és társadalompolitikai vezérlõ vagy szabályzó keretek, amelyek között az egyes
alternatívák megfogalmazhatóak. Következésképpen, s mert a fenntarthatóság egyébként
sem rendezõ kerete a közgondolkodásnak, az ahhoz kapcsolódó mini válságok sem kerül-
nek az érzékelt, azonnali megoldást követelõ problémák közé.

Valamilyen fenntarthatósági keretek kijelölése, s azután azok betartatása – már
amennyire ez egyáltalán lehetséges – számomra azért megbízhatóbb megoldásnak
tûnne. Vagy másként fogalmazva, a túlságosan is komplex problémalistáról valahogy
ki kell szûrni a másodlagos, de azért a témához tartozó elemeket, mert a programok
másképpen kezelhetetlenekké válnak, s amikor „minden mindennel összefügg”, a
helyzet kezelésére igazán már senkit sem lehet mozgósítani. Hiszen ha a dolog annyi-
ra összetett, mint ahogyan azt nekünk bemutatják, akkor nekünk, állampolgároknak
és társadalompolitikai játékosoknak nincs már mit csinálnunk. Tehát a fenntartható-
ság „magjának” kiemelése azért is fontos lesz, mert másképp aligha õrizhetjük meg
magát a problematikát a közérdeklõdés középpontjában. 

A fenntarthatóság kezelésénél három alapforgatókönyvet kellene megfontolnunk: 

SZCENÁRIÓ A. ELSÕDLEGES GLOBALIZÁCIÓ FENNMARAD
Ebben a forgatókönyvben a ‘90-es évekre kialakult, neoliberális fogantatású globalizá-
ció fennmarad és talán fel is erõsödik. Nõnek a külföldi eredetû közvetlen beruházások,
erõsödik a nemzetközi munkamegosztás, semmi sem kérdõjelezi meg a multinacionális
vállalatok szerepét az új technológiák piacra hozatalában. A nemzetállamok – a magyar
is – megkísérelnek adaptálódni a helyzethez. Minden olyan gazdasági szabályozó elemet
leépítenek, amely zavarná az új beruházásokat. A nagy ellátórendszereket keményen
visszanyírják. A magánforrásokból származó szociális kiadások azonban magasak ma-
radnak, a magánbiztosítás veszi át jelentõs mértékben az állami, illetõleg a munkaadó
és a munkavállaló szolidaritására épülõ rendszerek szerepét. Az újraelosztás, vagy a má-
sodlagos elosztás majdhogynem eltûnik. A nemzeti politikák játéktere szûkül, a szociá-
lis háló tovább ritkul. Külföldi eredetû szolidaritásra az érdekeltek alig számíthatnak.
Ebbõl következõen az érzelmek szintjén és a kulturális szférában felerõsödik a nemzeti
retorika, a magukra maradt nemzeti társadalmak kezdik helyzetüket felismerni, de a
sértett nemzeti öntudat igazán nem harcra fogható, s akcióképessége egyébként is mi-
nimális. Léteznek ugyan globális intézmények, amelyeknek környezeti ügyekkel kellene
foglalkozniuk, de azok gyengék, s alig tudják komolyabban a környezeti érdeket a kü-
lönbözõ fórumokon megjeleníteni. A nagy gazdasági tömbök versenyében – egy alap-
szint felett – az államcsoportok globális ökológiai szolidaritás komolyabb felmutatására
képtelenek. A nemzetállam egyre jobban magára marad, egyre kevéssé képes alapsza-
bályozási funkcióit kielégítõen ellátni. Az ökológiai, s különösen a fenntartható fejlõdés-
sel összefüggõ feladatokat egyre inkább a nemzetközi intézményekre hagyja. Persze
azok gyengesége ismert elõtte, s nincsenek különösebb eszközei sem ahhoz, hogy ezeket
a szervezeteket megerõsítse, vagy kiemelten támogassa. De így legalább azt hiszi, el tud
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számolni a hazai közvélemény elõtt. Annak az ökológiai problematika nem mellékes, s
az állam legalábbis valamilyen más szervezeteket mint felelõsöket mégiscsak fel tud elõt-
te vonultatni. Magyarországot az EU-belépés menti meg attól, hogy ennek a forgató-
könyvnek végletesen ki legyen szolgáltatva. Keleti és déli határaink túlsó oldalán – leg-
alábbis a közeljövõben – azonban ez a szcenárió a következõ években nagy valószínû-
séggel meghatározó marad. Következésképpen ott a kooperációban e területen komo-
lyabb társadalmi részvételre aligha lehet majd számítani. 

SZCENÁRIÓ B. INDUKÁLT MODERNIZÁCIÓ
A globalizáció valószínûleg ebben az esetben is folytatódik, de talán nem azzal az inten-
zitással, mint a ‘90-es években, és megjelennek olyan újabb pólusai és kulturális kísérõ-
elemei, amelyek az eredeti folyamat nyerseségét mérséklik. Bizonyos szociális és ökológi-
ai alapellátási szintek kötelezõ voltát sikerül nemzetközileg elfogadtatni. A nemzeti poli-
tikák játéktere is valamivel tágasabb lesz – mind a klasszikus gazdasági szabályozásban,
mind a nemzeti szintû öko- és társadalompolitikában. Nemzetközi szinteken valahogy si-
kerül a pénzáramokat szabályozni. A nemzetközi verseny azonban alapvetõ marad és a
nemzeti és regionális játékosok lehetõségei egyfelõl korlátozottak, másfelõl próbálkozása-
ik egy része szükségszerûen kudarccal fog végzõdni. Ha ilyen körülmények között még-
is nem nagyon ritkán lesznek csak sikeresek, akkor a nemzeti, vagy regionális elitek még-
is jól érezhetik magukat a bõrükben. A munkaerõpiacot itt is rugalmassá teszik, és az el-
látórendszerekbe bevonják a sajátfinanszírozást, de mégsem hagyják annak meghatáro-
zó részét a magánellátásra. Valamilyen újraelosztás a rendszerben itt létezik. A politikai
elitek megtanultak nagyobb fájdalmak nélkül kompromisszumokat kötni. A környezeti
ügyben begyakorolták a kis lépések politikáit, és meglehetõsen ügyesen kötnek egyezsé-
geket ökológiai részterületeken érdekeltté tett gazdasági aktorokkal. A társadalmat a mo-
dernizáció különbözõ részformái más-más mértékben, de már érintették. A társadalmi
biztonság, valamilyen szolidaritás és a társadalmi béke ugyanolyan elfogadott értékek,
mint a természet erre az idõre megmaradt vagy kialakult formáinak védelme. S egyre
szélesebb rétegek, szimbolikusan vagy a valóságban is, hajlandók, ha nem is túl sokat, de
valamit azért tenni érte. A részvétel megnyíló formái, ha nem is igen kiterjedt formák-
ban, de mozgósítanak csoportokat fenntarthatósági célok támogatására is. A fenntartha-
tóság fontos médiatémává válik, vagy legalábbis válhat.

SZCENÁRIÓ C. A KÖZJÓ FELÉRTÉKELÕDÉSE
E forgatókönyvben a nemzetállami keretek egyre erõsebben bomlanak és a nagyobb eu-
rópai térben nagyvárosi, régióbeli, vagy más helyi hálózatok jutnak szóhoz. Valószínûleg
ez a regionális világ csak bizonyos metszetekben válik fontossá, míg másokban a nagyobb
aggregáltsági szintek jelentõsége azért megmarad. A határok jelentõsége nem csökken,
mint naiv kárpát-medencei nemzetprognózisainkban, hanem pozitív értelemben egyene-
sen növekszik. Ezek az elválasztó vonalak a másságok érintkezési felületeivé válnak, és eb-
ben a minõségükben különösen élénk gazdasági és kulturális csere színtereivé lesznek. Ha
nem is automatikusan, de ezekben az új urbánus, vagy más új közösségi terekben nagyobb
terepet kapnak a közjó különbözõ értelmezései. S ezeken belül a személyes felelõsség, vagy
az áldozathozatal képessége másokért fontos értékekké válnak. Ha nehezen, de sikerül egy
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felpuhított, vagy rugalmasabbá tett jóléti állam megmentése. Ugyanakkor fontos nem gaz-
dasági területeken, így a fenntarthatóság területén is komolyabb jogosítványokkal rendel-
kezõ nemzetközi szabályzások kiépítése.

IV. Igazságosság: örökség, hagyaték

A fenntarthatóság elméletének további elemei helyett inkább annak lehetséges konkrét
kezelési módozataira összpontosítanék. Egyetlen, mégoly hosszúra nyúlt esszében sem
járhatom körül a teóriát igazán, de hátha valakinek kedvet csinálok ilyen programok ki-
munkálásához. A fent kifejtettek értelmében amúgy is a problémakör valamelyest is el-
fogadható kezeléséhez sajátos redukciós stratégiát kell választani. Anélkül, hogy a prog-
ramokat (amelyek amúgy is ma még tulajdonképpen csak papíron léteznek) részletesen
bemutatnám, kiválasztottam néhányat, hogy legalább egyes sarokpontjaikat összevetve
ezekrõl összefoglalóan is mondhassak valamit. Ezek között vannak inkább szaktudomá-
nyos, és inkább kiáltvány jellegû próbálkozások. Egyeseket kormányok, vagy parlamen-
tek számára dolgoztak ki, mások inkább éves jelentések, vagy helyzetképek. A hivatko-
zásokat a dokumentumokra az irodalomjegyzékben adnám meg, de négy próbálkozást
mint különleges tanulságot kínálót, külön is kiemelnék. Komplexitása miatt részlete-
sebb elemzést kíván a német Bundestag különbizottságának 1998-as jelentése, az egyik
legfontosabb európai ökopolitikai mûhely, a Wuppertal Institute egy nagy dolgozata, a
TA-Akademie: a stuttgarti technológiai hatáselemzõk vizsgálata, végül a „Munka és
Ökológia” HFG Projekt részjelentés-sorozata. 

Elõször is jól látszik, hogy a Brundtland-jelentés komolyan vételébõl következõen va-
lamennyi fenntarthatósági vizsgálatban fontosak valamilyen etikai alapelvek. Amikor a
következõ nemzedék iránti felelõsségrõl beszélünk, akkor az posztulátum. Senki sem
kérdez utána, miért és milyen mértékû ez a felelõsség, csak gyermekeink nemzedékéért
tartozunk közvetlenül felelõsséggel, avagy az utánuk következõkért is? És milyen arány-
ban van itt az erõforrások biztosításának, és a döntési lehetõségek biztosításának pre-
misszája? Egyes áttekintett szövegelemek szerint ez a felelõsségvállalás az ember külön-
bözõ mûködési területeire külön is kiterjed: ezért érdemes a természeti környezetbeli, a
társadalmi világgal kapcsolatos, s végül az emberre magára vonatkozó felelõsségrõl kü-
lön beszélni. Itt lényegében dinamikus hálókapcsolatokról van szó, és a környezeti eti-
ka épp ebbõl az általános „behálózatozottságból”, az ún. „retinitásból” következik. A
retinitás el- és felismerése a civilizáció további fejlõdése szempontjából is meghatározó-
nak tûnik. Mindebbe természetesen beépül a személyes szabadságok biztosítása és a tár-
sadalmi igazságosság valamilyen mértékû érvényesítése is. 

A fenntarthatósági vita láthatóan elfogadja, hogy a környezet és a fejlõdés fogalmai
szükségszerûen összekapcsolódnak. A már bemutatott összekapcsolódása az ökológiai, a
gazdasági és társadalmi elemeknek tulajdonképpen ebbõl következik. Az elemek közötti
viszonyokat azonban az egyes programok igen eltérõen kezelik. A komplexitásra törekvõ
megközelítések a szûkebben vett környezeti kérdésekhez itt még hozzákapcsolják a szoci-
ális jogosítványok és a döntési lehetõségek, következésképpen a személyes szabadság kér-
dését is. A társadalmi igazságosság és a szolidaritás itt különbözõ módokon összekapcso-
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lódik. A személyes döntések hatásainak vagy következményeinek vizsgálata nyilvánvaló-
an nemcsak a környezetre, hanem a közvetlenül érintett társadalmi csoportokra is kiter-
jed. Néhány programban ezek mellett még külön kiemelik az ember személyes felelõssé-
gét önmagáért. Egyfelõl ebbõl a politikai rend olyan alakítása is következik, amely egy-
szerre biztosítja az egyén önmeghatározási jogait, a csoportokon belüli kapcsolatokat és
mindennek a természetes környezetét és alapját is. Még mielõtt a továbbiakban a fenn-
tarthatóság nemzedékeken átívelõ, vagy nemzedékközi szempontjait vizsgáljuk és a kö-
vetkezõ generációknak jobb életminõséget kínálunk vagy követelünk, érdemes jelezni, mit
is értünk itt életminõség alatt. Felfogásunk lényege egyfajta kibõvített jóléti vízió, amely
a természetben nemcsak termelési tényezõt, hanem szépészetileg megítélhetõ és szimbo-
likus minõséget lát. Ez nem azt jelenti, hogy ily módon kibújnánk a fenntarthatóság há-
rom alapszempontjának egyeztetése alól. A probléma nem egyszerû: hogyan kezeljük
együtt a három – ökológiai, gazdasági, társadalmi – elemet anélkül, hogy közhelyekre lyu-
kadjunk ki? Ha a következõ generációk mozgásterének beszûkülését kívánjuk a program
kulcselemeként értelmezni, akkor nyilvánvalóan az állami eladósodás, a tömeges munka-
nélküliség, a nagy ellátórendszerek folyamatos válsága, vagy az iskolarendszer adaptációs
nehézségei ezt a játékteret ugyanúgy szûkítik, mint a túlhasznált természeti erõforrások.
E különbözõ szempontok integrációja persze ettõl nem lesz könnyebb. S itt nem is egysze-
rûen a különnemûségek összeillesztése, vagy mérése a probléma, hanem egyfelõl a külön-
bözõ problémák megoldásának, vagy egyáltalán, kezelésének lehetséges sorrendje, illetve
másfelõl az önmagukban talán megközelítõen teljes megoldási módokhoz képest szükség-
szerû visszavonulások mértéke lesz igazán érdekes. A klasszikus társadalompolitika végül
szinte mindenütt létre tud hozni konszenzusokat. A nehéz és a programokban markánsan
nem megválaszolt kérdés, hogy vajon így van-e ez a fenntarthatósági politikáknál is? Sze-
rintünk nem, és éppen ebbõl következnek a nehézségek. Hiszen ha elvi alapon az egyéb-
ként továbbra is létezõ sok-sok kompromisszum között egyes esetekben, elvi alapon elté-
rünk a megegyezésre törekvéstõl, és azt mondjuk, hogy itt és most egy adott szempont-
rendszer szerint kell lépni és más aspektusok nem érdekesek – akkor ezt az elvi hivatko-
zási alapot részletesebben kell kimunkálni, mint ha ez egy másik döntési kultúrában
történne. A szakértõk zöme itt éppen az ökológiai területen látna elvileg kevés kompro-
misszumra lehetõséget. Felfogásuk szerint itt kijelölhetõk, sõt szinte automatikusan ki is
jelölõdnek azok a természeti keretek, amelyeken belül a különbözõ társadalompolitikai
forgatókönyvek megfogalmazódhatnak. Ezek a keretek, ha úgy tetszik, ugyanakkor azon-
ban civilizációs stílusokat is meghatároznak. Az igazságosság és a személyi szabadságok
megõrzése az így meghatározott erõtérben rajzol csak ki alternatívákat. 

A nemzedékközi igazságosság itt külön is meghatározandóvá válik. A fenntarthatóság
ökológiai elemeire összpontosító szerzõk nyilvánvalóan itt a természet felhasználási lehetõ-
ségeiben megragadható igazságosságra összpontosítanak. Az „azonos életlehetõségek” itt a
természet további „normális mûködésére” vonatkoznak, akár megújítható, vagy nem meg-
újítható erõforrásként, akár a szennyezéseket felszívó közegként, akár pedig az emberi elé-
gedettség lelki és fizikai elemeinek biztosítójaként. Természetesen a természeti tõke helyet-
tesítése ember által alkotott tõkével, illetve ennek korlátai önmagában is komoly vita tár-
gyát képezi. Itt, úgy tûnik, két meglehetõsen szélsõséges álláspont figyelhetõ meg. Az el-
sõ szerint semmi jel nem mutat arra, hogy a technológiai változások üteme csökkenne,
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vagy hogy azok a következõ szakaszban csak lokális megoldásokra korlátozódnának. Ha
pedig nem ez a helyzet, akkor viszonylag nyugodtan aludhatunk, hiszen a jelenlegi korlá-
tok, problémák és zsákutcák jó részét a technológia megoldja. Lehet, hogy valamilyen erõ-
forrás, vagy szolgáltatási opció hiányozni fog, vagy a mainál erõsebben korlátossá válik. De
hát épp arra való a technológia, hogy ezeket a feszültségeket feloldja. Mások, pl. a Wup-
pertal Intézet, lényegesen pesszimistábbak. Úgy vélik, hogy a különbözõ tõkefajták köny-
nyen és automatikusan nem helyettesíthetik egymást. Nem mondhatunk le a „természet”
megõrzésére vonatkozó külön projektekrõl, hiszen azt nem tudjuk – még fontos részterü-
leteken sem – igazán kiváltani. A nem helyreállítható természeti erõforrások használatát
ebbõl következõen radikálisan korlátozni kell. Egy ilyen ambiciózus projektbõl minden bi-
zonnyal az anyag-, és energiaáramok jelentõs korlátozásai következnek. Más áttekintett
projektek ugyan a wuppertaliakénál kevésbé radikálisak, de a technológia problémameg-
oldó képességében azért alapvetõen mégsem igazán bíznak. Természetesen a felhasznál-
ható elemek külön-külön állandósága egy technológiai rendszerben komolyan nem meg-
fogalmazható. A jólét legfõbb meghatározása az összegzett, aggregált felhasználásból ve-
zethetõ le. Az igazságosság ebben az esetben egyszerûen azt jelentené, hogy a természeti
erõforrásokban megjelenõ tõkének addig mindenképpen valahogyan meg kell maradnia,
amíg a következõ generációk életszínvonala és termelési potenciálja a maival nagyjából
azonos marad. Mi történik akkor, ha mégiscsak komoly elmozdulásokat remélünk itt? Hi-
szen a „csak rosszabbul ne éljünk, mint ma” programon azért már a magyar társadalom
nagy többsége mégiscsak túljutott. Ráadásul ezek a kiinduló alapul szolgáló természeti és
„emberi eredetû” tõkeelemek bizonyos területeken kiegészítik egymást, bizonyosokon pe-
dig valóban kölcsönösen helyettesíthetõek. A nem helyettesíthetõ forrásokat itt nevezhet-
jük akár esszenciálisaknak is (levegõ, ivóvíz stb.). Mindenesetre, mindezek figyelembevé-
telével egy további technológiai fejlõdést korlátozó fenntarthatósági program (léteznek
ilyen ortodoxabb felfogások) itt meglehetõsen nevetségesnek tûnhet. Persze, az élet termé-
szeti alapjainak védelme a társadalmi elemet is kezelni próbáló programokban nem kevés-
bé fontos, mint a csak ökológiaiakban. Mindent összefoglalva, a következõ nemzedékek
szükségleteinek kielégítése nem korlátozható az anyagi jólétre, hanem olyan minõségi ele-
meket is magába foglal, mint a táplálkozási szokások, vagy az egészségi állapot javítása, az
erõforrások tisztességesebb elosztása, az egyenlõ esélyek iskolai megalapozása. Bizonyos ér-
telemben a társadalom szélesebb értelemben vett teljesítõképességének megõrzése és bõ-
vítése ennek a rendszernek képezheti alapját. Közép-Európában mindebbõl természetesen
nem a status quo, a fennálló állapotok megõrzése, hanem új szabályok felállítása követke-
zik. Természetesen a helyi és „globális”, illetve a nemzedékközi és a mai nemzedéken be-
lüli igazságosság érvényesítése újabb konfliktusokat, újabb illesztési problémák felbukka-
nását generálja. Persze, az aktuálisan mûködõ generáción belüli elosztás problémáit is ke-
zelhetjük az ökológiai metszetben. Kiindulópontként kínálkozhat ugyanazon nemzedéken
belül mindenkinek ugyanolyan joga van a globálisan hozzáférhetõ készletek (tengerek, lég-
kör, biológiai fajtagazdaság) fajlagos használatára. Az egyenlõtlen elosztásból, az eltérõ ki-
indulópontokból és felhasználási szokásokból következõen a fejlett ipari országoknak sok-
kal többet kellene visszavenniük ökológiai terhelésükbõl, mint nekünk. A két igazságos-
ság – a nemzedékközi és a nemzedéken belüli – itt nyilvánvalóan összekapcsolódik: az
egyik kezelése a másik elõfeltételévé válik, és fordítva. Az azonos fajlagos természeti erõ-
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forrás felhasználás követelményébõl még nem lesz program. Arról egyébként nagy ta-
nácskozásokon sokat beszélünk, hogy a fejlõdõ és a fejlett társadalmak számára a kötele-
zettségeknek és a betartandó játékszabályoknak a maguk konkrétságában másoknak
kellene lenniük. Arról azonban keveset tudunk, mekkora lesz itt az elviselhetõ különb-
ség az EU-n belül? Az EU-s környezeti szabályozás, illetve a direktívák ugyanis nem tesz-
nek különbséget fejlettebb és kevésbé fejlettebb EU-tagállamok között. Itt nem is a sza-
bályozási eltérésekre, hanem elsõsorban a környezetiterhelés-különbségek kezelésmódjá-
ra, a fejlõdési különbségek EU-n belüli figyelembevételére gondolok. Persze, a nemzedé-
ken belüli igazságosságnak is két értelmezése lehet. Egyfelõl biztosítani lehetne, vagy
kellene az országok szuverenitását a területükön létezõ erõforrások felett, és hogy azután
ezeket fenntarthatóan, vagy másképp akarják kezelni, az már saját ügyük lesz. Másfelõl
a természeti erõforrások használatánál a külvilág számára is elfogadható elosztási kulcso-
kat kellene találni a határokon keresztül is jelentkezõ hatások kezelésére. Az ilyen válla-
lásokat akár nemzetközi egyezményekbe is lehetne iktatni. Természetesen a különbözõ
fejlettségû országcsoportok, illetve a nemzeti társadalmakon belüli rétegek közötti újra-
elosztás alapproblémáját nem varrhatjuk teljesen a fenntarthatóság „nyakába”, mert ak-
kor a teljes kérdéskör kezelését is blokkolhatjuk. Ezeket valószínûleg célszerû lenne iga-
zán a fenntarthatóság kérdéskörén kívül kezelni. A környezethasználati jogok igazságo-
sabb elosztása automatikusan azonban nem vezet a környezet kímélõbb használatához.
A jogok és felelõsségek újraosztása itt a fentieken túl felveti a procedurális igazságosság
fogalmát is. Ez jelentheti egyfelõl a különbözõ érdekek megjelenítését, de jelentheti a ke-
zelésmódok javuló áttetszõségét is. 

A fenntarthatóság gyakorlati kezelési programjainál számos terület, pl. az egészség
így furcsa módon kimarad. Jelentkeznek nehezen kezelhetõ környezetetikai ügyek is.
Mondjuk a nemzedékközi igazságosság és az egyenlõ kezelés alapelve között célkonflik-
tusok vannak. A munkák jelentõs része általános programok meghirdetése után általá-
ban nagyon konkrét területekre: a lakásügyre, a talajok savasodására, vagy az informá-
ciós technológiákra összpontosít. Sõt, ezeken belül is igazán részproblémák kezelésére
vállalkozik csak. Pl. a lakásügynél a városok szétterülése, a mezõgazdasági területek el-
olvadása tûnnek majd fõ problémáknak. Mások az éghajlatváltozásra, vagy a társada-
lom mozgásigényének újrafogalmazására összpontosítanak. 

Természetesen könnyebb általános kijelentéseket tenni anélkül, hogy regionális vagy
nemzeti szinteken a tennivalókat tovább pontosítanánk. A fenntarthatósági dolgoza-
tok jelentõs része a kép ilyen felbontásáig nem is jut el. Gondolom, e szövegek jó ré-
szét, hogy a különbözõ megrendelõk korszerûségi igényét kielégítsék, a szerzõk külö-
nösebb aprómunka nélkül úgyis nagyjából egymásról másolják. A komolyabb elem-
zésre is vállalkozó nagyobb munkák (felsorolásukat lásd az irodalomjegyzékben) mind
vizsgálják az ózonproblémát, az éghajlatváltozást, a biológiai sokszínûség leépülését és
a talajpusztulást, ideértve a mérgezõ vegyületek terjedését is. Ezek mellett egyik vagy
másik nagy program még kiterjed a hulladékügyre, a talajvizek túlhasználatára, a
nyári szmogra, az erdõpusztulásra, a városi környezetminõségre és az erõforrások túl-
zott használatbavételére. Az újabb dolgozatokból világos, hogy ma már nemcsak, mint
korábban, a nyersanyaghiányról, vagy a források korlátozott voltáról, hanem a nagy
környezõ közegtípusok (talaj, víz, levegõ) szennyezésfelvevõ képességének korlátairól

TAMÁS PÁL – FENNTARTHATÓ MAGYARORSZÁG 35



beszélünk fõ problémaként. A megfelelni akaráson, vagy a programok kötelezõ áram-
vonalasításán túl valószínûleg további policy megfontolások is fontosak lehetnek a fenn-
tarthatóság kulcsterületeinek kiválasztásánál. Egyrészt, kétségtelenül a problémameg-
oldás sürgõssége fontos szempont lehet. Az éghajlatváltozással kapcsolatos, vagy más lé-
péssorozat: a mezõgazdasági kultúrák áthangolása, vízkészlet-gyûjtõhelyek kiépítése, a
tóparti üdülõhelyek létalapjainak további biztosítása stb. itt magától értetõdõek. De leg-
alább ilyen fontosnak tûnik a legkisebb lépésekre legnagyobb változásokat ígérõ
alterületek kiemelése, vagy olyan kérdéskörök körbejárása, amelyek megoldása a lehetõ
legtöbbek számára fontosnak tûnik (s értelemszerûen a nagy komplexitású és ugyanak-
kor könnyen megragadhatóan csak kevesek számára értelmezhetõ akciók elmaradnak,
még ha egy átfogó rendszer számára értékesnek is tûnnek). S ha a meglévõ szabályzók-
kal valamit kezelni tudunk, azt is korábban vesszük elõ, mint azt a problémát, amely-
nek kezelésére most még eszközöket is fejleszteni kellene. Mindebbõl a célok nagymér-
tékû összetettsége és manipulálhatósága is következik. A környezeti célrendszerek több-
fajta felosztásából én a legegyszerûbbet, a környezetminõségi és a környezetkezelési cé-
lok különbségét mutatnám itt be. A környezetminõségi célok elérendõ állapotokat
jellemeznek. Fontos erõforrások öntisztulási sebességére, a környezeti elemek tehervise-
lési képességére, az egészség különbözõ állapotaira, vagy a már érintett nemzedéki
problematikára vonatkoznak. A környezetkezelési célok pedig elsõsorban az adott álla-
potok eléréséhez elengedhetetlen lépéseket próbálják meghatározni. Egy más metszet-
ben ezeket a célokat feloszthatjuk megelõzésiekre és kárközömbösítõkre. Az utóbbiak
különbözõ módozatokat keresnek a felhasználás visszafogására és ezzel általában a kár-
tékonynak tûnõ környezetterhelés csökkentésére. Az elõbbiek pedig elsõsorban már be-
következett szennyezéseket (ökológiai normaeltéréseket) próbálnak kezelni, csökkente-
ni, elszigetelni. Miután igen sok területen nincs konszenzus az elérendõ kívánatos álla-
potokról, a résztvevõk – különösebb számok nélkül, minõségi kijelentések mellett – be-
érik redukciós, visszafogási stratégiákkal. Itt azonban feltûnik egy érdekes apróság.
Azok a fenntarthatósági vizsgálatok, amelyek meghatározó módon tudományos fogan-
tatásúak, többnyire óvakodnak konkrét számoktól és inkább cselekvési irányokat, mi-
nõségi indikátorokat próbálnak meghatározni. Ezzel szemben azok a programok, ame-
lyeket a környezetpolitika saját „házon belüli” szükségleteire dolgoz ki, könnyen mutat-
nak fel elérendõ minõségi mutatókat, határértékeket, és egyáltalán, nagyon szeretik a
számokat. A fenntarthatóság összetett voltából egyébként, úgy vélem, sok próbálkozás
éppen azért emeli ki az ökológiai elemeket, és hanyagolja ugyanott el a társadalmiakat,
mert azt hiszi, hogy az elõbbiekre vannak mérõszámai, az utóbbiakra pedig nincsenek.
Sõt, azokat elõ sem tudja állítani, még akkor sem, ha nagyon szeretné. Ezek a projek-
tek különben is kedvelik az ökológiai beszédmódot, és azt megpróbálják – hol valóban
a gondolatmenetet, hol egyszerûen csak a metaforát – a társadalompolitikai metszetek-
ben is alkalmazni. A szociális céloknál is „terhelési határértékekrõl”, vagy „regenerációs
képességekrõl” beszélnek (pl. a munkanélküliséggel kapcsolatban). Mindeközben egyes
munkákat inkább a neoklasszikus közgazdaságtan, másokat pedig a környezeti mozgal-
mak inspirálnak erõsebben. Az áttekinthetõ munkák idõtávjait nemzeti szinteken a vá-
lasztási periódusok, a nagy nemzetközi projektekben pedig elsõsorban a világkonferen-
ciák többnyire tízéves ciklusai határozzák meg. Ez azért elég mulatságos, ha arra gondo-
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lunk, hogy a fenntarthatósági programok mögötti valós folyamatok dinamikája meny-
nyire más. Ezzel együtt szinte mindegyik számokkal is dolgozó programban megfogal-
maznak valamit a CO2 kibocsátás visszafogásának lehetséges vagy kívánatos mértékei-
rõl. Ha szakmailag nem is védhetõek, de léteznek számok akár 2050-re is a kibocsátás
visszafogására (Nyugat-Európában 85–90%-os redukcióról beszélnek). A Bundestag
vizsgálóbizottsága már 2005-re 25%-os csökkentést tervez a CO2-kibocsátásra. 

Összefoglalva, a különbözõ fenntarthatósági programok közötti különbségek az elté-
rõ kiinduló feltételekbõl vezethetõk le. Ezek közül a nagy politikai intézmények eltérõ
alapfeladatait, a munkába bekapcsolódó lobbicsoportokat és civil érdekeket, valamint a
felhasznált szakmai, kutatási paradigmák különbségeit érdemes megemlíteni. A célok,
az eszközök és a cselekvési lehetõségek sokszögében vannak, akik káoszt érzékelnek.
Mások fontosabbnak tartják különbözõ jövõképek mozgósító elemeit. S ettõl várják va-
lamilyen rend, gondolkodási szerkezet kialakulását is. A gyakorlati programok általában
öt kulcsterületen vélik mindeközben a fenntarthatóságot megragadhatónak: az energia-
gazdaságban, az emberek mozgásigényének kezelésénél, az élelmiszertermelésben, vala-
mint a ruházatnál és más csatlakozó fogyasztási elemeknél. Ez nem azt jelenti persze,
hogy más vonatkozások érdektelenek lennének, de valószínûleg gyorsan és könnyen
nem sikerült azokat megragadni. A fenntarthatósági „lyukak” közül itt is elsõsorban a
primer energiahordozók fenyegetõ hiányát tartják kiemelésre érdemesnek. 

Mindezen megközelítések mögött ott van a ki nem mondott alapfeltevés: a jövõ, ha egy
kicsit is odafigyelünk, a mánál jobb lesz. S hogy tulajdonképpen kötelességünk is a jövõ
számára kiegészítõ opciókat hagyni vagy teremteni. Ezért egy pillanatra érdemes vissza-
térni a fenntarthatósági felfogás más ökológiai víziókkal kapcsolatos új, vagy hozzáadott
értékére – a generációk közötti kapcsolatra. Ebben az összefüggésben rögtön feltûnik,
hogy a fenntarthatóság maga is alapjában egy elosztási problematika nyelvén fogalmazha-
tó meg. Természetesen nincs helyünk a nagy elosztási elméletek ismertetésére, de azt azért
jelezhetjük, kérdésfeltevéseik hol és mikor érintkeznek a nagy fenntarthatósági programok
gondolkodásmódjával. Az azokban szokásos kérdésfeltevésekbõl kiindulva a fenntartható-
sági tematika három alapkérdés köré rendezhetõ: ki a fenntarthatóság alanya (az egyetlen
személyre, vagy egy egész nemzedékre vonatkozik?), mi a fenntarthatóság tárgya (társa-
dalmi jólét, vagy valamilyen erõforrás?), végül milyenek a kapcsolati elemek a generációk
kötelezettségei között és hogyan kezeljük mindeközben a jövõ bizonytalanságait? 

A lehetséges megközelítési módokat egy kis táblázatba rendeztük össze:

Elosztási elméletek
Eredményorientált igazságosság Procedurális igazságosság
Jóléti erõforrás-központú Libertárius elméletek
Utilitarizmus, jóléti elmélet Nozick procedurális elmélete

Gauthier szerzõdéses elmélete

Egyenlõségi elméletek
Jóléti egyenlõség
Egyenlõ esélyek
Egyenlõ erõforrások Fairness-elméletek
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A modern igazságosságelméletekbõl a bennünket most érdeklõ elosztási problémák
kezeléséhez a következõ kérdésekre kellene választ kapnunk:
a) Csak a nemzedékek és nagyobb társadalmi csoportok, vagy az egyén is érdekel min-
ket az igazságosság alanyaként?
b) Milyen mértékben kell kiegyenlíteni az egyének közötti kiinduló különbségeket?
Vagy más szóval, milyen mértékben felelõs az egyén saját szükségleteiért, választási
szempontjaiért, tehetségéért és életkörülményéért?
c) Milyen kapcsolatban van az igazságosság és az egyéni szabadság, és ha adott konflik-
tusban szembe kerülnek egymással, milyen módon, eszközökkel kezeljük az ütközést?
d) Milyen mértékig kellene itt különbözõ erkölcsi rendszereket figyelembe venni?

A jólét elosztására és az erõforrások kezelésére irányuló elosztási, vagy igazságossá-
gi elméletek számos metszetben egymással szembeállíthatóak:

Nemzedékközi igazságosság

Nemzedéken belüli igazságosság (kiegészítõ szempontok)

A nemzedékközi igazságossággal kapcsolatos idõproblémákat ezzel még nem merítet-
tük ki. Érintenünk kellene még három további kérdést: a potencialitást vagy a valószí-
nûsíthetõ lehetõségeket, a jelen hatását a jövõre és a bizonytalanság ügyét általában is. 

A jövõ generációkról beszélve nyilvánvalóan a még meg nem születettekre gondolunk.
Azokra, akiknek különbözõ tehetségérõl és értékeirõl egyelõre semmit sem tudunk. Ezek
elképzelt egyének, sõt nevezhetnénk õket potenciális személyeknek is. Míg a jelen gene-
ráció már ott van a színtéren, ennek egyes tagjai lehet, hogy megjelennek majd, s lehet,
hogy nem. Ebbõl rögtön két kérdés támad. Elképzelt kötelezettségeink valamennyi po-
tenciális személyre vonatkoznak, avagy nem? S az ily módon megfogalmazódó kötelezett-
ségek miként és mennyiben különböznek azon kötelességeinktõl, amelyek aktuálisan lé-
tezõ partnereinkhez, kapcsolatainkhoz fûzõdnek? A politikai filozófiában az ilyen, jövõ-
beli személyekhez fûzõdõ kapcsolatokról ismét kétféleképpen szoktak beszélni. Létezik
egy kapcsolatcentrikus, relacionista álláspont, és létezik egy univerzalisztikus felfogás. A
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kapcsolatcentrikus modellben a kötelezettségek viszonyokból származnak, különbözõ
élethelyzetekbõl, életszakaszokból és közös értékekbõl vezethetõk le. Itt a jövõ generáci-
ókhoz fûzõdõ kapcsolat tulajdonképpen nem létezik, vagy alig létezik. Maximálisan ar-
ra kell vigyáznunk, hogy az ismeretleneknek se okozzunk kárt. A fenntarthatóság vizs-
gálatánál errõl a megközelítésrõl nyugodtan elfeledkezhetünk, hiszen közvetlen kapcso-
lataink és a jövõ generációk majdnem biztos, hogy nem, vagy alig érintkeznek. Szempon-
tunkból azonban a másik megközelítés valóban használhatónak tûnik. Hiszen eszerint
léteznek minden emberre, valamennyi helyzetre érvényes és alkalmazható általános el-
vek, amelyek az idõtõl függetlenek. Ebben az esetben a már létezõk és a még meg nem
születettek jogai teljesen azonosak. És ugyanazokban a morális kapcsolati hálókban is
mûködnek, vagy mûködhetnek. Megkülönböztethetjük és persze célszerû is megkülön-
böztetnünk a két csoportot, de ez nem jelenti, hogy a még nem színen lévõknek csak le-
értékelt, vagy leszázalékolt mandátumaik lennének. Az ügyben a gyakorlati lépéseket
azonban, elismerjük, megnehezíti, hogy itt az idõtáv nem mûködik és a meg nem szüle-
tettek között nincs különbség az idõtávok függvényében. Ebben a felfogásban egy húsz
év, egy kétszáz év és egy ezer év múlva születõnek elvben hasonló jogai lehetnek. Ezzel
persze szakpolitikák formálásánál nem tudunk mit kezdeni. 

Miután itt elosztási kérdésrõl van szó, egyáltalán nem mellékes, hogy a rendelkezésre
álló forrásokat, vagy szolgáltatásokat végül is egy mekkora csoporton belül osztjuk el.
S az sem kerülheti el figyelmünket, hogy itt akkor azt is tisztázni kellene, mi történik az
egyenlõ esélyekkel olyan esetben, amikor a következõ generáció valami okból kifolyóan
a miénkénél lényegesen nagyobb. Elvi szempontból az is érdekes, mi történik, ha a kö-
vetkezõ generáció a miénknél lényegesen kisebb. Ezzel a problematikával már szembe-
találta magát Közép-Európában minden elüldözött, vagy megsemmisített közösség
maradéka. A fontos kérdés azonban tárgyunktól idegen. Tehát akkor maradnak a bõ-
vülõ közösségek. Nyilvánvalóan a rohamos demográfiai bõvülés (a „népességrobbanás”)
a jelenleginél lényegesen nagyobb létszámú következõ nemzedéket produkál. Valószí-
nûtlen, hogy az erõforrások bõvülése ezzel a lélekszám-növekedéssel arányos lenne. Te-
hát a következõ nemzedék választási esélyei bizonyos szempontból feltétlenül csökken-
nek. De jelenti-e ez a feltételezhetõ változás azt, hogy a generációs választási esélyek
fenntartására hivatkozva mi megkíséreljük most ezt a népességnövekedést visszafogni?
Van-e ehhez egyáltalán jogunk? És egyáltalán, sokkal szélesebben értelmezve ezt a prob-
lémát, mit kezdjünk a mi fenntarthatósági felfogásunk szempontjából azokkal a mo-
dern reprodukciós technológiákkal, amelyek a gyermekek világra jöttét a korábbiakhoz
képest nagyságrendekkel tervezettebbé, racionálisabbakká tették? Mi következik mind-
ebbõl (és következik-e egyáltalán valami) a fenntarthatóság számára? 

És mit kezdjünk ezzel a generációs kapcsolattal olyan esetekben, amikor tudjuk, hogy
a népesség változó etnikai szerkezetébõl következõen az adott területet, várost, vidéket a
következõ generációban és azt követõen egyre nagyobb mértékben nem az (vagy nem
csak az) az etnikai csoport fogja lakni, amely ma ott meghatározó. Milyen jogokat és kö-
telességeket fogalmazhattak meg, mondjuk 1910-ben, vagy 1920-ban az ungvári, vagy te-
mesvári magyarok városuk következõ generációs lakóit illetõen? Az etnikai, vagy kulturá-
lis törés a változó nemzetiségû városokban, vagy vidékeken hogyan alakítja a fenntartha-
tósági mandátumokat? A szûkebben vett ökológia szempontjából a dolog természetesen
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problémamentes. A természeti környezetnek ezen a szinten elvben „mindegy”, kik lakják
a várost. De hát a modellnek számunkra az ökológiai mellett ugyanolyan fontosak a tár-
sadalompolitikai, vagy kulturális metszetei is. S a természethasználatban is vannak etnikai
hagyományok, stílusok. De nem kellenek ehhez határváltozások, vagy lakosságcserék. Mi-
lyen módon vehette volna számításba az ötvenes évek párizsi polgára azt, hogy 30–40 év
múlva, tehát a következõ nemzedék ugyanott már talán egyharmadában arab és afrikai
bevándorlókból áll majd? Milyenek a legszûkebben vett ökológiai dimenzión túl a kultu-
rális kötelezettségek a várost majdan lakó, de a jelen generáció számára kulturális mintá-
iban még idegen, vagy legalábbis a másságot megtestesítõ csoportokkal szemben? És per-
sze, a kérdés fordítva is érvényes. A fenntarthatóság modelljei hagyományosan lineárisak:
nekünk vannak kötelezettségeink a jövõ generációkkal szemben, az elmélet azonban arról
nem szól, mi következik mindebbõl számukra? Itt persze nem a hálára, vagy valamilyen
hagyományos nemzedéki szerzõdés értelmében közvetlenül, vagy közvetve visszafizetendõ
eszközökre gondolok. Hanem bizonyos kulturális, vagy morális javakra. Hiszen ezekben
is van örökség nem metaforikusan, hanem fizikailag is. Egy orosz–észt–magyar ökológiai
vizsgálatunkban még a nyolcvanas években a közös kérdõív egyik pontján az erdõhöz fû-
zõdõ viszonyról próbáltunk a három társadalomban képet kapni. A magyarok számára az
erdõ a szórakozás és a rekreáció színpada volt. Az oroszok számára egy mítosz; a szakrális
érintkezés lehetõsége az akkori elnyomorított társadalmon kívüli létformákkal. S az észtek
számára élõ nemzeti hagyomány, valami, amit szüleik és nagyszüleik nemzedéke hagyott
rájuk együtt a nemzeti irodalommal, a híres kórusmozgalommal, vagy a balti kikötõk vi-
lágával. De egyfelõl, különbözõ nemzedékek igen eltérõen viszonyulnak az ilyen kollektív
örökségekhez. Hiszen az építészettörténetbõl, vagy a városfejlõdés leírásaiból tudjuk, hogy
vannak korszakok, divatok, stílusirányzatok, amelyek megõrizni, utánozni, sõt újra kita-
lálni akarják a múltat. Ezek nemhogy nem rombolják a régi városokat, hanem egy kita-
lált történelemhez még új „régi” palotákat, kastélyokat, székesegyházakat is építenek. És
más korszakok, nemzedékek és stílusok számára azonban még az autentikusnak hitt múlt
(és nemcsak ezek a nyilvánvaló csinálmányok) sem érdekes. Könyörtelenül bontanak, tisz-
títanak és építenek az új helyen. A Budai Várpalota példa lehet az elsõ megközelítésre, és
mondjuk a 19. században kialakuló párizsi városszerkezet a másodikra. Ha azonban mind-
ez ennyire nyilvánvaló az épített környezettel kapcsolatban, akkor vajon nem léteznek-e
ezek a különbségek a természeti környezet, és az abból levezethetõ társadalmi viszonyok
vonatkozásában? Ez a történet a városépítési vonalhoz képest sokkal rosszabbul megírt,
ezért természetesen sokkal kevesebbet is tudunk róla. Ettõl azonban még nem hihetjük,
hogy az nem létezett. Tulajdonképpen azt sem tudjuk, hogy mikor, milyen volt, vagy mi-
lyen ma a viszony az épített és a természeti környezeti hagyomány fel- és leértékelése kö-
zött. Azok szinkronban vannak? Vagyis, a nagy városépítészeti forradalmak (legalábbis az
utolsó 40–50 évig, amikor azoknak már az ökológiai gondolkodás is részét alkotta számos
esetben) szinkronban voltak a természetrõl alkotott fogalmak lényegi újrarendezésével? És
fordítva, a historizáló korok természetvédõk voltak, vagy lettek volna? És mi történik egy
építészeti-természeti együttessel (vagyis egy szervesen kialakult várossal), ha abban a kö-
vetkezõ nemzedékben már egy másik kulturális együttes, egy másik etnosz válik megha-
tározóvá? A kelet-közép-európai legújabb történelemben mindenre találunk példákat és
ellenpéldákat is. Tudjuk azt, hogy a hajdan lengyel és zsidó többségû Vilniusban a mai lit-
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ván többség valamilyen módon részt vesz az intergenerációs cserében és felelõsséget vállal
– legalábbis az épített környezet vonatkozásában – a város többségében más népekhez,
már ott nem létezõ kultúrákhoz kapcsolódó épített és spirituális hagyományos világában.
Ugyanakkor a kiürült erdélyi szász városkákban ennek nyoma sincs. Szlovákiában sem vol-
tak képesek az egykori felvidéki bányavárosokban az azokat ma egyre nagyobb hányad-
ban lakó roma csoportok szervesülni e városok épített és másmilyen hagyományaival (igaz,
hogy ebben senki sem próbált nekik segíteni). Mindezeken a helyeken azonban egyszerû-
en semmit sem tudunk az intergenerációs kapcsolatokról a természethasználat vonatkozá-
sában. Ismeretünk oly kevés, hogy még spekulálni sem merünk. 

A hagyományos fenntarthatósági irodalom azt mondja, hogy a jövõ egy lassan bõvülõ
tölcsér, amelynek a szûkebb oldalán van a mai generáció és a másikon a jövõ társadalmi
játékosai. És hogy nagyon sok szempontból, technológiákon keresztül a felhasznált forrá-
sok oldaláról, a megtermelt és el nem takarított hulladékot rájuk hagyva, s végül nem
utolsósorban egy jogrendet és intézményi rendszert rájuk hagyva, nagymértékben megha-
tározzuk, hogy mit tehetnek és mit nem. Egy technológiai és gazdasági szinten ez feltehe-
tõen nagyjából így van. Ahogy azonban a modellt bõvítjük kulturális, érték- és közösség-
mûködtetési elemekkel, úgy változik a tölcsér formája is. Az biztos, hogy a kimeneti jövõ-
beli oldal esélyei sokszorosan szélesebbek lesznek, mint ahogy azt a betöltési pontnál fel-
tételeznénk. A következõ generáció választási szabadsága növekszik. S ha ez így lesz, akkor
ebbõl következik-e bármi az aktuálisan mûködõ, a tölcsérbe valamit beerõltetni akaró ré-
tegek számára? Ha a kapcsolat lazább, akkor következik-e ebbõl bármi az éppen pozíció-
ban lévõ nemzedék kötelezettségeire és szabadságaira? Errõl valódi társadalmi vitát kell
folytatni, anélkül nem érdemes a témáról bölcselkedni. Természetesen minderrõl beszél-
hetünk mint a jövõ szokásos bizonytalanságáról is. S mert nem sokat tudunk a követke-
zõ nemzedékek jóléti állapotáról és még kevésbé felfogásáról a jóléttel kapcsolatban, a leg-
több nemzedékközi igazságosság-modell, amely épp ezeknek a jóléti szerkezeteknek az
összehasonlításán alapul, enyhén szólva is könnyen megkérdõjelezhetõ. Az esetleges fe-
szültségek lehetséges feloldására itt három megközelítést ajánlunk. Az elsõnél elismerjük,
hogy a bizonytalanságok akkorák, hogy tulajdonképpen fel is mentenek bennünket. Ha
semmi sem világos, vagy ha feltételezzük, hogy ami ma nagyon világos, az pillanatokon
belül már nem lesz az, akkor néhány nagyon fundamentális részelemen kívül hogyan vál-
lalhatnánk kötelezettséget a jövõ társadalmi csoportjai irányába? Ennél a megközelítésnél
bármennyire is egyébként zöldek maradnánk, lemondunk a fenntarthatóságnak errõl a jö-
võ dimenziójáról és ezzel tulajdonképpen magáról a fenntarthatóságról is. Egy második le-
hetõség az, hogy megpróbálnánk valamit megtudni, vagy feltételezni a jövõ embereinek
jóléti és társadalmi szereplõi lehetséges modelljeirõl, de kevéssé figyelnénk az újraelosztási
kötelezettségekre. Valamit persze vállalnánk, de az tekintettel a bizonytalanságra, csak
korlátos lenne. Súlyoznánk, leértékelnénk, felszoroznánk, de azt, ami így kijön, megpró-
bálnánk érvényesíteni. Egy harmadik megközelítésnél a bizonytalanságot a valószínûségek
modellbe építésén keresztül próbálnánk meg kezelni. Itt az átadandó örökség nagyon va-
lószínûségi, a konkrét megvalósulástól meglehetõsen messzi változatokban fogalmazódna
csak meg. Az egyének, bármilyen pillanatra is vonatkozik az elosztás, egyenlõen lennének
kezelve, és azután különbözõ akciókból következõen a jövõ esélyek és kockázatok ezeket
az induló modelleket tovább árnyalnák. 
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Mindebbõl megfogalmazhatóak a fenntarthatóság szélesebb értelemben vett jóléti
felfogásai is. Leegyszerûsítve azt is mondhatnánk, hogy a fenntarthatóság itt egysze-
rûen valamilyen nem csökkenõ jóléti állapottal lesz egyenlõ. Lesznek, akik számára a
fenntarthatóság így hasznossági problémává válik. Lesznek, akik ennek a jóléti álla-
potnak a kiépítettségébõl és változó képességébõl következõen fenntartható, fenntar-
tott és túlélõ-megmentendõ fejlõdési modellekrõl fognak beszélni. Mások számára a
fenntarthatóság egyfajta társadalmi választhatósági problémává válik. Minden nem-
zedéknek megvannak a saját alternatív gazdaságfejlesztési álmai, és itt akkor a kérdés
az lesz, hogyan lehet ezeket bizonyos erkölcsi elvekkel úgy összekapcsolni, hogy az így
kialakult döntési lehetõségekre végül sem a jelen, sem a múlt nem gyakorol majd
meghatározó erõt, vagy nyomást? Bizonyos értelemben ebbõl következne, hogy egyet-
len nemzedéknek sem lehetne így döntõ befolyása hosszú távon egy gazdaság mûkö-
désére. Végül lesznek, akik megkísérlik majd ezt a kapcsolatot tovább bonyolítani az
egyenlõség és a hatékonyság együttesen érvényesítendõ kritériumaival. 

Ha a nem csökkenõ jóléti állapotok helyére nem csökkenõ felhalmozott tõkéket he-
lyettesítünk, akkor visszajutunk a „gyenge” és „erõs” fenntarthatóság a szakirodalom-
ból közismert szembeállításához. A „gyenge” változatnál a természeti tõke fenntart-
ható, ha léteznek számára helyettesítõk, és ha ezeknek a beruházása legalábbis ki-
egyenlíti a természeti tõke veszteséget. Az „erõs” változat is megkülönbözteti a ter-
mészeti és a „termelt tõkét”, de a gazdaságot csak akkor nevezi fenntarthatónak, ha
mindkét felhalmozott tõketípus külön-külön sem csökken. Itt nem válthatom ki a
természeti tõke fogyását, mert a természeti tõkének olyan feladatai is vannak, ame-
lyeket más tõketípusok segítségével nem lehet elvégezni, vagy megoldani. 

V. Fejlõdés és környezet

A „jobb társadalom” és az erõsebb gazdaság összekapcsolása – legalábbis abban a formá-
ban, ahogy ez ma szinte magától értetõdik – viszonylag új gondolat. 1949–50 táján kü-
lönbözõ amerikai politikai dokumentumokban, s ott elõször talán Truman elnök beikta-
tási beszédében olvashatunk a szegény országokról mint „alulfejlett” területekrõl és az
USA-éhoz képest alacsonyabb egy fõre jutó jövedelmükrõl. Persze a fejlettség-fejletlenség
szembeállításánál már ott is fontos elõzménynek tûnik a világválságot követõ helyreállítá-
si idõszak „New Deal” programja, de ami igazán fontos: ebben az elsõ vízióban – néhány
évvel a háború után – az életszínvonal növelését a világban elsõsorban konfliktuskezelési
eszközként fogalmazták meg. Ha az emberek jóllakottak, akkor világosabban észlelnek al-
ternatívákat maguk elõtt és kevésbé vonzza õket az erõszak, a háború, vagy az agresszió.
Tehát a gazdagabb közösségek békések, és éppen azért kell a különbözõ társadalmakat,
rétegeket, csoportokat jobb életkörülmények közé hozni, hogy így ne csak boldogabbak-
ká, hanem kezelhetõbbekké, sõt talán morálisan is elfogadhatóbbakká váljanak. Termé-
szetesen a jólét ideális képeként a kor Amerikáját általánosítják. Néhány év alatt a közjó
különbözõ kultúrákban és hagyományokban kialakult és egymás mellett létezõ értelme-
zéseit és meghatározásait ez a közös álom váltja fel. A kulturális sokszínûség csökkentése
természetesen nem a zászlókra írt, vagy proklamációkban világosan megfogalmazott
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program, de határozottan megfogalmazódó következménye mindennek. A társadalom
minõségét összesített gazdasági teljesítményével mérték. Ez még akkor is nem magától
értetõdõ újdonság volt, ha nagyon hamar épp a kulturális különbségek a meghatározások
finomítását követelték. Ezekben az években azonban ezt két elem nehezítette. Elõször is,
azoknak az éveknek a modernizációs elméletei minden a helyhez, a kulturális mintákhoz,
a hagyományhoz kötõdõ elemét a nyilvánosságnak a „tradíció” dobozába helyezték, és azt
sajátos meghaladandó, leküzdendõ ellenpólusként mutatták be a „modernizáció” univer-
zalizmusával (vagyis, elõször „amerikai”, majd késõbb „nyugati” mintáival) szemben. Te-
hát, aki a sokszínûségrõl beszélt, automatikusan retrográd, visszarendezõdés-párti dobo-
zokba kerülhetett. Másodszor, megszületnek azok az intézmények, amelyeknek azután
majd ezt a „fejlõdést” elõ kell állítaniuk. Az akkori államszocializmusban ez elsõ fokon a
tervhivatalok dolga, de Amerikában, majd néhány év múlva Európában megjelenik a pi-
acépítõ kormányügynökség, és ennek a szervezettípusnak a kiépülésével színre lépnek
azok a szakértõi csoportok, amelyeknek már most érdekeik is ide kötõdnek. Az elsõ ilyen
nagy fejlesztési programok (korábban a New Deal és most a Marshall-terv is) egyébként
igen sikereseknek bizonyultak – képesek voltak nemcsak gazdasági növekedést produkál-
ni, hanem valahogy biztosítani tudták, hogy annak eredményei eljuthassanak különbözõ
csoportokhoz is. Ebbõl természetesen következett az a hit, hogy a gazdasági és társadalmi
fejlõdés nemcsak egyszerûen azonos, hanem viszonylag könnyen kivitelezhetõ, létrehoz-
ható. S ha ez ilyen sikeres most, az ‘50-es években, akkor miért nem lehet hasonlóan köny-
nyen kivitelezhetõ késõbb, más gazdaságtörténeti pillanatokban és színhelyeken is? A vi-
szonylagosság felismerésére, a korlátok pontosabb bemérésére azonban nem kellett túl so-
káig várni. A hiteket és ideológiákat azonban az empirikus tapasztalatok még hosszú éve-
kig érintetlenül hagyták. Két paradigma szinte kikezdhetetlen volt. Mindenekelõtt, hogy
az életszínvonalak fejlesztésében a kormányoknak komoly szerepük lehet, másrészt, hogy
a szegénység társadalompolitikailag elsõsorban nem újraelosztási feladat, hanem növeke-
dési probléma. Hányszor hallottuk a ‘70-es évektõl a legkülönfélébb politikusi nemzedé-
kek és politikai erõk szájából, hogy elõbb termeljük meg a megfelelõ javakat, s utána
kezdjünk csak beszélni az újraelosztásról. Az ‘50-es évek közepétõl a gazdasági és a társa-
dalmi fejlõdés olyannyira elválaszthatatlanul összekapcsolódott – miközben Nyugat-Eu-
rópában a szegénység valóban jelentõsen mérséklõdött –, hogy végül is a kiinduló para-
digma is átalakult. Kezdetben a szegénység elleni küzdelem célja, ha áttételeken keresz-
tül is, de a béke biztosítása volt, ebbõl végül is a többet termelés–többet fogyasztás prog-
ramja nõtt ki. A rendszerváltás után ez a modell került át hozzánk is (sõt, már fontos
elemeiben korábban, talán már a ‘60-as évektõl megjelent Kelet-Európában), és minimá-
lis változatokkal konszenzuálisan elfogadottnak tûnik a közvéleményben ma is. A fejlesz-
tési gondolat európai sikerét azonban más kultúrákban igen nehezen lehet megismételni.
A klasszikus modernizációs elképzelésekben persze ezek a kultúrák meg sem jelentek, így
a kudarcokok sem bukkantak elõ az elemzésekben. A jóléti állam európai változatai csak
igen nehezen és ellentmondásosan jelentek meg más kontinenseken. Ezeknek a modellek-
nek egyébként a környezet még nem volt része. Legalábbis az újabb Európában ebben a
vonatkozásban a londoni szmog tûnik fordulópontnak. Ebben az idõben azt iparosítási
részproblémaként kezelték: az erõmûvekben rossz minõségû angol szénnel tüzeltek ahe-
lyett, hogy gázt, olajat vagy atomenergiát használtak volna ugyanott. A légszennyezõdést
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technikai problémaként érzékelték: ezt a szenet kell kiváltani valami mással. A problémá-
ról hamar kiderült, hogy az nemcsak Londonban regisztrálható, és a következõ években a
tüzelõanyag összetételének szabályozása más ipari országokban is napirendre került.
Ugyan észlelték, hogy a gazdasági fejlõdés alapparadigmája itt most megkérdõjeleztetett,
de a fejlõdés és a növekedés összekapcsolódását senki sem akarta újragondolni. 

A gazdasági fejlõdés korlátainak vizsgálatánál, bár az esetleges mérés így nehézke-
sebbé válik, mégis érdemes nem az általános jólét, hanem a termelés alapjainak nö-
vekedésébõl kiindulni. Végül is ezt adjuk majd át elsõsorban a „következõ nemzedék-
nek”. Idetartoztak természetesen a különbözõ tõkefajták, beleértve a természeti erõ-
forrásokat, de azok mellett, azokkal együtt a különbözõ intézmények és kulturális
minták is. Itt eltérõ tartósságú, nem feltétlenül összerendezett javak valamilyen rend-
szerérõl van szó. Egyesen ezek közül TANGIBLE és elidegeníthetõek (épületek, gé-
pek, termõföld, tenyészállatok), mások TANGIBLE, de nem elidegeníthetõek (mun-
kaerõ, óceánok), ismét mások intangible, de elidegeníthetõek (szabadalmaztatott öt-
letek, gondolatok) és persze egy csoport intangible és nem elidegeníthetõ (jogrendszer,
kulturális minták, levegõ). Végül vannak elemek, amelyeket igazán e koordináták kö-
zé nem is tudunk jól illeszteni (például a társadalmi, vagy a kapcsolati tõkét).

Mi itt ezek közül a társadalmi jólétet mint a gazdasági teljesítmény szintetikus mu-
tatóját (eredményét?) ragadnánk ki. Az elmúlt években a közgazdászok végül is tisz-
tázták, milyen esetekben használhatjuk a jólétet annak mérésére, fenntartható-e,
vagy nem egy ország gazdasági növekedése. A természeti és esetenként a kulturális
erõforrások alulárazottságából következõen általában nem tisztázott, hogy milyen itt
a jegyzett, a gazdaságstatisztikában megjelenõ beruházások és a társadalmi-környe-
zeti elemeket is elvben megjelenítõ valós társadalmi beruházások viszonya. A jólét nö-
velése és átörökítése szempontjából pedig épp az utóbbi (lenne) az igazán fontos. S
azokban az országokban, vagy régiókban, amelyek gyengén kormányzottak (tisztá-
zatlanok a tulajdonviszonyok egy sor területen, vagy a társadalmi folyamatok negatív
hatásait nem képesek igazán kiegyenlíteni, esetleg tompítani), e két beruházás közöt-
ti különbség nagy, sõt tovább is növekszik. Egyes jeles közgazdászok, mint DAS-
GUPTA, úgy vélik, hogy e beruházások közötti eltérések egyenesen az adott társada-
lom, vagy gazdaság gyengén kormányzottságából vezethetõek le. Következésképpen,
egyfajta határozottabban, erõsebben irányított, rendezettebb keretekbe belenövesztett
gazdaság és társadalom magától értetõdõen eredményezi a természeti források belá-
tóbb, kímélõbb felhasználását is. A Világbank egyébként egy sor országban megkísé-
relte e jegyzett és valós beruházások közötti különbségeket valahogyan mérni. A ter-
mészeti erõforrások és maga a környezet beárazása, persze, nehézkes volt, és nem is
lehetett itt teljes. Ezzel együtt a próbálkozás eredménye sokakat meglephet. Itt nem
a „gazdagok” fogyasztanak pazarlóan sokat és evvel „elveszik” a szegényebb országok-
tól és csoportoktól annak az elvi lehetõségét is, hogy ezt a fejlõdési változatot utánoz-
zák. Ellenkezõleg, a szegények – lehetõségeikhez, gazdasági-társadalmi szervezettség-
ükhöz képest – túlfogyasztanak. A „gazdagok” ugyanakkor – ismét a saját lehetõsé-
geihez mérten – alulfogyasztanak. S mert a „nem beárazott természet” hiányzó költ-
ségtényezõként általában a nagy nyersanyagtartalmú termékekben jelenik meg, s a
szegények többnyire ilyeneket exportálnak a gazdagabb országokba, végül is részben
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õk finanszírozzák azok fogyasztását. Tulajdonképpen a nem fenntartható gazdasági
növekedési pályákon mozgó gyengébb teljesítõképességû társadalmak javítják a gaz-
dagabbak amúgy is jobb fenntarthatóságát. 

Az utolsó néhány évben átalakult felfogásunk a technológia hatásairól is a fenntartha-
tóságra. Míg korábban az innováció lényegében egyes elkülöníthetõ „tiszta” technológi-
ák kialakítására irányult, addig most inkább szélesebben értelmezhetõ technológiai rezsi-
mek átalakulási lehetõségeit vizsgálják. Még a ‘90-es években egy „szennyezõ” technoló-
gia, vagy termék kiváltása volt a cél és az azt elõmozdító, vagy hátráltató szabályozási,
piaci, politikai vagy intézményi megoldások valamilyen kezelése volt a feladat, addig
most már egy következõ rendszerszintre figyelünk. Azok a normák és szabályok lesznek
itt elsõsorban érdekesek, amelyek a technológiáik különbözõ átfogó együtteseinek (eze-
ket hívjuk most itt rezsimeknek) változásait meghatározzák. E rezsimeket kétféleképpen
szokták vizsgálni. A hagyományos megközelítésnél a fenntarthatóság hiányát állapítjuk
meg a létezõ rendszerekben, és ezután lépéseket ajánlunk azok „feljavítására”. Az újabb-
nál „fenntarthatósági szigeteket” keresünk a technológiai rendszerekben, és azután azok
kölcsönhatásait vizsgáljuk egyébként „nem fenntartható” környezetükkel. Ezekbõl az
egyébként nem könnyen megtapasztalható összeférhetetlenségekbõl, illetve a különne-
mû rendszerek érintkezésének konfliktusaiból elvben valamit tanulhatunk arról is, milye-
nek lehetnek a rezsimek valahol a nem fenntartható együttesekbõl, vagy rendszerekbõl
a fenntarthatóakba vezetõ átmeneteknél. Mindez nem spekuláció, s a lépések egy része
egyetlen nemzetgazdasági keretben Magyarországnyi területeken is elképzelhetõ (leg-
alábbis a holland kormány 2-3 éve beindított egy programot ehhez hasonló módszerta-
nok kidolgozására). E szigetek, vagy niche-ek maguk is többszereplõsek. Például ilyen
szigetnek hisszük a helyi bioélelmiszer-termelést. E sziget részét alkotják a helyi gazdál-
kodók, a biotermelést elõsegítõ technológiát terítõ tanácsadó szolgálatok, valamilyen ku-
tatás, ha éppen van a régióban, maguk a biotermelés technológiái és fogásai, helyi fo-
gyasztók és persze azok a vállalkozó rendszerépítõk, akik végül is mûködõ láncokba il-
lesztik mindezt össze. Egy ilyen niche kialakulásának legalább három szakaszát lesz érde-
mes megközelíteni. Az elsõben az még önmaga alakításával és meghatározásával van
elfoglalva. A másodikban már terjeszkedik és kezd átvenni bizonyos feladatokat az ural-
kodó szociotechnológiai rezsimtõl (a mi példánknál mondjuk a primõr zöldségtermelést
már meghatározza, és ezért meghatározott idõszakokban az ellátásban már egyeduralko-
dó). Végül a harmadikban már magát a rezsimet is fenntarthatóvá teszi. A harmadik sza-
kaszban nálunk nyilvánvalóan még nincs niche, s más európai régióktól eltérõen itthon
a második szakaszba átfejlõdött változatokat sem találtunk. A megfigyelhetõ kezdemé-
nyeknél egyelõre az indító idealisták csapatokba rendezõdése folyik. 

Egyébként a sziget-, vagy niche-megközelítést alkalmazzák forgatókönyvek építésénél
és újabb szakpolitikák kipróbálásánál. E felfogás abból indul ki, hogy a technológiadönté-
seket és -elágazásokat a területen felhalmozott tudásból, a korábbi beruházásokból és az
uralkodó gyakorlatból együtt levezethetõ logikák és szabályok határozzák meg, és hogy
ezek együtt a megvalósítható lehetõségek valamilyen terét is kirajzolják (már csak azzal is,
hogy „a valóságtól elrugaszkodottként” többé-kevésbé automatikusan más változatokat
kizárnak). A rezsim így valószínûsíthetõ átalakulási pályák meghatározott csomagjait fog-
ja jelenteni. A technológiai rezsimek korábbi elmozdulásait, átrendezõdéseit (vagyis az új
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innovációs logikák akkori színre lépését) vizsgálva meggyõzõdhetünk az ilyen kezdeti
niche-ek jelentõségérõl az új rend kialakulásánál. Egyes vizsgálatok szerint már csak azért
is kívánatos adott idõpontban különbözõ niche-ek fenntartása, mert mindegyikre külön-
külön mások lesznek a legkedvezõbb mûködési feltételek, és ily módon nem veszíthetjük
el „menet közben” egyetlen valamilyen szempontból értékes jövõbeli technológiai felfogás
jelenlegi elõképét sem. A fenntarthatósági szigetek adott helyzetekben nem kizárt, hogy
ellentétesek a ma uralkodónak hitt rezsimekkel, vagy megoldásokkal. De éppen ezért tûn-
nek megfelelõ tesztterepnek a jelenlegi nem fenntartható rezsimek gyenge pontjainak, át-
alakíthatósági repedéseinek meghatározásánál. És akkor egyáltalán nem tûnnek kimó-
doltnak olyan kérdések, mint az, hogy mitõl függ e szigetek viszonylagos sebezhetetlensé-
ge, vagy hogy milyen intézményi megoldásokkal és policykkal lehet az ilyen védett terü-
leteken belül kialakult és fennmaradt rezsimeket kiterjeszteni úgy, hogy legalább
meghatározott területeken fõáramlattá váljanak? Milyen értékek, készségek, gondolatok
kellenek ahhoz, és milyen szinteken, vagy intézményekbe beépítve, hogy a kérdéses rezsi-
meket a fenntarthatósági állapotokhoz legalább valahogy közelítsük? E felfogás az alterna-
tív technológiai szigetek kialakítását nem mûszaki, hanem meghatározó módon társadal-
mi folyamatként érzékeli. Ugyanakkor abban sem kételkedik, hogy a rezsimeket a fenti-
ekbõl következõen el lehet mozdítani a nagyobb fenntarthatóság irányában. Mindezekben
a munkákban használhatunk az új iparágak bevezetésénél megszokott, vagy egy vállalat-
nak a mások által már kiépített ágazati határokon, korlátokon belülre kerülésekor alkal-
mazott és ide átemelhetõ rendszerépítési, ellenséges korlátközömbösítési fogásokat is. Az
új iparalapítási irodalom kiinduló ötlete, hogy a szigetet létrehozó „idealistákhoz” – támo-
gatói felhasználókhoz és magukhoz a fejlesztõkhöz – késõbb „rendszerépítõ vállalkozók”
csatlakoznak. S az utóbbiak nyitják meg azután tulajdonképpen a rendszert szélesebb fel-
használói csoportok számára, és biztosítják a majdani rezsimépítéshez szükséges tõkét.
Persze, kérdés, hogy mennyire kell egy életképes, fenntartható szigetnek az adott idõpont
meghatározó áramaitól „éppen” különböznie ahhoz, hogy azok ne érezzék ellenséges ide-
gennek, de ugyanakkor a meghatározó rezsimmel szemben mégis valamilyen világos al-
ternatívát jelentsen? A legkedvezõbb elképzelhetõ esetekben a fõáram valamilyen mérték-
ben tudatosan használja a niche-eket ahhoz, hogy a maga számára is kívánatosnak tartott
átalakulást ott kikísérletezzék. Ebben az értelemben a niche a jövõbeli fenntarthatóság fej-
lesztõi színtere. A technológiai szigeten kikísérletezett megoldás – anélkül, hogy saját lo-
gikáját feladná – a tõle független korábbi, de még uralkodó technológia szûk keresztmet-
szeteit oldja fel. Például, egy adott idõpontban létezett már a gõzhajó, de még meghatá-
rozóak voltak a vitorlások. Ekkor a fordulatot nem egyszerûen azok kiszorítása jelentette
a gõzgép által rövid idõn belül, hanem olyan vitorlások megjelenése, amelyek már – ha ép-
pen szélcsend volt – gõzösként haladhattak tovább. Ezzel gazdaságos körülmények között
(hiszen amikor volt szél, mégis olcsóbb volt azt használni) sikerült a vitorlás fuvarozás egyik
fõ gyengeségét felszámolni (a szelek irányából vagy hiányából következõen ez a vízi áru-
és személymozgatás túl lassú volt). A különbségek megõrzésének azonban nincs általános
elmélete. Az azonban bizonyos, hogy az éppen meghatározó rezsimen belüli feszültségek
mûködésmódjainak feltartásából lehet majd az átalakítást is levezetni. Maguk e feszültsé-
gek pedig az ún. „szociotechnológiai nagytájak” változásaiból, a mi esetünkben tulajdon-
képpen a környezetalakításra vonatkozó szélesebb társadalmi felfogások, illetve az azokra
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épülõ politikák átrendezõdésébõl következnek. Az átalakulás a fenntarthatóság irányá-
ban ily módon háromszintû: a szociotechnikai szigetek, vagy niche-ek képezik a mikro-
szintet, a legkönnyebben megragadhatót, a rezsimek a közbülsõ szintet és a szociotech-
nológiai nagytájak, a világ alakíthatóságának korlátairól vallott nézetek alkotják minden-
nek a makroszintjét. Így e gondolati „nagytájak” bizonyos mértékben behatárolják a re-
zsimek forradalmi újrarendezõdéséhez vezetõ, az egyes niche-ekbõl kinövõ lehetséges
pályák irányait. A lehetõségek gazdagsága így ugyan a niche-ekbõl származik, de az azok
között választó rezsim logikáját és átalakulási irányait már a gondolati-kulturális „nagy-
táj” fogja nagymértékben meghatározni. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy az uralkodó
gondolkodásmóddal valami módon szembenálló niche-ekben születõ radikális megoldá-
sok nem hathatnak „besült”, lemerevedett rezsimekre. Ugyanakkor nemigen tudjuk – s
különösen nem a mi viszonyaink között –, hogy milyen intézményi megoldásokkal lehet
valamilyen pályát „helyzetbe hozni”, s melyek megvalósítását zárja ki eleve az uralkodó
értékrend. Mondjuk, megállapítjuk, hogy kívánatos lenne valamilyen közösségi tulajdon-
ban levõ, helyi megújuló energiaforrásokat (szelet, biomasszát) hasznosító berendezések
kifejlesztését, telepítését intézményesen is támogatni. Hiszen ezekbõl a szélesebb energia-
gazdaság megújulását megalapozó átfogóbb rendszerek is kinõhetnek. Ugyanakkor egy
ilyen törekvés könnyen, sõt azonnal megbukhat, ha szembekerül egy olyan felfogással,
amely a „termeljünk minél több olcsó energiát most, mert az a gazdasági növekedéshez
azonnal szükséges lesz” programot követi. A mi esetünkben, mert a megfigyelhetõ alter-
natív szigetmegoldások még majdnem mind az elsõ fejlõdési szakasz legelején tartanak,
a makroszint nemcsak keretként észlelhetõ gondolkodásmódként, hanem egyfajta felül-
rõl, tudatosan kimunkálható irányító impulzusként is szerephez juthat. Különben is, egy
olyan társadalmi közegben, amelyben majdnem minden reformimpulzus felülrõl – vagy
kívülrõl, de az elitek közremûködésével – generálódik, miért legyen, lehet ez másként a
fenntarthatósági programokkal? A felsõ-külsõ hatások határozott jelenlétébõl azonban
automatikusan nem következik valamiféle egyformaság. Ellenkezõleg, úgy tûnik, hogy a
fent/lent és a kint/bent metszetek különbözõ jellegébõl következõen végül a fenntartha-
tóságot közelítõ fejlõdési ösvényeknek igen sokféle változata figyelhetõ meg. Tehát az át-
alakulás bizonyára sem ma, sem a jövõben nem követ majd egyetlen vonalat. Ugyanak-
kor aligha kétséges, hogy a változás legnagyobb része néhány világosan kirajzolódó „ös-
vény” mellett lesz a legvalószínûbb. Furcsa módon azonban igen keveset tudunk a koráb-
bi technológiai rezsimváltások (távíró–telefon, lovas személyszállítás–elsõ gépkocsik)
mikrovilágáról ahhoz, hogy az onnan átvehetõ mintákkal valamilyen sikeres fenntartha-
tósági átmenetet tudatosan megtervezhetnénk. 

Mindebbõl következõen az átalakítás elméletei – ami szempontjainkból feltétlenül, de
talán ennél sokkal általánosabban is – nem teljesen védhetõen összpontosítanak ennyi-
re a niche-ekre, az új felfogások szigeteire, és nem figyelnek kellõképpen arra a változá-
si környezetre („transition contexts”), amely az átalakulást kívülrõl meghatározza. 

Az irányított vagy gerjesztett átalakítás jellegére kétségtelenül hat, hogy inkább olyan
változásokat támogat, amelyek kevesebb helyi veszteséggel vagy intézményi átalakulás-
sal kivitelezhetõek s ugyanakkor, még ha szerényebb mértékben, de a lehetõ legszélesebb
körben hatnak (a „minimális fájdalom – korlátozottan, de a legtöbb szervet érintõ gyógy-
hatás” maximák itt éppúgy érvényesnek tûnnek, mint a hagyományos gyógyításban).
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Ugyanakkor valamiféle társadalmi konszenzus elérése egy olyan kérdésrõl, amely a gaz-
dasági stratégiákban és az egyén életmódjában jóval komolyabb változásokat követel
meg, mint azok a politikai stíluskérdések, amelyek egyébként, úgy tûnik, a magyar köz-
véleményt tartósan megosztják, egyelõre kevéssé tûnik valószínûnek. A fenntarthatósági
paradigma szándékoltan puha meghatározásai egyébként részkonszenzusok kialakításá-
nál így is segíthetnek. Végül is mindenki azt képzel a fogalom mögé, amit akar – ha
egyébként kész valamilyen, akár ideiglenes megegyezésre is. 

Az innovációk fenntarthatósági irányában, történõ esetleges terelése önmagában nem
újdonság, hiszen társadalmi célok érdekében kialakított irányított innovációs politikát
már meghirdettek más célok érdekében – a leszerelést, a munkanélküliség csökkenté-
sét, gender egyenlõséget vagy általában a társadalmi igazságosságot megcélozva. A tech-
nológiai rezsimek átalakításánál felismerhetõ – például az EU-policy-szinteken aktuális
– társadalmi érzékenységi címkéknek megvannak a mai divatos változatai – versenyké-
pesség, öregek társadalmi helybiztosítása stb. A környezetkímélõ technológiai megoldá-
sok keresése legalább a ‘80-as évek óta ilyen társadalompolitikai cél volt, de többnyire
beérték szennyezõbb technológiák kevésbé szennyezõkkel helyettesítésével. 

Az elmozdulást a fenntarthatóság irányába, ebben a szociotechnológiai környezet-
ben legalább négy módon, négyféle ideáltípusba rendezve képzelhetjük el: 
a) endogén újrarendezõdésként
b) a fejlõdési pályák átprogramozásaként
c) „reagáló” váltásként, végül
d) „ideológiailag inspirált” váltásként.

A fenntarthatóság közelítéseit vizsgálhatjuk e környezetek felõl is. Elsõ lépésként megpró-
bálhatjuk e transzformációs környezet alapmetszeteit meghatározni. Az elsõ ilyen alapmet-
szetet a szándékosság síkjának fogjuk hívni. Ennek egyik pólusán a változások a rezsimszin-
teken meghatározottak és koordináltak. A másikon pedig meghatározó módon lentrõl, az azt
alkotó különbözõ aktorok normális mûködésébõl származnak, és nem követelnek meg új
egyeztetési vagy koordinációs módokat. Az elsõ pólus köré rendezõdõ átalakulások általában
inkább tervezettek, a második pólus körüliek viszont inkább véletlenszerûek, vagy legalább-
is tudatosan nem alakítottak. A másik alapmetszet az erõforrás-hasznosítás síkja. Itt érdemes
megkülönböztetni azokat a változási lehetõségeket és irányokat, amelyek a rezsimen belüli
(vagy az ott könnyen beépíthetõ) forrásokból megvalósíthatóak, s azokat, amelyek forrásai
alapvetõen rezsimen kívüliek. A források itt bennünket elsõsorban a változási projektumok
eltérõ sebezhetõsége felõl fognak érdekelni. Ha a források belsõk, a változások inkább rész-
legesek, vagy egyes területekre korlátozottak és gazdasági, társadalmi környezetük alapszer-
kezete drámaian és visszafordíthatatlanul aligha fog változni. Ha azonban az ilyen belsõ for-
rások a változásokhoz hiányoznak, az új irányok szabadságfoka elvben nagyobb. A nagyobb-
részt kívülrõl meghatározott átalakulás ettõl végsõ soron nem lesz automatikusan szabadabb,
de kevésbé lesz a korábbi belsõ szerkezetek folytatása. A változási környezeteket végül is egy
kis szereplõforrás-mátrixba rendezhetjük össze:
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Az endogén újjárendezõdésnél az adott társadalmi-technológiai rezsim fontosabb sze-
replõi, hálózatai és intézményei tudatosan reagálnak azokra a fenyegetésekre vagy ki-
hívásokra, amelyekkel a rezsim szembesül. Mindez viszonylag erõsen koordináltan s
alapvetõen belsõ forrásokból építkezve történik. De mert az innovációk a rezsimen
belülrõl töltekeztek, azok a módok és értékek, ahogyan és ahonnan a világot szemlé-
lik sem különböznek majd radikálisan a már létezõektõl. A gondolkodást a jövõrõl itt
a korábbi tapasztalatok fogják döntõen meghatározni. A végeredmény tûnhet azért
ettõl még radikálisan újnak, de a folyamat résztvevõi azt mégis a kis lépések, vagy
változások láncaként élik majd meg. Az ilyen változásokra lehetnek példák a gõzge-
nerátorok hõtermelõ-képességének változása a huszadik században, vagy a savas esõ
hatásai közömbösítésénél a kimenõ gázok kénmentesítésére születõ megoldások.

A fejlõdési pályák átprogramozása ugyan a rezsimen belüli hatásokból következik, de
nem tudatos beavatkozások eredõje. Inkább valamilyen sokkról lehet szó, de az arra
adott válaszok a rezsimen belül maradnak. Az energiatermelésen belül például vala-
mi ilyesminek tûnik a kombinált ciklusú gázturbinák gyors terjedése. Furcsa módon
ezt nemigen tervezték, s szinte véletlenül jelent meg piaci változások, új állami sza-
bályozási ambíciók és a versenyzõ energiaforrásokkal, vagyis az atommal és a szénnel
kapcsolatos nehézségekre adott válaszok együttes következményeként.

A reagáló átalakulás a létezõ technológiai rezsimen kívüli – egyébként nem koordi-
nált társadalmi nyomásokra reagál. Ezek forrásai lehetnek történelmi ciklusok, s szár-
mazhatnak a létezõ termelési láncokon, intézményeken, érdekeltségeken kívüli egye-
temi vagy független kutatóhelyekrõl is. Ez utóbbiak színre lépése bizonyos mértékig
elvben elõre ugyan látható, de nem világos, melyik bizonyul közülük valós körülmé-
nyek között életképesnek, s melyik nem. Az utolsó évtizedekben szemtanúi voltunk
közös technológiai alapokról építkezõ és egymásba hatoló érdekek és célok által meg-
határozott technológiák-együttesek nyalábjai megjelenésének is (például a GM-élel-
miszerek esetében). A technológiai rezsimváltás ténye itt már meglehetõsen nyilván-
való – anélkül, hogy annak környezeti alkotóelemeirõl világos képpel rendelkeznénk.

Az „ideológiailag inspirált” átalakulást túlnyomórészt a rezsimen kívüli érdekek ger-
jesztik. Az ‘50–60-as években ilyennek tûntek a nukleáris energiatermelés különbözõ
lehetõségei, s ma ide sorolhatnánk az elképzelhetõ váltást a megújítható energiafor-
rások nagyobb arányú használatára. A nukleáris energiával kapcsolatos viták egyéb-
ként az is jelzik, hogy itt automatikusan a technológiai változások ideológiai indító-
momentumaiból azok nagyobb társadalmi elfogadottsága, vagy környezeti konflik-
tusmentessége egyáltalán nem következik. 

Legalább a 18. század óta a fogyasztás az európai gazdaságokban a piacok bõvülését
és a technológiai megújulást nagymértékben befolyásolta. Ahogy már Adam Smithnél
is olvashatjuk, a javakhoz jutást és a fogyasztást „embertársaink elismerése és admita-
tionje” mozgatja és bizonyos fogyasztáshoz kapcsolódva „õrizzük és szerezzük meg,
vagy élvezzük ezt a tiszteletet”. Akkortájt ez különösen igaznak tûnt az olyan féltartós
használati cikkekre vonatkozóan, mint a házak homlokzatai, a ruha és a házibútorok. A
társadalom különbözõ csoportjai figyelik egymást, helyzetüket másokéhoz, ambícióikat
mások feltételezett ambícióihoz mérik. S mert a különbözõ csoportok egymásból keve-
set látnak, egymással keveset, vagy nem is érintkeznek, az, amit egymás fogyasztásából
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valamilyen távolságból mégis észlelnek, a többiek – s hozzájuk mérve – önmagunk stá-
tusának meghatározására meghatározó lehet. Késõbb a nem lekötött jövedelem, vagy
a változó értékrend a fogyasztási javak elõállításánál szükségszerûen innovációkat ge-
nerált. A fogyasztói magatartás klasszikus szerzõk több generációját Thorstein
Veblentõl Georg Simmelig, John Rae-tól Pierre Bourdieu-ig foglalkoztatta. Leginkább
az összekapcsolódó preferenciák elosztási hatásai érdekelték a kutatókat, és viszonylag
részletesen vizsgálták a luxusjavak – mint a festmények, fürdõhelyek, drága kocsik –
felkapottságát vagy elmozdulásait különbözõ divatskálákon, és kevéssé érdekelte õket
pozicionális javak elterjedése. Az újabb munkákból tudjuk, hogy a státusjavak beszer-
zésénél a vásárlói preferenciák alapja az összehasonlítás más csoportok vásárlásaival. –
Õk már megvették ezt és általában státusomat hozzájuk mérve határozom meg. Kö-
vetkezésképpen – minél elõbb – valamit kezdenem kell nekem is ezzel – fogalmazok
magam is. Az emberek pozitívan reagálhatnak valamilyen csoport fogyasztására és ne-
gatívan egy másikéra. A (fogyasztói) vágyak nem véletlenszerûen elosztottak a társada-
lomban, hanem meghatározott minták szerint sûrûsödnek össze egyes csoportokban.
Vannak munkák, amelyek bemutatják, hogy a fogyasztás különbözõ külsõ mintákon
keresztüli váltakozó felerõsítésébõl és lefojtásából esetenként kaotikus viselkedés is ki-
alakulhat, és hogy a fogyasztás átalakulását végsõ soron saját vágyak, ez a Veblen-féle
mintamásolás, és a megnyíló ideiglenes nyereségnek hitt lehetõségek (alkalmi vásárlás,
leértékelések) együtt határozzák meg. Mások a piac dinamikáját a fogyasztók vonzódá-
sával magyarázzák a különbségek felmutatásához és a megfelelni vágyáshoz. A fogyasz-
tási normákat általában egyéni jellemzõként írják le, ugyanakkor tudjuk, hogy ezek
igen nagy mértékben társadalmi normák, s többnyire – hol közvetlenül, hol áttétele-
ken keresztül – a fogyasztók társadalmi beágyazottságától meghatározottak. Ebbõl kö-
vetkezõen bizonyos javak meglétének vagy hiányának érzékelésébõl a fogyasztó követ-
keztetéseket von le saját helyzetére más csoportokhoz képest. Bourdieu is felismeri,
hogy ezek az összehasonlítások igen fontosak ahhoz, hogy az ember magát jól, vagy
akár biztonságban érezze. Amartya Sen fogalmazásában e megszerzett javak képessé
teszik az embert arra, hogy valamit megtegyen, vagy valaki legyen. S a birtoklás e mód-
jának nincs köze az adott tárgy hasznosságához, vagy felhasználhatóságához. Piacku-
tatók már régen felismerték, hogy ha egy család hozzászokott egy fogyasztási szinthez,
s ha jövedelme valamilyen idõszakban csökken, kész megtakarításaihoz nyúlni, hogy
„normálisnak” hitt fogyasztását ebben az átmenetinek hitt szakaszban is biztosítsa. A
közép-európai rendszerváltás persze itt azt is jelzi, hogy erre csak akkor kerül igazán
sor, ha a szóban forgó személy úgy érzi, megtakarításai egyenként biztonságban van-
nak, és hogyha helyzetének rosszabbodását ideiglenesnek, viszonylag gyorsan kiegyen-
lítõdõnek véli. Ellenkezõ esetben különbözõ biztonsági megoldások kerülnek elõtérbe.
Az így nálunk kialakuló helyzetet – legalábbis a ‘90-es években – ezen eltérõ stratégi-
ák együttes jelenléte jellemezte. Egyszerre voltak jelen, elsõsorban az új gazdasági elit-
ben, az annak az elhatárolódását biztosító fogyasztási változatok, a megingott helyze-
tû, de azért a gyors kilábalásban bízó csoportok és sokan a középrétegekbõl is, akik szá-
mára a tartós visszavonulás a fogyasztásban tûnt egyedüli alternatívának. Számos kí-
sérleti munkából tudjuk, hogy ha jövedelmük nõ, az emberek magukat ugyan jobban
érzik, de az igazi sikert helyzetük más csoportokhoz képest érezhetõ javulása okozza.
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Az összehasonlíthatóság, a másokhoz mérhetõség – ha úgy tetszik, a nyilvánosság – a
siker nagyon lényeges alkotórésze. A fogyasztás szimbolikus értéke – különösen átme-
neti idõszakokban, de nem csak azokban – a birtoklott javak fizikai jellemzõinél fon-
tosabbá válik. De azt is tudjuk, hogy a fogyasztás nemcsak azt jelzi, hogy az emberek
kik, hanem talán még erõsebben, hogy kik szeretnének lenni. Vagyis, hogy kinek kí-
vánnának látszani. 

Ebbõl következõen – a válságok legdrámaibb szakaszait leszámítva – az emberek a vo-
natkoztatási pontjaikat olyan csoportoknál keresik, akiket maguk fölött hisznek. Ha
igaz, hogy az elit fogyasztás tárgyainak elsõdleges szerepe az elit elhatárolódásának fel-
mutatása más társadalmi csoportoktól, és hogy e tárgyak nagy része erre csak korláto-
zott ideig képes, akkor az elit lényegében kényszerpályán mozog és keres elhatárolódá-
si küszöbként alkalmasnak tûnõ új terepeket és tárgyakat. S ha ezek akár valóságosan,
akár csak szimbolikusan közelebb kerülnek a fenntarthatósághoz, akkor ezzel – akár a
konkrét tárgyaktól függetlenül – fenntarthatósági divathullámokat generálhatnak. Ter-
mészetesen, viszonylag minél kiegyenlítettebb egy társadalom, minél többen tudnak
fentrõl fogyasztást másolni, mert már elvben ahhoz nekik is vannak valamilyen eszkö-
zeik, annál megbízhatóbban mûködik ez a rendszer. Ha a különbségek túl nagyok, a
szimbolikus fogyasztás lefelé görgetése nehézkessé válik, vagy el is maradhat. A csopor-
tok közös fogyasztási formái, persze, társadalmi normák. Ebben az értelemben olyan
közjavak, amelyek fenntartásához a tagoknak valamilyen pozitív értelemben hozzá kell
járulniuk (s ezzel egyébként a csoporton belüli szolidaritást is erõsítik). A normák itt,
persze, rögzítik azt a sávszélességet is, amelyen belül az eltérések, a különbözõ egyéni
megoldások engedélyezettek. A válságoknak, mint láttuk, e sávszélességre kettõs hatá-
suk van. A felsõbb fogyasztási osztályokban, az elit csoportoknál szûkítik a sávszélessé-
get. Kiélezett helyzetekben, amikor az elitek körül túlságosan sok minden bizonytalan,
a szimbolikus fogyasztásnak világosabban kell látszania, a csoport tagjaitól egyértel-
mûbb azonosulást vár – legalább fogyasztási kulcspontokon. Ugyanakkor a közép- és az
alsó-közép rétegekben – legalábbis a válság kezdeti szakaszaiban – a sávszélesség növek-
szik. Világossá válik, hogy a csoport korábbi fogyasztási abroncsai elpattantak, és hogy
az ahhoz tartozás felmutatására – ugyan az adott sávon belül – egyre többféle ugyanab-
ba az irányba mutató szimbolikus fogyasztási aktus is megengedetté válik. Másképpen
fogalmazva, a csoport „tagdíját” elfogadják természetben, készpénzben, kiváltott szol-
gáltatásokban, sõt valameddig még hitelezik is. Empirikus munkák bizonyítják, hogy az
újdonság (új termék, fogyasztási minta) ugyanakkor azokban a szerkezetekben terjed a
leggyorsabban, amelyekben a hozzáférés viszonylag egyenlõ, és az egyéni fogyasztói at-
titûdök követése a leginkább megengedett. 

A fenntarthatósági modelleket némi leegyszerûsítéssel két csoportra, egy a részvétel-
re alapozóra és egy a neoklasszikus közgazdasági felfogásokból építkezõre bonthatjuk.
Részvételen alapulónak nevezzük a döntések által érintettek bevonását tervezõ elkép-
zeléseket. Itt a fenntarthatóság folyamat, amelyben ha az érintettek kimaradnak, csor-
bul. Sokszorosan bizonyítottnak tûnik, hogy azok a technokrata vállalkozások, ame-
lyekhez nem biztosították a helyiek együttmûködési készségét, az elõzetes elképzelé-
sekhez képest csak szerényebb hatásfokkal valósíthatóak meg. Az érintettek bevonása
a projektekbe különösen azok hosszabb távú sikere szempontjából tûnik lényegesnek.
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Ez még azokban az esetekben is igaz, amikor nem az alulról jövõ társadalmi nyomás,
hanem szakértõi ajánlások, vagy a politikusok érzései indítják be a programokat. Az
elemzõk zöme szerint a paternalista, atyáskodó kormányzat az erõsebben a részvétel-
re építõhöz képest rosszabb esélyekkel indíthat csak be fenntarthatósági fejlõdési fo-
lyamatokat. Mindazonáltal azt hisszük, létezik egy olyan közepes fejlettségû, „köze-
pes demokráciájú” zóna is, amelyben már és még azért a paternalista megoldásoknak
is lehet esélyük. A demokrácia nélküli, alacsony fejlettségû világban az állam erõfe-
szítései jelentõs ellenanyagot termelnek. A fejlett és a felelõsségeket is megosztó kör-
nyezetben a döntésbe bevont laikus csoportok felnõnek a feladathoz, és szûkebb egyé-
ni érdekeiken túl a közjóra is figyelnek. De közöttük elég széles az a sáv, amelyben
már a demokrácia valamilyen kiépítettségébõl következõen be kell vonni az érintet-
teket. Azok azonban többnyire az érdekérvényesítés megnyílt lehetõségeinek eufóriá-
jából még nem bukkantak elõ. S mert itt részegoizmusok érvényesülnek a közjó fel-
mutatása helyett, annak képviselete meghatározó módon az államra marad. 

A fenntartható fejlõdés modelljét akkor nevezzük neoklasszikusnak, ha a standard
gazdaságelméletet kiterjesztették, vagy módosították ahhoz, hogy fenntarthatósági
kérdéseket is elemezni lehessen így. E megközelítések közös eleme, hogy a társadalmi
jólét alanyát elvileg maximalizálták, és kiegészítõ elemekként beépítették a természe-
ti erõforrások használatából származó normatív feszültségeket, valamint valamilyen
ideiglenes fenntarthatósági szabályokat. A neoklasszikus közgazdászok a fenntartha-
tóságot általában felbontják az elosztási hatékonyság, a nemzedéken belüli, illetve a
nemzedékek közötti egyenlõ elosztás problémájára. Az egyének racionális, egoista vi-
selkedését a modellek kezelik, azonban tiszta neoklasszikus kiindulópontokat (telje-
sen rugalmas árak, teljes információ stb.) a fenntarthatóság vizsgálatánál nem alkal-
maznak. A fenntarthatósági szabályok leginkább itt a nemzedékközi egyenlõség
ügyéhez kötõdnek. A közgazdászok általában nem abszolút értékekben, hanem
trade-offokban gondolkodnak, ezért itt a normatív kérdés: vajon milyen trade-offok
lesznek elképzelhetõek és a visszafordíthatatlan károk kockázatának milyen következ-
ményei megengedettek? A két megközelítés közötti különbségek néhány kérdés kap-
csán különösen markánsan megfogalmazottak. A neoklasszikus közgazdaságtan ter-
mészetesen dekonstruál, részeire bontja a problémát és különösen nem integrálja azt
más megközelítésekkel vagy tudományági szemléletekkel. A részvétel ezzel ellentét-
ben – itt és máshol is – szintetikus: társadalmi, gazdasági és környezeti kérdéseket tu-
datosan összekapcsol. Mindkét felfogás bonyolultságképe hasonlóan összetett, a kü-
lönbség itt módszertani. A két szemlélet különbözik a fenntarthatóság folyamatkén-
ti, illetve egyensúlykénti felfogásában is. A részvétel folyamatot lát, amelynek során
az érdekeltek tanulnak és változtatják véleményüket. A neoklasszikus közgazdaság-
tan az emberek preferenciáit adottnak veszi. Természetesen õk is tudják, hogy azok
idõben változnak, de nincs technikájuk e változások kezelésére. Számukra az egyensú-
lyi állapotok az igazán fontosak, és kevésbé érdekli õket az azok mögött kirajzolódó
folyamat. A két irányzat eltérõen értelmezi az állami cselekvés tereit is. A neoklasszi-
kus modellekben általában „optimális” döntésekrõl van szó, az adatforrások és a pa-
raméterek kiválasztása a modellezõ dolga. Az érdekelt résztvevõk bevonása az ilyen
számítások eredményeit természetesen relativizálja. 
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VI. Fogyasztás és mobilitás

A fogyasztás átalakítása

A Brundtland-jelentés eredetileg a fenntartható termelés feltételeinek kialakítására fi-
gyelt és a fogyasztási oldallal nemigen foglalkozott. Késõbb azonban, különösen Riót, a
nagy környezetpolitikai világkonferenciát követõen a fenntarthatóság fogyasztási oldala
is felértékelõdött a tervezõk szemében. A termelõk számára – legalábbis az ipari társadal-
makban – a környezetérzékeny ipari szabályozás s az ebbõl következõ termelési elõírások
tulajdonképpen nem jelentettek különösebb újdonságot. Hivatkozási alapként, sõt gya-
korlati beavatkozási programokként ezeket hosszabb ideje ismertük. A fogyasztói oldalon
azonban a környezeti szempontokra hivatkozó szabályzás tulajdonképpen meglehetõsen
újnak tûnt. Az állam ilyen természetû szerepvállalása mind ez ideig szokatlan volt, bár
azt már azért tudni lehetett, hogy ezen keresztül végül életminõség-romlás nélkül is ki-
vitelezhetõnek tûnnek a környezetkímélõ gazdálkodás bizonyos típusai. Azonban az ilyen
döntések elfogadását igazán csak akkor remélhetjük, ha ki tudjuk mutatni körülöttük az
érdekeltek valamiféleképpen aktív csoportjainak (szándékosan nem használom a „képvi-
selõ” kifejezést) jelenlétét is. Ezek egyrészt egyfajta kiegyenlítõ, a döntések feltételezett
egyoldalúságait mérsékelõ visszacsatolást jelentenek (bár általában korántsem akkorát,
amekkorát nekik tulajdonítani szoktak). Másrészt hozzájárulnak a többszereplõs kor-
mányzás (governance) taktikáinak megjelenítéséhez e területen. Hiszen sok környezeti
üzenet közül a termelõ leginkább fogyasztói jelzéseket hajlandó észrevenni. Dicséretesek
lehetnek, persze, a morális megfontolásokra visszavezethetõ, vagy a feltételezett politikai
dicséretre számító gazdasági döntések. De azért a gazdasági döntéshozók ökofil megfon-
tolásai is természetesebbnek tûnnek, ha vannak olyan ökológiailag érzékeny fogyasztók,
akik kifejezetten keresik a fenntartható technológiákkal elõállított termékeket. Az ökoló-
giai felelõsségvállalás valamilyen formáit ez a fogyasztó ugyanis közvetlenül jutalmazza.
De mert önmagukban egyelõre nagyobb tömegben ilyen fogyasztási igények csak külön-
leges helyzetekben vagy csoportoknál jelentkeznek, ezeket gerjeszteni kell, vagy legalább-
is fel lehet építeni. S mert a modern ipari társadalmakban az államnak rokonszenves ide-
ológiák megjelenítésével általában is bajok vannak, a hitelességhez nem állami közvetí-
tõk felmutatása a közönségnek egyenesen elengedhetetlen. Az ily módon a szabályozás és
a közvélemény között megosztott(nak tûnõ) felelõsség megkönnyítheti a fenntarthatósá-
gi stratégiák néhány elemének elfogadását. S mindez a környezeti ügytõl függetlenül is
hozzájárulhat a társadalmi autonómiák politikai kultúráinak terjedéséhez és különbözõ
helyi demokráciatanulási folyamatok felerõsödéséhez. Megjelenhetnek itt a politikai rend
szerkezetébõl következõen a képviseleti rendszerbõl kimaradó csoportok – helyi érdekek,
nem parlamenti pártok – által képviselt ideológiák is. A politikai tervezõk használhatják
azt a helyi tapasztalatot, amely az egyébként általuk favorizált akadémiai jellegû tudás-
ból eleve kimarad. S természetesen, a politika ilyen „puhulásán” keresztül nõhet maga a
fenntarthatósági ideológia elfogadottsága is. Mindez még akkor is elképzelhetõ, ha tud-
juk, hogy a civil szereplõk választásai adott ügyek kezelésében jól látható érdekekhez kap-
csolódnak, és egyébként is nehéz õket stratégiai kérdések vizsgálatába bevonni. Nem
könnyû a várható hatások nagyságrendjével kapcsolatos várakozások kezelése sem. Ilyen
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esetekben a közvetlen demokrácia eszköztára (például a referendumok) majdnem min-
dig csak kiegészítõje, s nem helyettesítõje a hagyományos „képviselõi” demokráciának.
Azonban az „együttmûködõ”, vagy egyáltalán a hagyományos rendbe betagozott moz-
galmakból kapható támogatás a közvélemény szemében önmagában még kevéssé lelke-
sítõ. S ha fellépésüktõl belátható idõtávon belül nem várható fordulatként forgalmazha-
tó változás, az emberek aligha nyerhetõk meg annak, hogy szabadidejük terhére, saját
forrásaikból ezeket tevõlegesen támogassák. S ha kiderül, hogy miután a kezdeményezõk
álláspontjukat adott kérdésrõl ugyan megfogalmazták, azt a legkülönfélébb módokon és
szereplõkkel hosszasan tovább kellett egyeztetni, s ami abból kijött, egyáltalán tûnt köny-
nyen levezethetõnek az utolsó gyûlésen megfogalmazottakból, az egész kezdeményezés
léte is veszélybe kerülhet. Miért kérdeztek bennünket, ha ennyire más jött ki a végén a
dologból? Egyébként attól, hogy esetleg valamilyen kérdéssel kapcsolatos döntésekbe a
környéken lakó, vagy másképp érintetteket is bevonják, a megoldás önmagában feltétle-
nül nem közelít jobban a fenntarthatóhoz. A fenntarthatóság nagyobbrészt egyébként
hosszabb távú és nagyobb területeket érintõ választásokhoz kapcsolódik. A részvételre
egyáltalán megnyerhetõ csoportokkal – ezt az utolsó évek nyugat-európai társadalmi
részvételi kísérletei a különbözõ nemzeti fenntarthatósági tervek összeállításánál azért vi-
lágosan mutatják, az „itt és most” típusú döntéseken kívül másmilyen megközelítési mó-
dokat meglehetõsen nehéz elfogadtatni. Így azután magától a részvételtõl önmagában
csak igen ritkán várhatjuk a fenntarthatóságot elõtérbe helyezõ megoldásokat. E techni-
kák azon országokban mûködnek egyáltalán, ahol a politikai kultúrában – a részvételi
technikáktól tulajdonképpen függetlenül – a konszenzuskeresésnek, a megegyezéses
megoldásoknak hagyományai vannak. Ahol kimondva, vagy nem, de a politikai osztá-
lyok sem idegenkednek – nem feltétlenül külsõ csoportokkal, hanem elsõsorban magu-
kon az eliteken belül is – a kompromisszumoktól. Ha ott az ilyesmi megszokott, akkor
az itt az érdekelt laikus csoportokat bevonva is mûködni fog. 

A mai magyar politikai kultúra e tekintetben, néhány kivételtõl eltekintve, nem
sok jóval biztat a közeljövõben. Szkepszisünk persze a fenntarthatósági felfogások for-
galmazására is vonatkozik. Hiszen akár részleges érvényesítésük konszenzuskeresõ po-
litikai kultúra nélkül nehezen elképzelhetõ. Mindazonáltal valamilyen elõrelépéshez
érdemes lehet itt a folyamat- és az eredménycentrikus hatékonyság megkülönbözte-
tése. Eszerint olyankor, amikor a célok is folyamatosan változhatnak, tulajdonképpen
a folyamat, a dolgok kezelése szintjén érdemes inkább a hatékonyságot megítélni. E
felfogásban, elvben ugyan jó irányban mozdultak el a dolgok, de még nemhogy nem
vagyunk biztosak az elképzelt eredményben, de azt sem tudjuk, mi jön ki magából a
folyamatból? De azt azért nagyjából tudjuk, közeledünk, vagy távolodunk az adott
folyamatokból következõen, vagy az adott metszetben a fenntarthatósághoz. A mél-
tányosság és a hozzáértés fogalmai ebben az összefüggésben a társadalmi részvétel
megítéléséhez is segítséget kínálhatnak. 

Ebben az összefüggésben különösen érdekesnek tûnhet a „polgár” és a „fogyasztó”
szerepek egymásba alakíthatósága. A hagyományos demokráciaelméleteket az utolsó
két évtizedben – nem utolsósorban a kelet-európai átalakulás különbözõ változataira
reagálva – leginkább a fogyasztók felelõsséget vállaló polgárra alakítása érdekelte. E
szakaszban érthetõen a civil értékek hangsúlyozása volt fontos azok számára, akik fo-
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gyasztókként egyébként inkább demokratikus fejlõdési modellek mellett foglaltak ál-
lást. Bennünket azonban a fenntarthatósági folyamatok felõl a következõ években in-
kább a másik irányú átalakítás: a civil politikai értékrend olyan fogyasztási modellbe
váltása érdekel, ami elvben fenntarthatóság közeli lehet. A meggyõzõdést, a civil ér-
tékeket itt most nem a közszférában, hanem privát döntésekben lehet, sõt valószínû-
leg kell majd megjeleníteni. 

Hogyan vélekedjünk a fenntarthatóságra vonatkozó nyilvános vitákról, illetve egy-
általán a nyilvános tér szerepérõl az ilyen átfogó társadalompolitikai kérdések kap-
csán? A modellkísérletek szerint, akárhogyan befolyásolja a nyilvános vita a növekedés
intézményi metszeteit, a technológiai változásokból következõ növekedés csökkenti a
nyilvános vitákra fordított idõt s maguk a viták intenzitását is. Vajon az anyagi jólét,
vagy csak a termelés kiteljesedésével csökken a nyilvános vitákra jutó idõ? Vagy akár
már a közeljövõben az önigazgatás és a nyilvános viták olyan, a születõ technológiák-
hoz kötött új formái alakulnak ki, amelyekre egyelõre nem is számítunk? Ha abból in-
dulunk ki, hogy a nyilvános vita közjó, amely a fogyasztáshoz csak yields, akkor az
anyagi jólét növekedésével olyan új javak születnek, amelyeknek kvázi-közjóelemei is
vannak, s amelyeket a piacokon keresztül magánfogyasztásként is forgalmazhatunk.
Jó pénzért elmehetsz egy hegyi kajak- vagy sziklamászó túrára, de valószínûbb, hogy
beéred mindezek megtekintésével a televízióban. Egyáltalán, az, hogy a legkülönfé-
lébb sportágak képernyõn keresztül fogyasztható látványossággá váltak, egyébként
bizonyára valamilyen kapcsolatban van a közösségek leépülésével ugyanebben az idõ-
szakban. A piac, pontosabban az ott kínált egyénileg fogyasztható szórakozás és élve-
zet váltotta ki azokat a csoportos idõeltöltési formákat, amelyeket valamikor – esetleg
ideiglenes közösségeket is alkotó csoportok – együtt ûztek. S kérdés, ha ezek a közös-
ségteremtõ rituálék így privatizálódnak, lehet-e perspektivikus közügyekben, például
a fenntarthatósági politikában nyilvános vitákat mûködtetni, vagy itt is helyesebb
lesz, ha ezeket mégis inkább egyénileg fogyasztható formákban kíséreljük meg kisze-
relni? Az adekvát válaszok itt esetleg épp egyéni fogyasztási viselkedési formák válto-
zásaiban jelentkezhetnének. Az ily módon hiányzó társadalmi tõke, a kapcsolati hálók
mûködtetésére ettõl még számos más forma is kínálkozhat. Egyes idõszakokban, pél-
dául a II. világháború után a nyilvános viták közvetlenül is hatottak a növekedésre. A
háborús években a demokráciagyakorlás különbözõ változatai nem adattak meg szá-
mos társadalomnak. Következésképpen ennek használati értékét adott pillanatban tö-
megek ismerték fel. Késõbb a közvetlen demokráciagyakorlási lehetõségek különleges
értékvolta – nem a nyilatkozatok, hanem az egyéni figyelem, idõráfordítás, erõkon-
centráció szintjén – hiszen az veszélyben nem volt, csak egy szûk kisebbség számára
maradt meg közvetlen életvitelt komolyan befolyásoló elemként. Az 1989–91-es át-
alakulás jellegébõl következõen nálunk igen rövid idõ alatt elmúlt a nyilvánosság élet-
ben tartása és megtöltése iránti személyi érdeklõdés és elkötelezettség. Az emberek a
demokráciát most már itt is ugyanolyan biztonságban tudják, mint a korábban más
pályát követõ Nyugat-Európában, de a közvetlen akciókra, mozgalmak támogatására
– a környezetvédõkére is –, a gyors normalizációs tapasztalatok hatására talán itt még
kevésbé készek, mint ott. A fenntarthatóság fogyasztói koncepcióként forgalmazására
ennek is hatása lesz. 
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Mindebbõl következõen az egyéni jólét itt akkor is csökkenhet, amikor egyébként
az anyagi ellátottság növekedik. Hiszen abba végül is bizonyos közjavak is beépül-
nek, s ezek létét mások elérhetõ ideje fogja meghatározni. Az anyagi ellátottság nö-
vekedésével azonban ez az idõalap csökken, ami az egyéni jólét mint sajátos tõke
csökkenéséhez vezethet. Elvben, ha az egyének kevesebb idõt akarnak vagy tudnak
a nyilvános terekben tölteni, márpedig az elérhetõ hazai mérések egészében ezt jel-
zik, akkor ennek nyilvánvalóan fékezõ hatásúnak kellene lennie a nyilvános terek fi-
zikai megjelenésére, az azokat mûködtetõk üzleti kedvére is. A valóságban ezen a
szinten inkább ellenkezõ mozgási irányt látunk. Legalábbis a városokban igen gyor-
san nõ a szórakozóhelyek, találkahelyek, kocsmák, éttermek száma. Ezek hálózatte-
remtõ közös térként csak nagyon különleges esetekben mûködnek. Talán mindeb-
bõl is következõen, s ezt számos mérés jelzi, a szubjektív well-beeing és a fejlettségi
szintek közötti kapcsolat általában nem monoton (vagyis nem azonos mértékben nõ
vagy csökken a növekedés változásával). Abban az esetben, amikor a közbeszéd je-
lenléte egyszerûen egyfajta sajátos fogyasztást jelent és nincsenek szabályok, amelyek
a nyilvános megjelenések és a munka kapcsolatát szabályozzák, akkor a gazdasági
növekedéssel mindenütt nõ a munka aránya (s következésképpen csökken a közszfé-
ra mûködtetésének idõalapja). Ez még inkább arra késztet, hogy a fenntarthatósági
programokat – különleges esetek kivételével, amikor is megteremthetõ a kapcsolat
a közbeszéd intenzitása és a gazdasági jólét emelkedése között – elsõsorban fogyasz-
tási projektekként határozzuk meg. 

A környezetterhelés csökkentésének szinte magától értetõdõ útjának tûnik a ter-
melés és a szolgáltatások egész sorának elképzelt, vagy már ma is kezdõdõ digitali-
zálása. Az informatizálással kapcsolatban azonban szinte a kezdetektõl, az ötve-
nes–hatvanas évektõl kezdõdõen olyan sokféle fantáziakép került forgalomba, s eze-
ket olyan sokan hitték már rövidebb távokon is valóságközelinek, hogy esetünkben
is alaposabban meg kell vizsgálnunk, tulajdonképpen miképp is értelmezhetõek egy-
fajta pragmatikus szinten a digitális kultúra környezeti hatásai? Maga az internet
energiafelhasználásáról egyelõre, megbízható adatok híján élénk viták folynak. Ha a
fogyasztásról szélesebb értelemben beszélünk, akkor érdemes lehet a javak különféle
osztályaira kiterjeszteni elmélkedésünket. Számos esetben a javak értékét meghatá-
rozza az, ahogy az emberek azt használják vagy élvezik. Ezeket „magányos haszná-
lati” javaknak nevezzük. Egy csésze tea délután, vagy a reggeli úszás értékét aligha
befolyásolja, hogy mások abban az idõben úsznak vagy teáznak-e. Más javak értékét
viszont nagymértékben meghatározza, hogy mások is használják, vagy fogyasztják
azt. Ezeket az egyszerûség kedvéért társadalmi javaknak neveznénk. Az utóbbiakat
szolidaritási és kizárólagossági javakra oszthatjuk tovább. A szolidaritási javak érté-
két növeli, hogy azt velünk egy idõben mások is élvezik, hogy azok bizonyos érte-
lemben közös impulzusokat ébresztenek. Pl. egy televíziós mûsor értékét növelheti,
hogyha azt velünk egy idõben mások is nézik, hiszen így könnyebben válhat közös
élményként valamilyen megbeszélés tárgyává. A kizárólagossági javak értékét vi-
szont csökkenti, ha azt mások is használják. Egy tóparti ház értékét esetleg jelentõ-
sen leronthatja, ha ugyanott, ugyanazon a domboldalon még nagyon sokaknak van
ugyanilyen tóparti háza. A fogyasztás kiterjed mind a szolidaritási, mind a kizáróla-
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gossági javakra. A piacgazdaságokban mindkét változatból igen sokfélét találha-
tunk. Ha a piac nem képes kellõ számban és összetételben elõállítani a szolidaritási
javakat, akkor gyakran az állam is beavatkozik ezek termelésébe és forgalmazásába.
Ha a javak megfelelõképpen rendelkezésre állnak, akkor beállhat valamilyen egyen-
súly. A bonyodalmak akkor sokasodnak, amikor a szolidaritási javak egy része hiány-
zik, vagy nem kielégítõ minõségû, s akkor a szabályzásnak már a termelést is ösz-
tönöznie kell. A szolidaritási javak történetünk szempontjából egyfajta társadalmi
enyvnek minõsülnek. Fontos szerephez jutnak a társadalomszerkezet karbantartásá-
ban. A fenntartható fogyasztás kívánalmai ezért ezekkel kapcsolatban mellékhatá-
sokat generálhatnak. S egyáltalán, más társadalmi üzemmódokat is feltételeznek, s
önmagukban nem magától értetõdõen szabályozhatóak. Ebben az esetben maga a
fogyasztás is közös. S önmagában az a tény, hogy ezeket a javakat velünk egy idõben
mások is használják, pozitív kapcsolati tõkét is teremt. Egyes esetekben nemcsak
közös, hanem egyidejû fogyasztásról is beszélhetünk. Az egyidejûség erõsíti az él-
ményt, de bonyolulttá teszi ennek szabályozását, hiszen a fogyasztás itt sokszor bo-
nyolult kapcsolathálókon belül történik. Ahhoz, hogy valamit a szolidaritási javak
közé soroljunk, nem kell, hogy azt az emberek kizárólagosan egymás társaságában
fogyasszák. Ebben az értelemben még bevezethetünk ezen a területen egy további
osztályozást is: egyes javak közszolidaritási, mások magánszolidaritási javaknak mi-
nõsülnek. Az elõbbit az emberek ugyan maguk használják, de ugyanakkor közben
tudják, hogy errõl másoknak is tudomásuk van. A szolidaritási javak használatához
nem kell különösképpen konformistának lennünk. Ebben az értelemben konformis-
ta az, aki tudatosan csökkenti a mások és a saját cselekedetei közötti távolságot, aki
mindenképpen hasonlítani akar. De egy mozi nézõterén a legelszántabb nonkonfor-
misták is használóivá válnak szolidaritási javaknak. Történetünk szempontjából kü-
lönösen érdekesek lehetnek a trendet mozgató javak. Ha valaki maga is trendcsiná-
ló, akkor külön élvezi, ha saját fogyasztása másokat utánzásra késztet. A fenntart-
hatósági modellek nem ellenségesek a trendcsinálókkal, hanem maguk is – saját ér-
tékeik mentén – divatot akarnak teremteni. Az általuk használt demonstratív
fogyasztási formák mint kommunikációs üzenetek lényegében nem sokban külön-
böznek a hagyományos divatteremtéstõl. A magyar környezetben ebben a vonatko-
zásban igazán trendteremtõkrõl azonban talán mégsem beszélhetünk, hiszen a min-
ták és az értékek többségükben az ország külsõ környezetébõl származnak. De a lé-
tezõ trendek felmutatóit, hazai értelmezõit azért trendgyorsítóknak talán mégis ne-
vezhetnénk. A szolidaritási javakat érdemes megkülönböztetnünk a jobb híján
„klubjavaknak” nevezett szolgáltatásoktól. Ez utóbbiak olyan javak, amelyek össze-
kötnek valamilyen csoportot, s úgy használnak valamilyen közjót, hogy egyúttal má-
sok számára megnehezítik, vagy lehetetlenné teszik annak elérését vagy birtokbavé-
telét (sportklubok, fitnesztermek stb.). Bizonyos esetekben a klubjavak szolidaritási
javakként is felfoghatóak – különösen akkor, ha a felhasználók számának növekedé-
se árcsökkentõ, s ezért a felhasználók számára kedvezõ. Ugyanakkor, felfogásunk
szerint a klub- és szolidaritási javak között mégis van különbség. A klubjavak mi-
nõsége általában romlik a felhasználók számának emelkedésével. Ebben az esetben
a minõség javulásnak és romlásnak van egy átbillenõ pontja (ezért vezet be a klub
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különbözõ felvételi kritériumokat, alkalmaz szûrõket). Máskor hálózati hatásokról
beszélünk. Leegyszerûsített értelmezésünk szerint itt szó lehet olyan berendezések vá-
sárlásáról, amelyek használatánál feltételezzük máshol, más hasonló készülékek jelen-
létét (például a fax esetében). Itt nem egyszerûen az alkalmazási lehetõségek sokrétû-
ségének, vagy gazdagságának örülünk. Elsõsorban azt tartjuk fontosnak, hogy más-
nak is van a mi berendezésünkbõl, és mindkét esetben a tulajdonlás értelmét a háló-
zati kapcsolat adja. Ebben az értelemben a hálózati hatások a szolidaritási javak
bizonyos változataként foghatók fel. Természetesen, más javak értéke független attól,
hogy azokat rajtunk kívül még ki használja. Egy meghatározott gépkocsi használata,
lelkesedés valamilyen sportsiker iránt, kedvencünk megtekintése valamilyen tévémû-
sorban mind-mind ilyen „magányos használati” javaknak minõsülnek. A fenntartha-
tósági fogyasztási programok természetszerûen mások lesznek a „magányos használa-
ti” és szolidaritási javak esetében. Ebbõl a szempontból éppen csak megemlíteni érde-
mes a javak két további csoportját. Az elsõbe a „kizárólagossági”, a másikba pedig a
„fél-szolidaritási” javakat sorolnánk. A kizárólagossági javak értékét épp az adja, hogy
csak kevesen juthatnak hozzá. Más szövegek ezekrõl státusteremtõ javakként, vagy
pozicionális javakként értekeznek. Egy vadászház adott társadalmi környezetben
ilyennek számíthat, és az erre vonatkozó szélesebb társadalmi értékítéletek jelentõsen
befolyásolhatják a fenntartható fogyasztás uralkodó modelljeit akkor is, ha az adott
vadászházhoz adott társadalmi környezetben csak nagyon kevesen juthatnak hozzá. A
fél-szolidaritási javak egyik csoportba sem illeszthetõek. Például, nem ülünk be egy
étterembe sem akkor, ha már annyira tele van, hogy másokkal kellene megosztanunk
asztalunkat, sem akkor, ha ott egyedüli vendégek lennénk. Van tehát egy olyan fo-
gyasztási szint, ami alatt és ami felett a szolgáltatás igénybevétele csökkenhet. Érde-
kes lehet még azokat a helyzeteket jeleznünk, amelyekben az adott szolidaritási javak
termelése másoknak, vagy szélsõséges esetekben magunknak kárt okozhat (dohány-
zás, veszélyes autóvezetési stílus). Ezeket ráadásul még külön abbahagyni is nehéz.
Mindez abból a szempontból különösen érdekes, hogy a hagyományos piaci felfogá-
soktól eltérõen itt látjuk, hogy a közös hatások (különbözõ közvetettséggel) folyama-
tosan újrafogalmazzák felfogásunkat a fenntartható fogyasztásról. A termelõk és rek-
lámozók persze mindezt tudják, s ezzel élnek is. A termelõk szándékaitól függetlenül
azonban a fogyasztók döntéseibõl következõen új szolidaritási javak születhetnek, s
ezek között miért ne lehetnének fenntarthatók is?

A hagyományos megközelítések a különbözõ kiszorítási mechanizmusokat a társada-
lomban általában a munkanélküliségen keresztül véli megragadhatónak. Aki kiszorul a
munkaerõpiacról, vagy annak peremére sodródik, vitathatatlanul más társadalmi elosztá-
si és jutalmazási játszmákban sem vehet részt. Azonban számos esetben az is kisodródik,
aki valamilyen folyamatos jövedelemmel rendelkezik és fordítva, egy ideig e nélkül is meg-
õrizhetõek korábbi pozíciók, életkeretek. Bennünket itt azonban elsõsorban az érdekel,
milyen módokon szorítanak ki, marginalizálnak csoportokat bizonyos fogyasztási minták
és lehetõségek. S hogy ezek felszámolása, vagy visszaszorítása mily módon hat majd a
fenntarthatóságra. Különbözõ vizsgálatokból azt is tudjuk, hogy az érintettek nemcsak az
adott fogyasztási szint alá kerülést élik meg kudarcként, hanem bizonyos fogyasztási gya-
korlatok, vásárlási formák nem, vagy csak nagyon alkalmi elérhetõségét is elszigetelõdés-
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ként élik meg a többségtõl. Sõt, az, hogy õk olyan alternatív beszerzési csatornákba
„kényszerülnek be” – használtruha-kereskedésekbe, a család más tagjaitól „levetett” ruhák
használatára stb. –, amelyeket mások nem, vagy csak hobbiból, önkéntes életmód-racio-
nalizálási megfontolásokból használnak, már önmagában is kizárásként élhetõ meg. Az
egyéni ítéletek helyett itt igen egyszerûen a kiszorított fogyasztó elfogadható meghatáro-
zásaihoz juthatunk. Például valamilyen közösségben a megkérdezettekkel különbözõ ru-
hadarabok és használati tárgyak jegyzékérõl kiválasztatjuk azokat, amelyek a „normális
életvitelhez elengedhetetlenek”, majd késõbb a veszélyeztetettnek tûnõ csoportokban
megpróbáljuk beazonosítani, ezek közül ki mivel rendelkezik, és azt milyen módon, újan,
vagy mennyire használtan szerezte be. Ily módon, úgy tûnik, eljuthatunk valamilyen cso-
portspecifikus fogyasztási térképekhez is. Itt egyfelõl képet kaphatunk arról, hogy adott
idõpontokban alsó középosztálybeli környezetekben is mennyire „elengedhetetlenek”
olyan másfél évtizede még inkább a középrétegek fogyasztásához sorolt eszközök, mint a
mélyhûtõ, vagy a telefon. Mennyire tartozik a napi meleg étel, a naponta, vagy legalább
másodnaponta húshoz, felvágotthoz jutás, vagy a legalább két pár cipõ birtoklása e mini-
mális programhoz? És a nyaralás, vagy a használt bútorok cseréje? A különbözõ szolgálta-
tások nagy részét, tudjuk, hogy ebben a miliõben kölcsönös segélyek formájában kapják
és adják az emberek. A fogyasztási formákat is ehhez hasonlóan el tudjuk helyezni egy in-
formális-formális beszerzési skála mentén. Az egyik végére kerülnek azok, akik szinte ki-
zárólag magánkapcsolatokon, szomszédsági ajánlatokon, helyi üzletek kiárusításain ke-
resztül jutnak hozzá valamihez, a másik végén pedig a szinte kizárólag formális kereske-
delmi szolgáltatásokat igénybe vevõk helyezkednének el. E tengely mentén lényegében
minden fogyasztó elhelyezhetõ. A szociálpolitika foglalkozik a kiszorított rétegek élelmi-
szerellátásának javításával, de általában – Nyugat-Európában is – nem érinti az ezen a
szférán kívüli fogyasztást. E területeken is él az új termékek beszerzésének vágya (függet-
lenül attól, hogy igen sok területen a használt termékek kiválóan szolgálnak). Teljesen il-
luzórikus lenne, fenntarthatósági, vagy más ideológiákkal ezeket a másodlagos felhaszná-
lási lehetõségeket a marginalizált rétegekben pozitív töltéssel forgalmazni, mert az érde-
keltek azt nem modernizációs próbálkozásként, hanem elsõsorban sértésként élnék meg.
A termelõk is érdekeltek piacaik kiterjesztésében, tehát az e csoportok számára is kiter-
jesztett olcsó hitelek elõl (feltéve, hogy valamilyen jövedelmekbõl azok nagy valószínûség-
gel azért visszafizethetõek) nem lehet majd kitérni. Az ily módon erõsödõ hagyományos
környezetterhelést más módokon (technológiákkal, vagy más rétegekbõl származó terhe-
lés csökkentesével) kell majd csökkenteni. Mindazonáltal nem valószínûsíthetõ, hogy a kö-
vetkezõ 10–15 évben e rétegekben a ma megfigyelhetõ „informális beszerzések” magas
aránya elolvadna. A használtautó-piac pedig minden valószínûség szerint nemcsak kon-
szolidálódik, hanem növekedni is fog. Elképzelhetõ, hogy a potenciális autóvásárlók leg-
alább egyharmada tartósan a használtpiacon vásárol. 

Mobilitás

Mobilitás alatt a továbbiakban némileg leegyszerûsítve idõbeli és térbeli mozgási
szükségleteket fogunk érteni. A mobilitás mértéke mindenekelõtt egy társadalom
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kulturális és gazdasági fejlõdésétõl, a közlekedési céloktól és infrastruktúrától, a köz-
lekedési utak terhelésétõl, mindezek költségeitõl, illetve az erre rendelkezésre álló, il-
letve felhasználható összegektõl, valamint az esetleges alternatív közlekedési megol-
dásokról rendelkezésre álló ismeretektõl fog függeni. A mobilitás mértékének jelzésé-
re a „közlekedési teljesítmény”, vagy az „utazási teljesítmény”, esetleg a „közlekedés-
tömeg” jelzõszámait használjuk – valamelyik társadalmi csoportra, vagy közlekedési
eszközfajtára vetítve.

Az ipari társadalmakban és így nálunk is a közlekedési teljesítmény – mind a sze-
mély-, mind a teherforgalomban már hosszabb ideje és most is folyamatosan növek-
szik. A mobilitás csökkenésének, vagy legalább növekedése lelassulásának vagy meg-
torpanásának – a fenti értelemben – egyelõre semmi jele. E trendre hat – s ez közhely
– a növekvõ társadalmi munkamegosztás, az ebbõl következõ árumozgatás és sze-
mélyforgalom az egyes termelési pontok között, a lakóterületek kiterjedése, a jólét
emelkedésébõl következõen a személyi tulajdonban növekvõ jármûállomány növeke-
dése, a szabadidõ-tevékenységek szerkezetének átalakulása (a programok növekvõ fel-
töredezettsége, állandó, vagy legalábbis törzsközönségének csökkenése, egyre inkább
eseményközpontúvá válása), a közlekedési infrastruktúra kiépülése (például az autó-
pályák közismerten nem egyszerûen felszívják a pillanatnyi forgalmat, hanem igen
nagy méretekben új szükségleteket gerjesztenek).

Önmagában azonban a közlekedés sem nem „fenntartható”, sem nem „nem fenn-
tartható”. Vizsgálódásunk szempontjából sokkal fontosabbak a közvetett hatások – a
mozgásigények kielégítettsége és az azt kísérõ ökológiai jelenségek (emisszió, zaj- és
rezgésterhelés, területfelhasználás és a közlekedési infrastruktúra más területeket le-
választó hatása, vagy az irreverzibilis anyagfelhasználás). Ez utóbbiak nagyságáról
még egy esszéisztikusabb tárgyalásnál is képet kaphatunk, ha arra gondolunk, hogy
egy átlagos európai ipari társadalomban a felhasznált elsõdleges energiaforrások mint-
egy egyötödét a közlekedés mozgásban tartása köti le. Hogy ebbõl 80%-nál is több a
közutakra esik, s hogy a közúti energiafelhasználás háromnegyedét a személyforgalom
„viszi el”. S hogy ugyanebben a közegben az ország területének akár 5%-át a létezõ
közlekedési infrastruktúra köti le, borítja be.

A fenntartható közlekedéstervezésénél a mobilitás és a társadalomban élõ különbö-
zõ individualitás-felfogások viszonya lesz meghatározó. Hiszen a gazdaságilag indo-
kolt közlekedési teljesítmények mellett a közlekedés terjedelmét meghatározó módon
elsõsorban a személyi mozgási igények növelik. A létezés alapvetõ kereteinek biztosí-
tásához a mobilitási szükségletek kielégítése is hozzátartozik. A hozzáférés biztosítá-
sa színterekhez, emberekhez, tevékenységi formákhoz, vagy szolgáltatásokhoz a sze-
mélyi szabadságok fontos alkotóelemének számít. A fenntarthatóság ilyen értelemben
az esélyegyenlõség biztosításához is hozzájárul. Persze, e szükségletek kielégítése el-
lentmondásba kerül(het) más szükségletek biztosításával – mondjuk, erõforrások
igazságos felhasználásával, vagy a minõségi környezet iránti igénnyel.

Ebbõl következõen Közép-Európában az általunk vizsgált idõsávban az egyéni köz-
lekedési eszközök (gépkocsitól a kerékpárig) birtoklása a nagy többség számára vitat-
hatatlanul az egyéni életlehetõségek és az egyénileg felfogott mobilitás alapszerep-
készletéhez tartozik. Az egyénileg elérhetõ közlekedési eszköz önmagában és automa-
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tikusan nem jelent tulajdonlást (még ha nálunk most ezt másként nem is tudjuk el-
képzelni). Ugyanahhoz a gépkocsihoz hozzáférhetnek többen is – megosztott haszná-
lati jogokkal. Ilyesmi elképzelhetõ családokon belül, de láttam e típusú gépkocsi-
használatot kanadai jezsuitáknál és izraeli kibucokban is. Elképzelhetõk a jelenleginél
sokkal kiterjedtebb és másmilyen elvekre épülõ gépkocsi bérleti rendszerek és a köz-
lekedési infrastruktúra nem tömegközlekedési, de a megosztott eszközhasználatot elõ-
nyösebben kínáló változatai is. Az esélyegyenlõség, az „elérhetõség” felfogásaiban sem
okvetlenül a színhelyek, elõmeneteli lehetõségek, kapcsolódási pontok egyéni közle-
kedési eszközökkel történõ megközelítése elvben a meghatározó. Bizonyos regionális
szolgáltató, kulturális, közösségi és közpolitikai központok elérhetõsége tömegközle-
kedéssel egyenesen a jóléti állam alap-építõkövévé is válhat. Sõt, tulajdonképpen az
esélyegyenlõség indikátorának számít, hogy e központokat a lakosság mekkora része
lesz majd képes valóban kielégítõen mûködõ tömegközlekedésen keresztül elérni. 

Az esetleges költségek összevetésébõl a társadalmi terhek térítéséhez kaphatunk
fontos fogódzókat. A gazdaságossági számításokkal azonban valószínûleg itt óvatosan
kell bánni. Egyfajta gazdasági fenntarthatósághoz itt persze hozzátartozna, hogy
adott teljesítményt a lehetõ legolcsóbban érjünk el (a leghagyományosabb hatékony-
ság-felfogások szellemében). Azonban ebben a gondolkodási keretben egyrészt az el-
osztási kérdések elsikkadnak, másrészt a költségeknek is tisztán kellene megjelenni-
ük. A nagy közlekedési rendszerek közvetett társadalmi költségei és maguk a külön-
bözõ szak- és társadalompolitikai megfontolásokból állami beavatkozásokkal eltérí-
tett árak és mûködési költségek a valódi költségindikátorok használatát
megnehezítik. Ennek ellenére is sok számítás forog közkézen. De legtöbbjük bizony-
talan kiinduló számaiból következõen komolyan veendõ érvanyagként azért ezek csak
fenntartásokkal használhatóak. Mindezt bonyolítja, hogy a javak elosztásán és piacra
juttatásán kívül a közlekedési rendszereknek más gazdasági szerepköreik is vannak.
A kiépített közlekedési rendszerek segítenek a termelés összpontosításában adott
színtereken és ezzel termelési költségeket takarítanak meg (skálahatások). Továbbá,
a rendszerek lehetõvé teszik, hogy helyi termelési elõnyöket érvényesítsünk (telep-
helyelõnyök). Mindeközben a raktárkészletek szerkezetének optimalizálásán keresz-
tül termelési költségeket csökkentünk. Végül, persze, a közlekedési rendszer a fo-
gyasztás szerkezetére is hatással lesz.

Így elvben ugyan feltételezhetnénk, hogy a közlekedés intenzitása közvetlenül hat
a fenntarthatóságra. A valóságban azonban talán az, hogy milyen módon és formák-
ban jelentkezik az adott közlekedési teljesítmény, s hogy annak milyen közvetett tár-
sadalmi hatásai lesznek, a mennyiségi mutatónál azért fontosabbnak tûnik. Mindezek
mellett olyan minõségi mutatók, mint a közlekedés idõigénye és idõszerkezete, vagy
a rendszer hozzáférhetõsége is fontosnak tûnnek. Ráadásul egy sor további gazdasági
indikátor is megjelenik: az állami kiadások mértéke és szerkezete a közlekedésben, a
közlekedési kiadások súlya a magánháztartások kiadásai között, a jármûpark és egy-
általán az egész rendszer korszerkezete, a közlekedési kutatás-fejlesztési kiadásokon
belül a környezethez kötõdõ projektek aránya. A mi esetünkben az ország helyzeté-
bõl következõen különösen jelentõs a tranzitforgalom aránya, s ez egy sor kiegészítõ
fenntarthatósági kérdést vet majd fel.
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A mobilitás területén egy sor fenntarthatósági indikátort rajzolhatunk fel:

A mobilitási szcéna jövõbeli alakulásának vizsgálatához elég (érdemes?) két forga-
tókönyvet áttekinteni. Az egyiket az egyszerûség kedvéért trendforgatókönyvnek, a
másikat fenntarthatósági közlekedés-szcenáriónak fogjuk nevezni.

A trendforgatókönyvben a közlekedési rendszer fejlõdését meghatározó jelenlegi gaz-
dasági és társadalmi folyamatok lényegében nem változnak. Ebben az értelemben a hol-
nap a ma meghosszabbítása. A személyforgalom 2000–2020 között itt a gazdasági nö-
vekedés évi üteménél gyorsabban növekszik. Ezért a kiemelkedõen gyors fejlõdéséért
egyre nagyobb mértékben a légi forgalom „felelõs”. A vasúti személyforgalom növeke-
dése visszamarad a személyforgalom átlaga mögött. A városi tömegközlekedés növeke-
dése megakad, sõt valamelyest terjedelme talán vissza is esik. Valószínûleg ez történik a
gyalogos- és kerékpáros-forgalom egészével is. A közúti teherszállítás a személyforga-
lomnál gyorsabban nõ. Ezen nem változtat, hogy az autópálya használati díjainál a ma-
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inál sokkal jelentõsebb lehet a különbségtétel a személyforgalom javára (ott ingyenes,
vagy névleges használati díj, míg a nehéz teherforgalmat valamilyen útadóval tovább
drágítják). Az elérhetõ európai prognózisok szerint a közúti teherforgalom itt a vasúté-
hoz képest akár háromszor is gyorsabban növekedhet. De még gyorsabban növekedhet
a kombinált (közúti és vasúti) teherszállítás ezekben az években. Egészében az ágazat
CO2-kibocsátása, ha a teljesítménynövekedéshez képest sokkal szerényebb mértékben
is, de növekszik. Az emisszió-növekmény azonban majdnem kizárólag a közúti teher- és
a légi forgalomban keletkezik.

A fenntarthatósági forgatókönyveknél tudatos intézkedések egész sorával – a trendvál-
tozathoz képest – a CO2-kibocsátást csökkentik. Itt elvben 2020-ra a közlekedés széndi-
oxid-kibocsátása akár egyötödével is kevesebb lehet. A közúti szektorokban a javulás még
ennél is nagyobb mértékû lehet, de a gyorsan növekvõ légi forgalom emissziója ennek egy
részét elviszi. Különbözõ területeken már kipróbált szakpolitika-elemekbõl célzottan
összerakott intézkedéscsomagok várhatóak – terheléscsökkentõk, közlekedéskiváltóak,
vagy a jármûvek technikai hatékonyságát javítóak. Ha állami, vagy európai forrásokból
kiemelt támogatás érkezik, akkor az alternatív energiaforrások használata is említésre
méltó mértékben növekedhet. Külön emissziós adókkal, sebességkorlátozásokkal és a vá-
rosi parkolási lehetõségek az eddigiekhez képest jelentõsen kiszélesített fizetõrendszeré-
vel is csak valamivel lehet a növekedést visszafogni. A közlekedés terjedelme – együtt és
szinte mindegyik részterületen külön-külön – a gazdasági összteljesítményhez képest itt
az intézkedések ellenére is gyorsabban nõ. A változatlan trendforgatókönyvhez képest a
közlekedési összteljesítmény talán 5–8%-kal eshet csak vissza (a közúti forgalomé, per-
sze, valamivel nagyobb mértékben). De növekedést lehet produkálni a tömegközlekedés-
ben és a gyalogos–kerékpáros forgalomban. Fontos lehet a tömegközlekedés rendszersze-
rûségének megõrzése és továbbfejlesztése, hiszen akkor érvényesülhet maga a rendelke-
zésre álló rendszer egyfajta egyesített szívóhatása is. Itt feltehetõen drámaian nem sikerül
a közúti teherforgalmat sem visszafogni. 2020-ig így nem is várható, hogy a közlekedés
növekedésének ütemét sikerül leválasztani a gazdasági növekedésrõl (bár a személyforga-
lomhoz képest azt valószínûleg valamivel nagyobb mértékben vissza lehet talán fogni). A
zöld program, amelyben a gazdasági növekedést elvben csökkenõ közlekedési teljesít-
ménnyel is biztosítani lehetne, a távoli jövõbe tolódik.

A közlekedési kiadások aránya a háztartásokban, ha enyhén is, de feltehetõen folya-
matosan nõhet. Az érett ipari társadalmakban ez a ráfordítás-emelkedés a gazdasági
növekedéshez képest így is szerényebb lehet. A felzárkózó társadalmakban, mint a
miénkben is, azonban potenciális középrétegek épp a közlekedési kiadásokon (elsõsor-
ban a gépkocsihasználaton) keresztül érzékeltetik környezetükkel általános státusuk
javulását. Ezért itt ezek a kiadások minden bizonnyal gyorsabban nõnek, talán a gaz-
dasági növekedést meghaladó mértékben is. Egyes forgatókönyvekben a fenntartható
változat közúti közlekedési költségei az alaptrendhez képest 35–40%-kal magasab-
bak, a gazdaság összteljesítményét ez azonban csak 0,5%-kal terheli meg. Bár egyes
ágazatokban (építõanyag-ipar, élelmiszertermelés, erdészet, papíripar) ez az arány
azért nagyobb lehet. Az ágazatok nemzetközi versenyképességét ezek a CO2-kibocsá-
tást visszafogó programok azért mégsem befolyásolják (különösen akkor, ha ezek va-
lamilyen átfogó EU-szabályozásnak lesznek részei).
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Egy ilyen puhább szövegben elvben nagyobb idõtávokról is spekulálhatnánk. Min-
denesetre a belátásból és a viselkedésváltozásból, vagy a közlekedési szokások átren-
dezõdésébõl következõ számottevõ CO2-kibocsátáscsökkenést a magam részérõl 2020
után is illuzórikusnak tartom. De a technológiák tökéletesítésébõl azért így is jelen-
tõs javulás következhet. A termelés és a kereskedelem nemzetköziesedése sem áll meg
– minden valószínûség szerint – ebben az idõsávban. Így azután a gazdaság közleke-
désintenzitása is növekedni fog. S legalábbis egyelõre a teherszállítási piacokon nem
látszik olyan mozgás, amibõl magából a CO2-kibocsátás radikálisabb csökkenése kö-
vetkezne. De a technológia – fenntarthatósági szempontok szerint irányított – fejlõ-
désébõl, minden valószínûség szerint, akkor is következik majd javulás.

Élelmiszer

A fenntarthatósági jövõképeknek fontos eleme az élelmiszertermelés átalakítása. A
szokott fenntarthatósági célmetszetekhez itt még egészségi megfontolások is hozzájá-
rulnak. Központi ökológiai kérdésnek itt az élelmiszertermelés magas anyagintenzi-
tása és elsõdleges energiafelhasználása számít, ez az agrártermelés és az élelmiszer-fel-
dolgozás intenzívebbé válásából és a meghosszabbodott élelmiszer-szállítási útvona-
lakból következik. Mindeközben meglehetõs módszertani nehézségekbe bonyolódunk
az élelmiszer-termelés környezeti hatásainak mérésénél. Egyes becslések szerint ez az
ágazat adja a primer energia- és anyagfelhasználás mintegy egyötödét (az anyagára-
mok háromnegyede és az elsõdleges energiafelhasználás négyötöde magában az ipar-
ban, illetve a kapcsolódó agrárszférában jelentkezik). A maradék anyag és energia a
háztartásokban a fõzésnél, illetve a vásárló utaknál jelentkezik. Csekély az anyagin-
tenzitása a haltermékeknek, a zöldségnek és a gyümölcsnek, és magas mindenekelõtt
a húsnak, de olyan feldolgozott nyersanyagoknak is, mint a cukor, a kakaó, vagy a nö-
vényi olajok. Az ágazat a CO2-, SO2- és NOX-terhelésnek is valamivel több mint egy-
ötödét produkálja. A terület ökológiai hatásainak mérése azért is nehéz, mert azok
egy része az üvegházhatáson keresztül, más része szállítási problémaként, harmadré-
sze pedig technológiai konfliktusként jelentkezik. A fogyasztó növekvõ igénye az ol-
csó hús, az olcsó, nagy feldolgozottságú termékek és az importált élelmiszerek iránt
lényegében kikényszerítette az egész élelmiszer-gazdaság átalakulását. Az intenzívebb
mezõgazdaság felgyorsítja a talaj erózióját, veszélyeket jelent a biodiverzitásra, nö-
vényvédõszereket visz a talajba. A közismert listát hosszan folytathatnám. A legin-
kább ismert környezeti hatástanulmányok (pl. a Wuppertal Intézeté) azonban a fõ
problémát itt az antropogén üvegházhatásban ragadják meg. A legrégibb német füg-
getlen zöld kutatóhely ezzel szemben a legfontosabbnak a mezõgazdaságilag haszno-
sított területek öntözésébõl következõ elsivatagosodást és egyáltalán, a vízhiányt tart-
ja. A géntechnológia környezeti hatásaival ezek a munkák nem, vagy csak periferiku-
san foglalkoznak. A növekvõ hússzükségletbõl következõ az állattartásban jelentkezõ
környezeti problémákat valamennyi elemzõ központ fontosnak tartja. S mert a hús-
termelés egyre nagyobb része – legalábbis Nyugat-Európában – külföldre kerül, a
környezeti terhelés nem a felhasználónál, hanem az állattartó telepek környezetében
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jelentkezik. S mert mi is húst szállítunk (és még szeretnénk sokkal többet szállítani
oda), a terhelés az export húsgazdaság szerkezetébõl következõen nálunk különösen
gyorsan nõhet. Az ammónia-kibocsátás talán 95%-a a mezõgazdaságból származik.
A tömeges állattartás következtében a szarvasmarha-tenyésztésbõl származik a felü-
leti vizekbe jutó foszfát talán 40–45%-a. Az élelmiszer-gazdaság üvegházi hatásainak
több mint 40%-a a hústermelésbõl származik. 

Az egyre inkább kiszerelt, végfeldolgozott, fogyasztásra elõkészített termékek elõállí-
tásához egyre több energiát használ az ágazat. A termelés szakosodásából és koncentrá-
ciójából következõen a termeléshez rendelhetõ szállítási hányad drámaian megnõtt. Az
árut egyszerûen többet és messzebbrõl kell mozgatni a fogyasztóhoz. A trópusigyü-
mölcs-export, vagy a mélyhûtött termékláncok kiépülése egyaránt nagymértékben
megnövelték az élelmiszer-termelés energiaszükségletét. Bizonyos élelmiszertípusokat
repülõgépen szállítanak. A különbözõ fenntarthatósági víziók eltérõen ítélik meg az
ilyen élelmiszer-gazdaság átrendezésének lehetõségét. Olyan részcélokban azonban
egyetértenek, mint a biodiverzitás fenntartása, vagy a nyersanyagforrások kímélése. Ál-
talában különbséget tesznek itt a nem megújuló források kímélése és a megújítható for-
rások regenerációs határait figyelembe vevõ agrártechnikák között. Egyes felfogások sze-
rint a fenntartható mezõgazdaság inkább gazdag energia- és forrásfelhasználó, mintsem
munka-, vagy tudásintenzív. A termelés ökológiai elviselhetõsége, amelyrõl a szakdolgo-
zatokban oly sok szó esik, lényegében az ökológiai körfolyamatok stabilitását jelentené.
Más megfogalmazások itt inkább „kockázatszegény” környezetrõl beszélnek. Környeze-
ti minõségi célokról a maguk konkrétságában itt talán nem is érdemes beszélni. Ezekrõl
a vélemények oly mértékben eltérnek, hogy a kapcsolatos megállapításoknak aligha le-
hetnek gyakorlati következményei. Az itt mégis megfogalmazódó célokat egyszerûen a
helyes irányban tett lépésekként foghatjuk fel anélkül, hogy ezek mellé elérendõ szint-
ként valamilyen mérõszámokat rendelnénk. Az ágazatra kidolgoztak ökológiai status
quo forgatókönyveket. Ezek szerint az új egészségtudat egyre erõsebben hat a fogyasz-
tóra, így annak kevesebb drága húsra, alkoholra és édességre lesz igénye, és egyre inkább
hajlandó a biotermékeket is megfizetni. Az ökoérzékeny agrártermelés által használt te-
rületek azonban a következõ évtizedben is legfeljebb csak néhány százalékkal nõnek. Az
agrártermelés feladása az erre kevésbé alkalmas területeken a biodiverzitás növekedésé-
hez vezet. Ugyanakkor ezekben a jövõképekben a trágyázás intenzitása alig csökken, a
géntechnológiai hatások nem átláthatóak és az erózió komolyabb visszafogása a követ-
kezõ évtizedben kérdéses marad. A szállításból következõ terhelés nemhogy nem csök-
ken, hanem ellenkezõleg – növekszik. A bioérzékeny élelmiszer-termelés továbbra is ki-
sebbségben marad – egy igényesebb, vagy a divatot erõsebben követõ réteg fogyasztási
gettójában. Egészében, az agrártermelés intenzitásának növekedése folytatódik. Más
technológiai hatáselemzések befejezett tényként kezelik a nagyobb termelési egységek
kialakulását még akkor is, ha ebbõl nem várt ökológiai hatások következnének. A nö-
vénytermelésben az elemzések a géntechnológia bevezetésétõl nem várnak különöskép-
pen váratlan átalakulást. Az állattenyésztésben azonban ezek a fajtaválasztékot szûkít-
hetik. A fenntartható élelmiszer-termelésnek természetesen gazdasági metszetei is van-
nak. Európában folytatódik az élelmiszer-túltermelés. Az elosztás átalakításával az éhe-
zést itt feltétlenül fel lehet számolni 2020-ra, remélik, hogy ez a helyzet a fejlõdõ
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országokban is elérhetõ. Az ott növekvõ vásárlóerõ emeli a keresletet a hús és a gabonafé-
lék iránt, a talajok termékenysége azonban egyre több helyen csökken. A növekvõ keres-
letet három módon lehetne kielégíteni: a mûvelés alatti terület növelésével, többszöri be-
takarítással, vagy a betakarításonkénti magasabb termeléssel. Új megmûvelendõ területek
megnyitása nehezen elképzelhetõ, a többszöri betakarítás a kontinentális Európában gon-
dolatkísérlet marad. A növekvõ fajlagos termelés ugyan javuló hatékonyságot jelent, de
többnyire ehhez az ágazat növekvõ intenzitása lenne szükséges, amelybõl ismételten kör-
nyezeti problémák következnének. A termelés kihelyezése sokszor elfedi a problémákat.
Például a német lakosság narancsfogyasztását megtermelõ ültetvények (természetesen
odakint, a fejlõdõ országokban) akkora területet foglalnak el, mint egy kisebb német szö-
vetségi állam: a Saar-vidék. A hagyományos agrártermelés legjelentõsebb kritikusai a talaj
romló termelékenységét tartják itt a legfontosabb negatív eredménynek. 

A gazdaság szerkezetének átalakulása ugyanakkor az élelmiszer-termelést is nagymér-
tékben átrendezi. A magyar agrárszektor még mindig talán 200–250 ezer emberrel töb-
bet foglalkoztat a gazdaságilag optimálisnál. Az EU agrárkörnyezeti támogatásai ezek
csak egy részének jelenthetnek mentõövet. A magyar mezõgazdaságban az állattenyész-
tés súlya a nyugat-európaihoz képest valamivel alacsonyabb. Kérdés, hogy ebbõl a mi fel-
tételeink között a fenntarthatóságra mi következik? A fokozatosan nálunk is érvényesü-
lõ európai agrártámogatáshoz hozzáillesztett magyar kormányzati források feltehetõen
együtt növekednek majd az odakapcsolt beérkezõ összegekkel. Ez utóbbiak egyébként
növelni fogják a költségvetés terheit. Az élelmiszer-kereskedelemben foglalkoztatottak
aránya a nemzetgazdasági érték termelésében mindeközben folyamatosan csökken. A
forgalmazott termékek zöme azonban így is belföldi. A hangoztatott jelszavak ellenére a
mi agrárgazdaságainkat még mindig a tömegtermelés jellemzi. A termékek feldolgozott-
ságának növekedésével a termelõegységek kisebbekké és rugalmasabbakká válnak. Még
a gazdaságilag egészséges élelmiszeriparba is elérnek az EU-támogatások. Persze egyik
oldalon ott van az életéért küzdõ agrárszektor, a másikon ott van az egyre inkább kemi-
zált, kereskedelmi láncokba beépült és a globális piacokon megjelenõ feldolgozóipar – je-
lentõs bevételekkel. A piacok növekvõ megnyitása növeli a verseny intenzitását. Hogy
életben maradjanak, a vállalkozások egyre nagyobb egységekbe állnak össze, s egyre na-
gyobb piaci hatalomra tesznek szert. Ezt az élelmiszeripart magas technikai feldolgozott-
ság, tömegtermelés és a szakosított munkahelyek egyre növekvõ aránya jellemzi. A regi-
onális és szezonális termékek piaci hányada – az egyébként sikeres PR-munka ellenére is
– csökken. A koncentráció az élelmiszer-kereskedelemben, a növekvõ horizontális verseny
és a termékinnováció nyomása az élelmiszer-feldolgozásban is koncentrációhoz vezet. A
„life science” nagyvállalatok (agrár-vegyipar, agrár-kereskedelem, nagy élelmiszer-feldol-
gozók) ugyanakkor megkísérlik a teljes élelmiszer-termelési értéklánc újrarendezését is.
A gazdálkodók egyre inkább függenek a multi vetõmagtermelõktõl, s esetleg éppen azok
egyre nagyobb mértékben genetikailag módosított termékajánlatától. A korábban kö-
zépvállalatok, és nálunk hazai nemesítõk által meghatározott vetõmagpiac egyre inkább
vegyipari multik leágazásává válik. A piac ellenõrzésében egyre fontosabbakká válnak a
kutatási költségek, s ezek vállalására egyre kevesebben képesek. A koncentráció hatásai
nálunk is egyre világosabban érezhetõekké válnak. Ezen az alapszerkezeten önmagában
keveset változtat, hogy a ‘90-es évek agrár-géntechnológiai piaci vízióival szemben a leg-
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újabb prognózisok egyelõre a néhány évvel ezelõtti számok töredékével számolnak csak.
Az egész ágazatot egyre inkább a kereskedelem mozgatja. Az általuk kikényszerített ala-
csony árakra a termelõk legtöbbször környezetkárosító megoldásokkal reagálnak. Az
élelmiszerkereskedelem hatalma az agrárvilággal szemben növekszik. Ebben az összefüg-
gésben a fenntartható élelmiszertermelés egyelõre az élelmiszerbiztonság-tápanyagbiz-
tonság kérdéseire összpontosít. Ebbõl a szempontból jelenik meg a következõ idõszakban
központi kérdésként a talaj. A kisüzemi termelés ebben az összefüggésben elsõsorban tár-
sadalmi és nem gazdasági kérdésként jelentkezik. 

VII. Globális városrendszer

„A metropolisz nem központ és nincs központja, hálózatokból áll össze és
maga is városok hálózatába tagozódik, amelyben a világgazdaság lüktet. Ez
a nemzetek feletti háló viszonylag független a nemzetközi határoktól is.”

Querrien, 1986.
„A város az úttal függ össze. A város csak a köráramok és a kapcsolódások
függvényeként létezik, olyan egyszerû pont, amely a kötõdéseket teremti és
amely maga is e kapcsolatok eredménye. A bejáratok és kijáratok határozzák
meg, valaminek be kell oda lépnie és valaminek ki is kell lépnie a városból. A
város teremti a lüktetést, polarizálja az élõ és élettelen anyag mozgását, ára-
mot teremt, amely kijelölt vonalak mentén, meghatározott helyeket köt össze.”

Deleuze–Guattari, 1986.

A ‘80-as évek óta egyre határozottabban kirajzolódik az ezeket a városokat kiemelten
kezelõ kutatás. Az már korábban is világos volt, hogy a „szuper nagyvárosok” tervezése
és területhasznosítása mindenütt nagymértékben eltér más városokétól, de John Fried-
mann felismerte, hogy ezek a városok egy globális hálózat alkotóelemei és késõbb Sas-
kia Sassen e városokat elsõsorban mint a világgazdaság irányító központjait és mint a
társadalmi-térbeli polarizáció színtereit azonosította. A munkák elsõ hulláma szinte ri-
tuálisan New Yorkot, Londont és Tokiót vizsgálta. Késõbb készültek elemzések többek
között Moszkvára, Amszterdamra, Bejrútra és Tel-Avivra is. De átfogóbb elemzésekben
megjelent Budapest és más közép-európai nagyvárosok is. Az összevethetõ adatok hiá-
nya e munkáknál meglehetõsen szembetûnik, hiszen az adatgyûjtés általában nemzeti
keretek között zajlik és a nagyváros-nagyváros kapcsolatokra külön aligha terjed ki. De
vannak adataink a telefon- és internet-forgalomról és a légi közlekedésrõl, valamint a
nemzetközi diákforgalomról a kiemelt egyetemeken, és beindult a munka különbözõ-
képpen felvett adatok összekapcsolására is. Ez azért lényeges, mert Budapestet regioná-
lis központnak álmodó ambícióink, amelyek nagymértékben az egész ország fenntart-
ható fejlõdésére is kihatnak, itt most valamilyenképpen reálisan mért erõtérbe kerülve
újrafogalmazódhatnak. A legtöbb összehasonlító munka egyelõre a gazdasági elemeket
hangsúlyozza. Egy település elsõsorban azért globális város, mert ott e felfogás szerint a
globális gazdaság valamilyen központjai mûködnek, tehát elõször is a tõzsdéket, a fõbb
bankok központjait és a multinacionális vállalatok meghatározó irányítási pontjait kell
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vizsgálni. Ha ezek valamilyen városban kimutathatóan összesûrûsödnek, akkor az ab-
ban az esetben is „globális város”, ha egyébként nem nemzeti fõváros és lakóinak szá-
ma sem 8–10 millió (klasszikus példa itt Frankfurt). Az így kialakuló városhálózat-
ban azonban nemcsak e központok hierarchikus rendje érdekes, hanem az azokat ösz-
szekötõ áramok is. Az egyes metszetekben kirajzolódó hálózatok ugyan nem vágnak
egybe, de sokszor egymást erõsítik. Ha pl. a légi utasforgalom áramait vizsgáljuk, ak-
kor a nemzetközi forgalom fordító korongjának London tûnik. A másodlagos közpon-
tok szintjén azonban a regionális helyi szerkezet számít, és ebben az értelemben Los
Angeles kevésbé univerzális központ, mint az amerikai Nyugati Part központja, míg
Amszterdam egyértelmûen Európa és a külvilág összekötõ kapcsa. Érdekes, hogy pél-
dául Miami ebben a hálózatban kevésbé észak-amerikai és inkább latin-amerikai vá-
ros, sõt kontinentális légi forgalmát illetõen Dél-Amerika legfontosabb kikötõje. Ke-
let-Európa „Miamija” Bécs, ahonnan közvetlen járatokkal lehet eljutni Kelet-Európa
legfontosabb központjaiba, köztük olyan helyekre (Tbiliszibe, Minszkbe, Harkovba
stb.), ahova más nemzetközi légitársaság nem repül. A MALÉV próbálkozásai a Bal-
kánon ugyanebbe az irányba mutatnak, de mindenhova, ahova a magyar társaság re-
pül (a különlegesebb helyek közül Odesszába, Temesvárra, Szarajevóba, Szkopjéba
stb.), az osztrákok is repülnek. 

Ezek a munkák általában kisebb figyelmet fordítanak a kulturális globalizáció hatásai-
ra. Itt azért három tényezõt megemlíthetünk. Mindenekelõtt a globális városok etnikailag
sokszínûek. Egy majdnem csak orosz, német, magyar, vagy román város önmagában sem
lehet globális város. A globális város heterogén. Minél egynemûbb egy város nemzeti ösz-
szetételét illetõen, annál biztosabb, hogy provinciális. A globális városok ugyanakkor a te-
rületi elvek átfogalmazódásának színhelyei is. Egyes folyamatok eddigi területi kötõdése itt
megbomlik, de ugyanakkor más vonatkozásokban a terület valahol ismét fontosabbá vá-
lik. Az ilyen városokban különbözõ etnikai csoportoknak megvannak a maguk kedves he-
lyei, fészkei is. Így kialakuló városi terekkel jellemezhetõk szegények és gazdagok, betele-
pülõk és õshonos csoportok is. Ezek a csoportok és helyek ugyanakkor a gazdasági globali-
záció hordozói és közvetítõi. Gondoljunk csak a budapesti kínai közösségre. Az irodalom
legnagyobb része a gazdasági globalizációt a multik megjelenésében a helyi piacokon ér-
zékeli és kevésbé figyel arra, hogy ennek a folyamatnak milyen fontos részei a nagyváro-
sok nemzetiségi diaszpórái. A globális városok etnikai kisebbségei a helyi és családi kötõ-
dések és az átfogó vándormozgás, tõkemozgás és kereskedelmi forgalom metszéspontjai-
ban helyezkednek el. És természetesen mindemellett harmadik tényezõként ott van még
a kulturális tartalmak árama is. A hagyományos európai nemzetállam többnyire szabadon
hozzáférhetõ, de mindenképpen országosan terített szolgáltatásai helyett itt ismét megje-
lennek a városállamok ebben az értelemben, nemcsak Budapest életminõsége különbözik
az ország többi részétõl, hanem – egy másmilyen skálán – Londoné és Párizsé is az ottani
világétól. A huszadik században a magyar politikai gondolkodásban hol gyengült, hol erõ-
södött a Budapest–vidék, vagy sokak szemében akár a Budapest–ország szembenállás is.
Az utolsó 15 évben ha némileg változó érvekkel és új szereplõkkel is, de a vita visszatért.
Részletezése nem ennek a szövegnek a feladata, de azért az érvek, érdekek belsõ szerkeze-
tére a mi szempontjainkból is érdemes odafigyelni. Láthatóan itt három egyenlõtlenségi
forrás keveredik. Budapest mint a modernitás központja, Budapest mint nemzeti fõváros,
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végül mint posztmodern, globális központ. A „modern” Budapest és a „premodern” vi-
dék szembeállítása a 19. század második felében alakult ki, és érdekes módon akkor is meg-
marad, amikor a vidék ugyanolyan modernné válik, vagy legalábbis a modernitás ugyan-
abba a sávjába kerül, mint Budapest. Az ipari nagyváros és a nyersanyag- és munkaerõ-
szállító vidék szembeállítása gazdaságilag ma már önmagában értelmetlen. Kulturális
mintákban, politikai kötõdésekben azonban ez a szembenállás megmaradt. A nemzeti fõ-
város jelleg a ‘20–60-as években a növekedés egyik motorja volt, az ebbõl következõ prog-
ramok azonban a következõ években hiteink szerint stagnálnak vagy leépülnek. S itt nem-
csak a közhellyé vált regionalizációra, vagy az európai szintekre átadott döntésekre gon-
dolok, hanem arra is, hogy elsõsorban olyan országos nyilvántartások, adatbázisok, to-
vábbképzõ központok, amelyeket a kliensek információs hálózatokon ma is elérhetnek,
más városokba is telepíthetõek, illetve eleve ott lehet azokat létrehozni. Ezzel Budapesten
kívül munkahelyek hozhatók létre, sõt az országos politikának célja is lehet, hogy az ilyen
központok eleve ne a fõvárosban jöjjenek létre. Ha a regionális központba telepített orszá-
gos funkciójú tudásközpont körül megfelelõ szakemberbázis is létrejön, akkor majd lehet
oda konferenciákat és képzést is telepíteni. A virtuális központ így hús-vér centrummá is
válhat. Mindennek szimbolikus jelentõsége is lehet. Ily módon akár országos hivatalok,
vagy háttérintézetek is telepíthetõk lennének a fõvároson kívülre is. Mindez azonban nem
érintené a harmadik metszetet, a nemzetek feletti hálózatba illeszthetõ posztmodern vá-
rost. Itt a globális gazdasági funkciók, az itt tanuló, dolgozó, esetleg ide vándorló multi et-
nikumú tömeg megköveteli a jelenlét bizonyos fajtáit. Olyanokat, amelyekhez háttérként
ugyan kell a modern informatika, de amelyeket az mégsem válthat ki. És a nemzetközi lé-
gi forgalom, a kongresszusi turizmus és a multikulti programok olyan együttese jöhet
szükségszerûen létre, amely az ország más részeiben – legalábbis ezzel az intenzitással –
nehezen elképzelhetõ. A globális városok jeleket és szimbólumokat mutatnak fel és ki-
emelt események házigazdáiként jelennek meg a nemzetközi médiában. Az elmúlt idõ-
szak központinak szánt vagy álmodott ilyen budapesti programjaira (Expo, olimpiai felké-
szülés) nem került sor, kisebb, általunk kiemeltnek remélt események (kongresszusok,
sportversenyek stb.) pedig nem érték el az átütõ nemzetközi esemény alsó küszöbét. Egy
álom, amely mögül kifarol a gazdaság, vagy amely rövid távú pártérdekeket szolgál, a
fenntarthatóság ellen munkál – állítják sokan. Ez biztosan így van, de azt is tudom, hogy
épp a fenntarthatóság tágabb, itt bemutatott értelmezése megkövetelné, hogy akár éven-
te néhány fontosabb, a szélesebb európai közönség számára is érzékelhetõ eseményre a kö-
vetkezõ idõszakban sor kerülhessen. A globális város státusához, ha olimpiákhoz hasonló
megaeseményekre nem is kerül sor, ez azért hozzátartozik. Ez hozhat turisztikai bevétele-
ket, de szempontunkból nem ezek az érdekesek. A globális város elõadás, színdarab, aré-
na. Olyan kikötõ, ahol véletlenül, alkalomszerûen befutó hajók is feltölthetik készleteiket
különösebb magyarázatok nélkül. Ahol – átvitt értelemben – akár a levegõben is lehet tan-
kolni. Az ilyen együttesek kialakításának megvannak a kulturális alkotóelemei is. 

Számos kutatás próbálta egyik vagy másik városra megbízhatóan kimondani, hogy az
globális város, avagy sem. Budapest nagy valószínûséggel (a rutinszámításokat helyi
adatforrásokból még senki sem végezte el) ebbe a kategóriába – a globális városok alsó
harmadába – tartozik. De a fenntarthatóság szempontjából legalább ennyire érdekesek a
globalizáció nyomai azokban a magyar városokban és régiókban, amelyek nyilvánvalóan
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ettõl a kategóriától távol vannak és távol is maradnak. 5–6 további városunk ebbõl a
szempontól a „kapuvárosok” osztályába kerül (eredetileg Grant kifejezése). Ezek önma-
gukban globális üzeneteket, vagy a széles régión kívül is látható rendezvényeket nem ké-
pesek generálni, de szélesebb környezetük számára befogadó, értelmezõ, kiszerelõ pont-
jaivá válnak a globális hatásoknak. Bizonyos értelemben a régió legnagyobb városai,
Bécs, Budapest, Belgrád stb. is „kapuvárosok”. Az országon belül az itt bemutatott ösz-
szefüggésekben Budapest primátusát senki sem vitathatja. A több központú országok-
ban azonban az elmúlt évtizedekben újrarendezõdtek a központok erõviszonyai: Kana-
dában Toronto Montreal elé került. Ausztráliában Sydney lehagyta Melbourne-t, Poznan
gazdagabb lett Krakkónál. Ha a Kárpát-medencét, vagy a Balkán európai elõterét egyet-
len régiónak tekintjük, akkor az itt kialakult pillanatnyi erõviszonyok hosszú távú érvé-
nyessége már megkérdõjelezhetõ. A verseny nyitottá válik. 

Mindebbõl következõen nem kellene beleragadni e hálózatok meghatározóan gazda-
sági megközelítésébe. A hagyományos városvizsgálatok „régi urbanizmusával” szemben
egyre többet beszélnek az „új urbanizmusról”. A mozgás, a hálózatok, az áramok, a ván-
dorlás és a különbözõ helyi gyakorlatok elterjedése az új fluidumok egyre inkább a vá-
rosrendszerek részét fogják alkotni. A helyi és a globális hatások és hagyományok szem-
beállítása gyorsan viszonylagossá válik. Újraértékelõdik az idõtényezõ. Talán ebbõl a
szempontból is érdekessé válik Foucault: „Tudjuk, hogy a 19. század nagy obcessionja
volt a történelem, témáival, mint a fejlõdés és a felbomlás, a válság és a ciklus […] az
új korszak talán mindenekelõtt a téré lesz. A szimultanitás korában élünk […] a köze-
li és a távoli, az egymás melletti és a térben finoman eloszlott diszperz idõszakában.”
(1986:22). A hálózat térbeli metaforája itt az egyidejûség világát jeleníti meg. A hatá-
rok, skálák és területek sajátos felületekként más elméletekben és így Deleuze-nél is fel-
oldódnak. Ezek a felfogások sok szempontból a japán origamira hasonlítanak. Ebben a
felfogásban nincsenek pontok, csak vonalak. A távolság és a közelség e felfogása kizár-
ja a linearitást. Inkább topológiai, mint mértani szerkezetekkel találkozhatunk. 

Az újabb viták az átalakulás hatására végbemenõ idõ–tér elkülönülésrõl, idõ–tér
összenyomódásról, idõ–tér konvergenciáról beszélnek. Az érvek és ellenérvek itt jól is-
mertek, de talán érdemes mégis az idõmetszet két globálisváros-elemét megemlíteni.
Az elsõ, hogy ezek a központok olyan pénzügyi piacokat vesznek körül, amelyek non-
stop 24 órás üzemmódban mûködnek. Vizsgálatokból tudjuk, hogy a laikus hitekkel
szemben folyamatos szolgálatok mellett nagyon is konkrét helyi, vagy zónaidõkhöz
kapcsolódnak mások. A másik a globális city életmódjára vonatkozik. A „24 órás vá-
ros” ugyan nem nálunk, de a világban sokfelé népszerû városmarketing-stratégia volt
a ‘90-es években. A „nappali város” és az „esti, vagy éjszakai város” valóban egyre ke-
vésbé különül el – jelentõs mértékben épp a megnövekedett munkaidõbõl következõ-
en. De az „esti város” tulajdonképpen többnyire elkülönülõ szigeteket, esetleg negye-
deket jelent. Különbözõ csoportok és a város különbözõ részei szükségszerûen elkü-
lönülõ ritmusokat és idõbeosztásokat is megjelenítenek. Végül is az idõ furcsa módon
szempontunkból túl komplex ahhoz, hogy valamilyen nagyon pontos meghatározá-
sokkal éljünk hasznosíthatóságáról. Latour egy megfogalmazása szerint a hálózatok
idõbeli beállításával állandó mozgás, vibráció, a dolgok fluiditása is jár. S hozzászo-
kunk ahhoz is, hogy semmi sem rögzített, egyszer s mindenkorra biztos, és legfeljebb
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csak abban lehetünk biztosak, hogy az, amit a legszilárdabbnak vélünk, talán csak egy
kicsit kevésbé viszkózus másoknál. S folyékonyabbá válnak a határok és a frontvona-
lak is. A világ ily módon a cseppfolyósság és az ideiglenesen keményebbnek hitt szi-
getek valamilyen keveréke, amelyben a tér és az idõ újragondolása magáról az élhetõ
városról létezõ eddigi hiteket is átértelmezi. 

A globálisváros-felfogás egyik megalapozója, Sassen mindeközben összekötõ vonala-
kat és elválasztó határokat rajzol a globális kapitalizmuson belül. Az õ értelmezésében
a globális város sajátságos köztes területté válik, a globális és a helyi között, és azután
itt ebben az értelemben tudunk majd beszélni „felfedezési zónákról”, „határterületek-
rõl”, „szabályozási fraktúrákról” vagy „határtartományokról”. Ezekben a közös, hogy a
nemzeti és a nemzetközi itt különbözõ módon átfedi. Éppen ebbõl következõen ezek a
területek egyre inkább különbözni fognak mindkettõtõl. Az a tér, ahol mindkét minõ-
ség egyszerre jelen van, végül is már összetettségénél fogva is különbözni fog a hagyo-
mányosan „normálisnak” tartott térségektõl. Abból következõen, hogy a nemzeti és a
globális egymást itt nem zárja ki, új képzõdmények születnek. Ezekben a határöveze-
tekben a nemzeti súlya a korábbiakhoz képest persze feltétlenül csökken, de egyáltalán
nem épül teljesen le. Az ezekben a térségekben megtapasztalható jelenségek különbö-
zõ skálájúak. Lehet, hogy a nemzeti éppen, a fluidumoknak ebben az állapotában egy
szerényebb skálán mûködik, de ez is változhat. Stephen Jay Gould a nagyszerû tudo-
mánytörténész ír valahol egy sziámi ikrekkel kapcsolatos 19. századi vitáról. Korabeli
kommentátorok sehogy sem tudtak megegyezni abban, hogy itt tulajdonképpen egy
személyrõl, a két kislányról együtt, vagy két külön önálló személyiségrõl van inkább
szó. A nemzetközi városrendszerrõl jelenleg élõ hiteink valahol a korai sziámiiker-vita
szintjén vannak. Van értelme elkülönült budapesti, szegedi, bécsi vagy kassai stratégiá-
ról beszélni? A pillanatnyilag felhasználható források szintjén feltétlenül, de azt hiszem,
itt fontosabb a közép-európai városrendszer, amelynek szerepelosztásaiból, mozgási irá-
nyaiból, többféleképpen is lehívható forrásaiból egyre nagyobb mértékben kirajzolód-
nak terek, amelyeken belül természetesen már helyi vízióktól függhet a gyakorlat. Eb-
bõl következõen el kellene búcsúznunk a várost az emberi testhez hasonlító metaforák-
tól is. Számtalan szöveg hivatkozik a parkokra mint a város tüdejére, a közlekedési há-
lózatra mint a város ereire. Itt nem is csak arról van szó, hogy ezek a hasonlatok 19.
századiak. Nem is csak arról, hogy naivak. Sokkal fontosabb, hogy a város valószínûleg
egy olyan test, amelynek nincsenek testrészei. Talán érdemes lenne ismét Deleuze „szer-
vek nélküli test” (SZNT) metaforájával próbálkozni (amelyet egyébként is Artaudtól
kölcsönzött). Ebbõl következõen a város nem szervezett, jól rétegzett és pontos szerke-
zetû, hanem folyamatosan változó kapcsolódások, áramok együttese. Ebbõl következõ-
en a hierarchikus városrendszerek bomlanak, vagy már talán nem is léteznek, helyettük
egymásmellettiségek és a közöttük létezõ vertikális kapcsolatok válnak egyre fontosab-
bakká. Ebben a felfogásban a város külsõ és belsõ hálózatok és különbözõ értékû helyek
változó együttese. És ismét Latourt idézve, ily módon a városhálózatokat nem pontok,
élek és határok (vagy más szóval nem a helyhez kötöttség, a zárt tagolódás és a mecha-
nikus összegzõdés), hanem olyan hálózatok jellemzik, amelyek nem összegezhetõek és
teljesen nem is integrálhatóak. Amikor szempontunkból Magyarországot ilyen város-
rendszerek összességeként értelmezzük, a saját hasonlóképpen felfogott helyi települési
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hálózataikkal, akkor az irányítási, vagy „kapcsolódási pont” típusú rendszerek he-
lyett inkább különbözõ eredetû és ambíciójú mozgások egyensúlyaként írnánk le a
következõ éveket.

A közép-európai városrendszerek dinamikájának megértésénél három kikerülhetet-
len problémával találkozunk. Elõször is, nehezen tudjuk a globális hatások helyi meg-
jelenését leválogatni azokról a mozgásokról, amelyek egyébként helyi meghatározott-
ságúak és a globálistól független helyi, hosszabb történeti mozgások által generáltak.
Másodszor, az se igazán biztos, hogy a jelenleg észlelt különbségek, vagyis a lokális és
a globális szintje a következõkben is úgy válik el, mint ahogyan most látjuk, vagy
hisszük. Harmadszor, valamilyen módon ki kell emelnünk azokat az elemeket, ame-
lyek mentén a változásokat egyáltalán megragadhatónak véljük. 

Az összehasonlító városkutatásból tudjuk, hogy a globális, vagy európai városrendszer
is – s nemcsak az utolsó 30 évben, hanem korábban is – követte a nagy gazdasági cik-
lusokat. Többek között pl. Arrighi és Abu-Lughod közismert munkáiból is világosak
ezek a hullámok, még a legfontosabb jelenlegi globális központokban is. A globális vá-
rosok mûködésmódját még ma is meghatározzák azok a szerkezetek, hagyományok és
értékek, amelyek az ilyen átfogó történelmi ciklusokból lennének levezethetõek. A
nemzetköziesítés hullámai is különbözõ idõpontokban érték el ezeket a városokat. Bu-
dapestet tipikusan a 19. század második felében, Pozsonyt jelenlegi formájában az utol-
só 20 évben, Belgrádot különbözõ módokon a ‘60-as évek óta. E különbségek eltérõ
közlekedési és kommunikációs technológiákat, eltérõ politikai szervezettséget és másmi-
lyen társadalmi szegregációt, térben elkülönült társadalmi, etnikai pólusokat jelente-
nek. Ebben az értelemben a hatások ugyan kívülrõl érkeznek, de nagymértékben a bel-
sõ állapotoktól függ, képesek lesznek-e ezek érvényesülni, s kik, milyen kompromisszu-
mokat kötnek majd ahhoz, hogy azok mûködni kezdjenek. A különbözõ városok ebben
a hálózatban elvben játszhatnak ugyan valamilyen szerepet – ezeket a lehetõségeket a
hálózatok felkínálják –, de hogy élni is tudnak ezzel, az nagymértékben már ettõl a he-
lyi közegtõl függ. Ebbõl következõen félrevezetõ lenne azt hinni, hogy a globális váro-
sokban a globalizáció határozna meg mindent (nekünk egy ilyen városunk van csak, és
hogy ez nem így, nem ilyen egyoldalú függõségek formájában mûködik, azt Budapes-
ten igazán érzékelhetjük). S hasonlóképpen megfigyelhetjük, hogy viszonylag hasonló
társadalmi átalakulás után is Közép-Európa nagyvárosaiban a térbeli elkülönülés, illet-
ve társadalmi polarizáció igen eltérõ változatai jöttek létre.

Másodszor, mindebbõl következõen a lokális–globális játéktér folyamatosan változik.
Ebbõl a vonatkozásból az is fontos, hogy itt nem egyszer és mindenkorra rögzített, pár-
ba rendezett szintek mozgásáról van szó, ahol is a globális lenne az általános, átfogó, el-
vont és szerkezetileg meghatározó. A lokális pedig ellenkezõleg, a különlegeset, a rész-
legeset, a megragadhatót és mozgáshoz kötõdõt, tehát az elõbbinek teljes ellentétét je-
lezné. A valóságban nemcsak mind a két szint lehet mind a kétféle is, hanem a két alap-
skála önmagában és egymáshoz viszonyítva is folyamatosan változik. Új szereplõk és
szervezetek lépnek a színre, amelyek ismét a vertikális kapcsolódásokkal szemben hori-
zontális mozgásokat gerjesztenek. Ebbõl a kölcsönhatásból következõen egyáltalán nem
hinnénk, hogy a globalizáció egészében homogenizálna. Hiszen a konkrét helyszíneken,
az egyes városokban nagyon eltérõ társadalmi szövet reagál a globális hatásokra, és eb-
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bõl következõen egy elvben azonos irányba mutató impulzus nagyon különféle válaszo-
kat indíthat el. A bemutatott „puha” modellek természetesen nem kérdõjelezik meg a
nemzetállamok rendszerét kodifikáló ún. Westfaliai Rendszer megroppanását, vagy leg-
alábbis lepontozódását. Mindenesetre igen lényegesnek tûnik, hogy míg az 1970-es éve-
ket megelõzõen a városfejlõdés nagyjából levezethetõ volt a politikai szabályozás és a
gazdasági fejlõdés nemzeti változataiból, addig azt követõen ez a korábban szoros kap-
csolat majdhogynem eltûnt. A rendszer alakulására egyre erõsebb hatással lesznek az in-
tegrációs mozgások, a politikai központok széttelepítése és az egyenlõtlen fejlõdésbõl
következõ helyi feszültségek. Ez persze nem jelenti, hogy a globális kihívásra adott glo-
bális válaszok nagyobb része kudarcot jelentene, az azonban látszik, hogy a lent és fent
kemény elkülönülése visszaesik, sõt talán eltûnõfélben is van. A legismertebb városi in-
tegrációs sikertörténetek a közvetlen alkalmazkodásból következtek az új idõszak geo-
politikai tényezõihez. 

Legegyszerûbben a harmadik problémával végezhetünk. A közép-európai rendszeren
belül így a következõ metszetekben követhetnénk a változásokat: a) A kulcsvárosok világ-
gazdasági szerkezeten belüli elmozdulásai. b) A városokon belüli emberi tevékenységbõl
következõ fizikai változások mentén. c) A változó politikai fennhatóságok és kulturális
minták mentén. d) Azoknak a fordulópontoknak a megragadásával és külön vizsgálatá-
val, amelyek pillanatában a városok fizikai terei a legnagyobb mértékben tágulnak, hirte-
len nõni kezdenek. e) Azoknak a közlekedési technológiáknak kiemelésével, amelyek a kö-
vetkezõ idõszak urbánus fordulópontjait kísérik. f) A lakosságszám alakulását különbözõ
népességi elõrejelzések figyelembevételével. g) A társadalmi erõközpontok, a lent és fent
egymáshoz való viszonyának változásai. h) Végül azokat a technológiai változásokat, ame-
lyek a termelés vagy a kommunikáció vonatkozásában újrarendezik a városi közösségeket. 

A magyar városrendszer változási irányainak felderítésénél a városok közötti kapcso-
latokra kellene a figyelmet összpontosítani. A városok hierarchiáját értelmezõ kapcso-
latok feltérképezésétõl a kutatás, legalábbis az, amely a globális városokból szeretné a
többit is megérteni, elég világosan az ún. szereplõi hálózatok (aktorhálózatok) irányá-
ba mozdul el. A már bemutatott gazdasági hálózatok más – kulturális, illetve politikai
kapcsolatoktól elszigetelt – vizsgálatát tekintve, ha nem is tartjuk elégségesnek, azért
feltétlenül el kell készítenünk egy olyan térképet a Duna menti országokról, amelyek-
bõl egyrészt kiderül, hogy a régió meghatározó központjaiba milyen multinacionális
cégek települtek, és ott milyen erõvel, súllyal vannak jelen. És el kellene készítenünk
egy olyan térképet, amelyet igazán még az országra külön sem készítettek el tulajdon-
képpen. Ebbõl ki kellene derülnie a nemzetközi vállalatok termelõ kapacitásai megosz-
lásának a térségben. Hol, mennyi embert foglalkoztatnak, és így mekkora részét fog-
lalják el az adott város és környéke munkaerõpiacának? Milyen értékben termelnek, és
ezekhez a mûveletekhez honnan hoznak szaktudást, szakembert, tanácsadást, értéke-
sítõ partnereket? Ezek a hálók természetesen mozognak, nem befejezettek. Vállalatok
érkezhetnek és távozhatnak, de az elsõdleges termelési hálózatok mozgásának folyama-
tos észlelése nélkül aligha lehet valós stratégiákat megfogalmazni.

Mindezzel együtt mégis fontosnak tartjuk azt az „új urbanizmust”, amely a városi kap-
csolatokat puhább megfogalmazásokban érzékeli. Kapcsolódó észleléseinket és megfogal-
mazásainkat nem nevezném „posztstrukturalistának”, de kétségtelenül azt befolyásolják
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az utóbbi másfél évtized újabb társadalomelméletei (ANT, a nem reprezentáció elmélete
stb.). A megközelítés újdonsága persze viszonylagos, hiszen már régi kínai szövegek is ar-
ról beszélnek, hogy ahhoz, hogy megértsük egy állat viselkedését, nem elég anatómiáját
ismernünk, vagy megértenünk életfontosságú szerveinek mûködését. Ahhoz, hogy ismer-
jünk egy halat, tudnunk kell, hogy búvik meg a kövek között, hogy használja a folyó
áramlatait, milyen mélyen és milyen más halak társaságában pihen. Ha ismerjük cseme-
géinek lelõhelyeit a vízben, a napsütötte foltokat, ahol szívesebben idõzik, akkor kezdjük
az állatot megérteni. Nincs ez nagyon másként a várossal és az azt alkotó közösségekkel
sem. A hagyományos városszociológia a város belsõ szerkezetére figyel, úgy, ahogy a sebész
próbál szerveket saját munkájához beazonosítani. Ugyanígy bármennyire is sokat megta-
nultunk a város „morfológiájáról” és „fiziológiájáról”, a fenntarthatósági programok szem-
pontjából bennünket meghatározó módon a város külsõ kapcsolatai fognak érdekelni. El-
sõsorban nem is a város „teste” önmagában érdekel bennünket, hanem azok a társadalmi,
vagy gazdasági törvények (globalizáció, nemzeti kapitalizmusok, a rendszerváltás stb.),
amelyek a városrendszer mûködésmódját a fenntarthatósági mûködésmódokhoz közelí-
tik, vagy azoktól távolítják. A várost mint a tõke és a társadalmi rend termékét egyébként
már a klasszikus szövegek a ‘70-es években meghatározták (Castells, 1972; és Harvey,
1973). Vagy ahogy Guattari 1986-ban már megfogalmazta: „a város a továbbiakban elkü-
lönülõ egységként nem létezik, az legfeljebb csomópont egy sokdimenziós hálózatban”.
Ennek a „test” metaforának a leépülésével távolodunk attól a legalább a 18. századtól kez-
dõdõen jelen lévõ gondolkodástól is, amely ennek a „szerves” városnak a „betegségeivel”
foglalkozott. Mintha tudtuk volna, vagy tudnánk, hogy milyen az „egészséges” város, és
hogy ehhez képest a megfigyelhetõ mozgások és feszültségek nem természetes, nem kü-
lönbözõ külsõ hatásokból és belsõ érdekekbõl következõ normális állapotok. De hát itt
végsõ soron a „normálisnak” éppúgy nincs értelme, mint a „betegnek”. 

Legalább a ‘70-es évek óta észleljük a „nem ipari városi növekedés” gyorsulását. Az el-
sõ reakció természetesen ebben valamilyen anomáliát látott. Hiszen eddig valamilyen vá-
rosfejlõdési modellben adott iparosodottsághoz adott városiasodás tartozott. S ha most a
városok – falusiak beáramlásából, a máshol élõ munkanélküliek felvándorlásából, az is-
kolavárosokban végzettek hûségébõl, a diák-értelmiségi életmódhoz, vagy a más orszá-
gokból érkezõ menekültek próbálkozásaiból következõen – az ipari munkahelyek állapo-
tától függetlenül növekedni kezdenek, akkor itt biztos megbomlott valami szerves és ed-
dig összetartozó. S megszületett a túlurbanizáltság fogalma. A ‘90-es évek radikális di-
vatja azután ugyanerrõl „függõ városiasodásként” beszélt. A Kárpát-medencében
természetesen nem születtek a kínai vagy brazíliai megavárosokhoz mérhetõ 10–20 mil-
liós óriások. Sõt, az utolsó két évtizedben a városok lélekszáma stagnál, esetleg enyhén
csökken. A városi környékek, az agglomeráció természetesen kivitt a nagyvárosokból,
Magyarországon is, egészében talán 3–400 ezer embert. Arányaiban, ha csekélyebb mér-
tékben, de a mozgásirányok hasonlóak a szomszédos országokban is. Délkeletrõl, vagy a
Balkánról a ‘89 utáni idõk szabadságaival élõ kivándorló vagy elmenekülõ tömegek azon-
ban nagyobb arányban a városokból, a képzettebb rétegekbõl kerülnek ki, és ez a nagy-
városi népességet ott különösen sújtotta a ‘90-es években. Helyükre volt, ahol érkeztek
falusiak, volt, ahol nem. Így azután nem mellékes, hogy milyen az elvándorlási potenci-
ál nálunk, illetve a régió falvaiban. Az agglomerációban az infrastruktúra egyenlõtlen.
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Vannak persze jó utak mentén felfelé mozduló települések, ahol szolgáltatások is kiépül-
nek, és ahol akár az amerikai elõvárosokhoz hasonló képzõdmények kisebb szigetei is ki-
épülhetnek. Zömmel azonban a városba teljesen integrálódni nem tudó, de oda mégis
törekvõ vándorló csoportok vetik meg itt a lábukat. Ez eddig közhely. Az újdonság ott
kezdõdne, ha meg tudnánk mondani, milyen a lakosság megtartási képessége a többi, az
agglomeráción kívüli falunak? S akik onnan mégis elvándorolnának, azok nagyvárosok
vagy jelenlegi településeikhez hasonló, de szerencsésebb régióbeli falvak, kisvárosok felé
orientálódnak? A nagyváros többfajta elhelyezkedési lehetõséget, változatosabb ideigle-
nes munkákat kínál, jobb menedék. Jelenti-e mindez jelentõsebb felvándorlási tartalék
meglétét a régión belül? Hiszen másmilyen fenntarthatóságról beszélhetünk olyan nagy-
városokban és környékükön, ahova a többi országrészbõl, illetve a régióból városonként
3–500 ezer új letelepedõre számíthatunk a következõ 20 évben, és itt sem mindegy, hogy
a falusi életmódot favorizáló olyan felköltözõ csoportokról van szó, akik jelenlegi életmód-
jukkal leginkább harmonizáló életkörülményeket elsõsorban az elõvárosokban és az agg-
lomerációban találnak, vagy olyan csoportokról, akiket rokonsági vagy ismeretségi kap-
csolathálóik a belsõ, elszlömösödött városrészekhez kötnek. Az egyik vándorcsoport
nagy valószínûséggel városkörnyéki természeti környezetbõl szakítana ki magának lakó-
helyet, és ily módon közvetlenül terhelné a térség „természeti rendszerét”. A másik a
szegregációt erõsíti a városon belül, ennek természeti következményei nehezebben kimu-
tathatóak, de az elkülönülõ és magukba zárkózó városrészek kezeléséhez egy az eddigi-
tõl eltérõ tudatosságú várospolitika válhat szükségessé. 

Az ily módon leírt városhálózat jellemzõi megragadhatók lesznek a város belsõ mû-
ködésében és irányítási módozatainak meghatározásánál is. Az áramok, fluidumok,
vándorló értékek és változó érdekek összecsomósodásaként jellemzett város irányítása
sem lehet fentrõl lefelé irányuló és hierarchikus. Az utolsó évtized várospolitikai irodal-
ma az így értelmezett település irányítását egy olyan sajátos „városi rezsimben” képzeli
el, amelyben az önkormányzati vezetés, a helyi gazdasági érdekek és a civil erõközpon-
tok összekapcsolódva irányítják a várost. A hangsúly itt az összekapcsoláson van. Ahol
ezt az elméletet valóban használják (amerikai és angol városok sokaságában), ott a vá-
rosvezetésbe mindenütt bevonják (nem rituálisan, hanem fontos területeken a hatalom
és a felelõsségek valódi megosztásával) a gazdasági elitet. Nélkülük, és többnyire akara-
tuk ellenében nem csinálnak városi programokat. De azok kivitelezésébe is források biz-
tosításával, vagy másképp, komolyan számítanak a valódi mandátumokkal rendelkezõ
valódi partnerekre. Az ilyen városi rezsimek jövõbeli kialakításával kapcsolatban eleve
többféle ellenvetés merül fel. A városi hatalom fõ társadalmi partnerei itt a gazdasági
erõcsoportok és nem a civil mozgalmak környezetében keresendõk. Következésképpen,
hiszen mindenért fizetni kell, az ilyen városi koalícióknak is áruk van. A versenyszféra
partneri viszonyát ingatlanokkal, parcellázással neki tetszõ irányban fejlesztett közmun-
kákkal kell megvásárolni. A civil szféra, ha bevonták is a koalícióba, a gyengébb fél ma-
rad, és a másik két oldal, gyakran vele szemben, összefog. A városi rezsim alapmegha-
tározása szerint informális megállapodások összessége, amelyek biztosítják, hogy köztes-
tületek és magánérdekek együttmûködhessenek igazgatási döntések meghozásánál és
végrehajtásánál. A két kulcsszó itt az „informális” és az „érdekek” lesz. Egy ilyen rend-
szerben egyik érdekelt fél sem léphet önmagában a többiekkel való egyeztetés nélkül, és
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ebbõl következõen a koalíciók, szövetségek vagy együttmûködési rezsimek ennek az
erõtérnek fõ jellemzõivé válnak. A közös kormányzás meghatározott eredmények, álla-
potok, produktumok elérését és elõidézését szolgálja. Ebbõl következõen a szövetségek
nem elégedhetnek meg itt pusztán a közös ellenõrzéssel. A városi rezsimnek van ered-
ménye, még ha az nem is anyagi termék, hanem valamilyen társadalmi tény lesz. Az el-
lenõrzésnek ebben az értelemben pedig nincs. A hatalom szerkezete itt szövetségekre
épül. Természetesen ilyen együtteseknél különösen fontossá válnak azok a módozatok,
amelyek szerint a köz- és a magánérdek az adott erõterekben, az adott fórumokon meg-
határozódik. Ebben persze sok elmélet nincsen, s nem is igazán tudom, miért hívják
mindezt a „városi rezsimek elméletének”. Itt ugyan felértékelõdnek a rezsimpolitika
környezeti elemei, de mégis a változásokat jobban magyarázhatjuk magának a rezsim-
nek a mûködésével, mint annak a gazdasági vagy politikai környezetnek a változásával,
amelyben az adott rezsim mûködik. Nyilvánvalóan a piaci pozíciók, a politikai rendszer
demokratikus hagyományai, vagy a kormányzati kereszthatások ezeket az informális
paktumokat nagymértékben befolyásolják. Itt azonban mégis úgy tûnik, két szempont
segítségével a különbözõ helyzetekre vonatkozó, jól beazonosítható típusokat kapunk.
Az elsõ szempont a feldolgozóipar és a város szolgáltató potenciáljának viszonya lesz.
Hiszen lesznek stratégiák, amelyek megkísérelnek a feldolgozóipar válságából, ha nem
visszafelé, de egy másik feldolgozóipari potenciál felépítése irányába menekülni, és lesz-
nek azok, akik határozottabban neki mernek vágni egy szolgáltató város kialakításának.
Az elsõ csoportba tartozik nálunk mondjuk Miskolc, a másodikba talán Szeged. A má-
sik osztályozási szempont a városirányításon, vagy a régión belüli koalíciók megléte a
különbözõ elitcsoportok között. A felületes kép itt igen változatos. Számos középváros-
ban a helyi nagycsaládok és gazdasági érdekek közötti szövetségek fontosabbak minden
pártelkötelezettségnél. Más helyeken, elsõsorban a nagyvárosokban azonban az elitek
éppoly megosztottak, mint az országos színpadokon. S egyelõre kevéssé látszanak azok
a nem utópikus, helyi összefogással kivitelezhetõ olyan nagy szimbolikus projektek,
amelyek – pl. a fenntarthatósági programelemek kapcsán – a helyi elitkoalíciókat végül
is a napvilágra segítenék. Mindebbõl következõen a városi rezsimek alaptípusai a mi ese-
tünkben a következõek lehetnek:

Számos hasonló feldolgozás a feldolgozóipari program folyamatosságát eleve a városi
policykultúra visszafelé forduló korszerûtlen elemének tartja, és a kibontakozást a szol-
gáltató ágazatok egyértelmûen középpontba állításától várják. E szektor erõteljes és ese-
tenkénti meghatározó jelenléte a magyar városhierarchiákban már a nagyon elemi szin-
tektõl is természetesen hangsúlyosan jelen van, de mégsem hinnénk, hogy a feldolgozó-
ipar életben tartásával kapcsolatos stratégiai elképzelések eleve retrográdok lennének, és
hogy ellentétesekké válnának az uralkodó trendekkel. A szélesebben vett szolgáltatási
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(pénzpiaci, felsõoktatási, innovációs) szerepkörök kibontása mellett jelentõsebb feldol-
gozóipari kapacitások visszatelepítése meghatározó fontosságú lehet. A magyarországi
nyilvánosság szerkezetébõl következõen a regionális koalíciók megléte automatikusan a
városban, vagy a térségben nem jelent teljes egységet. A politikai rendszer megosztott-
ságából következõen végül is a két alaphelyzeten túl létezik egy további elválasztási
pont is. Mindkét tábor sikeres esetekben kiépíti a maga városi gazdasági és civil koalí-
cióját. De városaink zömében, ha egyáltalán ilyen létrejön, a következõ években is nem
egy, hanem két, egymással lényegében szemben álló informális hálózat felállását való-
színûsíthetjük, és csak különleges ügyek kapcsán, vagy nagyon kevés városban egyesül
a két hálózat. A taxonómia másik sajátos eleme a magyarországi regionális gazdasági eli-
tek jellegébõl következik. A városokban mûködõ termelõ és kereskedelmi nagyvállala-
tok, még ha egyetlen magyarországi telephelyeik az adott városban vannak is, nagy
többségükben külföldi érdekeltségûek, és ezért a városi urbánus rezsimek informális al-
kuiba komolyan nehezen vonhatók be. Általában nem kötõdnek úgy a városhoz, hogy
annak politikájához, a helyi elit különbözõ alakzatainak egymással folytatott küzdelmé-
hez komolyan bármiképpen is viszonyuljanak. Õk túl erõsek a városi önkormányzatok-
hoz képest. Természetesen ott vannak a magyar kis- és középvállalatok is. Ezek a váro-
si politikai elithez, annak komolyabb programjaihoz pedig túl gyengék. Mindebbõl kö-
vetkezõen a fenti alapmátrix a következõképpen módosul:

A fenntartható városfejlesztési programok számára a legkedvezõbbnek valószínûleg a
Típus II. számítana, és még mûködtethetõ kompromisszumokat jelent a Típus I., a Tí-
pus VII. és a Típus VIII. is. A gyenge ipari és szolgáltatási elitek meglétébõl önmagá-
ban még semmi sem következne. A fenntartható fejlõdés mellett elkötelezett politikai
eliteknél ezek kedvezõ partnerek lehetnek. Ellenkezõ esetben azonban, még ha ipari ér-
dekeik ezt meg is követelnék, aligha tudnak a városban fordulatot kikényszeríteni. 

Továbblépési lehetõségek

Befejezésül a valószínûsíthetõ társadalom- és környezetpolitikai mozgási irányokat né-
hány forgatókönyvbe foglalnánk össze. Az ezek közötti különbségeket mindenekelõtt
a globalizáció különbözõ változatai mentén vélnénk megragadni. Az egyes változatok-
nak vannak közös keretelemei. Ezek közül talán érdemes lenne néhányat kiemelni. A
kiindulópont a globalizáció jelenlegi alapfolyamatainak fennmaradása, sõt sok terüle-
ten további erõsödése. A beruházásokért folyó verseny ily módon tartósan globális ma-
rad. A nemzetállamok – lelkesen, vagy a kényszert beismerve – bizonyos értelemben
– s a határt lefelé szinte kizárólag a pillanatnyi hazai politikai eladhatóság jelenti –
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egymás alá kínálnak. A szociális és környezeti költségek elfogadhatóságát is ez a ver-
seny határozza meg. A színen megjelenõ társadalmi erõk és társadalomkritikai beszéd-
módok az adott kereteken belül a forgatókönyveket, persze, aktívan alakítják. De a vi-
lággazdaság jelenlegi hatalmi és szerkezeti viszonyaiból következõ helyi kereteket azon-
ban csak korlátozottan változtathatják. Az európai integráció ebben az összefüggésben
az új tagállamoknak, így nekünk is egy viszonylag hosszabb idõszakra jelentõs átme-
neti védelmet biztosít, mert mind a szociális, mint az ökopolitikai területeken a nyu-
gat-európai konszenzus által elfogadott alapellátások és védelmi szintek eléréséig a sza-
bályozás nem is engedélyezi, hogy a keletiek ilyen szolgáltatásaik visszafogásával jussa-
nak viszonylagos versenyelõnyökhöz.

Befejezésül egyfajta összerendezett jövõkép kialakításához a mértékletességet nem
mint erkölcsi vagy életvezetési elvet, hanem mint társadalompolitikai programot próbál-
nánk felmutatni. Itt tulajdonképpen a jobb-rosszabb, vagy a kevesebb-több megfogalma-
zásain szeretnénk kívül kerülni. Az eddigi tapasztalat egyértelmû. Ugyan sikerül a kere-
sett javakat környezeti szempontból hatékonyabban, vagyis kevesebb erõforrás felhaszná-
lásával elõállítani, de az így elért megtakarításokat a jelentkezõ többletfogyasztási igény
semmissé teszi. A fenntarthatóság szempontjából végül is az elõrelépés minimális. Ebbõl
következõen, már a ‘90-es évek közepén világossá vált, hogy a fenntarthatósági progra-
mokban környezeti hatékonyság és egyfajta környezeti-fogyasztási mértékletesség szük-
ségszerûen összekapcsolódnak. Ökohatékony egy termék, ha ugyan elõállítása és/vagy
felhasználása erõforrás-kímélõ, azonban termelése gyakorlatilag külsõ korlátok nélkül to-
vább nõ. A mértékletesség itt azt jelentené, hogy az ily módon elõállított termék fogyasz-
tását is megkíséreljük – természetesen értelmes korlátok között – valamilyen módon le-
csökkenteni (például meglévõ, hasonló célra felhasználható termék további mûködteté-
sével). A mérsékletesség éppen úgy, mint a hatékonyság, normatív felfogás, értékválasz-
tást jelent. A szakirodalomban e kérdéskör leírására használt sufficient angol teminus
elégségeset, kielégítõt, bõségesen megfelelõt jelent. Nyilvánvalóan itt nem a szükséges-
nek tartott fogyasztás korlátozásáról, hanem a bõségbõl következõ feleslegesség valami-
lyen kiváltásáról lenne szó. Az elégséges, vagy a kielégített fogalmait hagyományosan
nem a jó, a megfelelõ, hanem a „még nem eléggé jó” felfogásokhoz kapcsoljuk. Ez ab-
ban is jelentkezik, hogy nem szeretjük azokat a korlátokat, amelyek külsõ tényezõkbõl
vezethetõk le a versenyzõk nagy számára, vagy a közöttük elosztható javak korlátozott
voltára hivatkozva. A korlátok érzékelése hagyományosan szinte minden területen, bele-
értve egyéni mûködésünket is, kellemetlennek tûnik. Napi életvitelünkben nekünk ked-
ves tárgyakból minél többet szeretnénk birtokolni. Természetesen az egyén szintjén saját
testünk jelzi fogyasztásunk lehetséges határait. Korlátozottan vehetünk magunkhoz ételt
s italt, és más alapélvezeteket illetõen is testünk jelzi, mire és hogyan vállalkozhatunk. Fo-
gyasztási javak tulajdonképpen térben és idõben megragadhatóan mûködnek, s legalább-
is elméletileg, a tér- és az idõfelhasználás elvben egymással valamilyen értelemben verse-
nyeznek. Nagyon gyakran a fogyasztási javak iránt emelt igényünk más, térhasználati és
idõbeli korlátaink egy részét közömbösíti. A hétköznapokban is észlelhetjük, hogy azok
az emberek, akik fogyasztása valamiképpen mérsékletesnek nevezhetõ, valami általáno-
sabb célokra: az egyszerû élet szeretetére, az egészségre, valamilyen kedvelt életvitelre,
esetleg a mainál kiterjedtebb kívánatos igazságosságra hivatkoznak. 
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Az ökomérsékletesség ebben az értelemben felfogásunkban nem általános fogyasztás-
visszafogást jelent, hanem elsõsorban azoknak az eszközöknek, vagy fogyasztási tár-
gyaknak a belátóbb hasznosítását fogadja el, amelyek elõállítása különösen sok erõfor-
rást igényel. Az mindenesetre látszik, hogy azoknál, akik tudatosan lemondanak az au-
tóhasználatról, a környezeti érzékenységen kívül valami további tényezõk is számítanak
(könnyebb mozgás a városban, gazdaságosság, a kényelmesebb vonatút lehetõsége stb.).
Látható, hogy a személyes életvezetésben és nagyobb szervezeteknél is a kimozdulás a
jelenlegi állásokból csak akkor lehetséges, ha az idõ- és térhasználati kívánságokat eh-
hez belátható és könnyen értelmezhetõ formákba lehet átalakítani. A komfort, az élet-
stílus, az egészség, vagy a kiegyenlített életkörülmények elérése itt mind hatótényezõ le-
het, de kisebb csoportoknál nem zárnánk ki az etika vagy a jó lelkiismeret megfontolá-
sainak szerepét sem. Ez az átalakulás leginkább akkor képzelhetõ el, ha ezek a jövõbe-
ni szükségletek valamilyen közösségi feladatokhoz rendelhetõek. Olyanokhoz,
amelyekkel kapcsolatban a fogyasztó egyébként nem érez személyes felelõsséget. A mér-
tékletesség kapcsán azonban senki sem vélheti vesztesnek magát. Ez az átalakulás csak
akkor lehetséges, akár még csekély mértékben is, ha a fogyasztó világosan felismeri, mi-
lyen nyereségre tehet így szert. A személyes gépkocsihasználatot csak akkor lehet vala-
melyest is visszafogni, ha az azt kiváltó vasúti vagy buszkínálat ár- és komfortszempont-
ból kedvezõbb. Egy környezeti szempontokra hivatkozó benzináremelés ezzel szemben
nyilvánvalóan kényszerként jelenik meg a közvéleményben. 

Vállalati szinten mindez elképzelhetõ a környezeti és társadalmi célok valamilyen
összekapcsolásával. Ez végsõ soron nem jelentheti a gazdasági logika háttérbe szorulá-
sát, de tudjuk, hogy a profitmaximalizálás mellett a vállalatoknak (vagy inkább csak
számos vállalatnak) vannak más céljaik is – valamilyen közösség életben tartása, vala-
milyen piacon nehezen értékelhetõ szolgáltatás mûködtetése, a munkatársak presztízs-
és identitás-szükségleteinek fenntartása, sõt termékminõséggel, vagy a márkanév fenn-
tartásával kulturális üzenetek megfogalmazása is ide sorolható. Bizonyos termelési fo-
lyamatok korlátok közé szorítása, esetleg ideiglenes felfüggesztése – elsõ pillanatra bár-
mennyire is a vállalatokkal szembeni kérésként ijesztõnek hat – itt azért elképzelhetõ.
Különösen akkor, hogyha ezek a rövid távúnak tûnõ korlátok végül is a termékspekt-
rum valamilyen részének megújulását hozhatják, és hosszabb távon egyértelmûen hasz-
not is generálhatnak. A vállalatok felé megfogalmazódó lehetséges lépések itt azonban
nem feltétlenül a termelés lényegi elemeit érintik. Lehetséges, hogy mindössze bizonyos
reklámtechnikákról, vagy bizonyos hirdetési üzenetekrõl kellene csak lemondani. Vagy
új minõségbiztosítási és esetleg a dolgozók közérzetét javító lépésekre kell gondolni. A
mérsékletesség ilyen felfogása nem kerül szükségszerûen szembe növekedési és nyere-
ségközpontú vállalatpolitikákkal. Mindenesetre úgy látjuk, hogy jelenleg ilyen területe-
ken párbeszédet Közép-Európában nagyvállalatokkal egyelõre nehéz elkezdeni. A felso-
rolt kérdések iránt elsõsorban a kis- és középvállalatok egy része érzékeny. Ezek között,
persze, valóban megjelennek olyanok, amelyek piacfelfogása és haszonszemlélete alkal-
massá teheti õket ökokompromisszumokra. A nagyvállalatok – különösen a multinaci-
onális cégek – persze ökotudatosak, s vállalati profilépítésükbe környezetpolitikai lépé-
sek is beletartoznak. Összefogott, fenntarthatósági profilváltásra az itt bemutatott
mérsékletességi politikák mentén azonban belátható idõn belül még nem rávehetõek.
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A mértékletesség logikáját azonban így sem ráolvasások mûködtetik; akkor mûködik,
ha azt a vállalat kapcsolathálójának különbözõ meghatározó szereplõi – a beruházók, a
beszállítók, a munkavállalók, az állam és a média – kikényszerítik. Különösen sok függ
a befektetõk ilyen irányú érzékenységeitõl vagy megfontolásaitól. 

A mérsékletesség ebben az értelemben az elegendõ elfogadása. Az elegendõ pedig a
túl sok elkerülésébõl vezethetõ le. Ez utóbbit pedig olyan részpolitikaként, vagy cse-
lekvési programként határozhatjuk meg, amely más elfogadott célok elérését, vagy
szükségletek kielégítését már akadályozni fogja. Ez akkor is belátható, ha ezek a kor-
látok csak a következõ idõszakban jelennek meg. A mértékletes cselekvés a jövõbeli
károk elkerülését és a jövõbeli szükségletek felértékelõdését jelentheti. Ebbõl követ-
kezõen a mértékletesség hasznának is meg kell jelennie. 

Minderre azért is tekintettel kell lennünk, mert az elsõdleges termelési elemekkel
kapcsolatos hiányok korlátozzák a szükségletek jövõbeli kielégítését is. A termelésben
felhasznált természeti tõke korlátozott voltával szemben az emberi tõkeelemeknél –
legyen szó készségekrõl, tudásról és egészségrõl – ilyen korlátokat empirikusan nehe-
zen tudunk megragadni. Vannak ugyan próbálkozások, olyan társadalmi szükségle-
tek, mint az elosztási igazságosság, a biztonság és a társadalmi integráció kielégítésé-
re és lefedésére, vagy a kapcsolati tõke értékének jelzésére a különbözõ hálózatokban,
mérési és a különbözõ nem anyagi értékek és termékek értékelésének problémái azon-
ban itt folyamatosan nehézséget okoznak. S minden bizonnyal ez így lesz a még be-
látható jövõben is. Mindezekbõl következõen nem vagyunk túlságosan bizakodóak a
mérsékletességi programok eladhatóságát illetõen. Azonban ezek a program lényegét
igazán mégsem érintik. Fenntarthatóság-képünkbõl következõen kívánatosnak tarta-
nánk az ökológiai, a gazdasági és a szociális mérsékletesség külön kezelését. 

Az ökológiai mérsékletesség kiterjed a gazdaság anyagigényének munkánkban már
említett csökkenésére is. Ha az anyagfelhasználást nem is tudjuk olyan mértékben csök-
kenteni, hogy az egyes radikálisabb környezeti programokat kielégítve egyfajta egyenlõ-
en elosztott környezeti teret alkosson, azért amikor különbözõ politikai áramlatok az
anyagfelhasználás felére csökkentése mellett a jólétet megdupláznák, akkor igen jelentõs
célokat tûznek ki. Azokban az esetekben, amikor a fogyasztás növekedése a már vázolt
módon a környezetbarát megtakarítások eredményét nagyobbrészt leköti, sajátos
rebound-hatásokról beszélhetünk. A mérsékletesség a gazdaság vonatkozásában egyfelõl
újabb beruházásokkal hosszabb távon is biztosítja a termelést, másrészt olyan fogyasztá-
si viszonyokat teremt, amelyek az elszegényedést azért korlátok közé szorítják, vagy na-
gyobbrészt közömbösítik. A gazdasági értelmû fenntarthatóság itt egyszerre jelenti a ter-
mészeti tõke és a termelés megújulásának egyidejûségét. Itt nyilvánvalóan gazdasági nö-
vekedés, vagy legalább a visszaesés elkerülése a cél. Mégpedig úgy, hogy vagy egyfelõl a
termelés és a természeti tõke összértéke megmaradjon, másrészt úgy, hogy közben azért
a nem helyettesíthetõ természeti tõke kritikus tömege is biztonságban marad. Olyan pi-
aci eszközök, mint az ökoadóztatás, vagy a kereskedelem, az emissziós kvótákkal végül is
reményeink szerint egyfajta puha fenntarthatóságot a vállalati költségvetésekbe már
szinte mindenütt, nálunk is beépítettek, vagy a közeljövõben beépíthetnek. Így is marad
azonban környezeti terhelés, amelyet piaci eszközökkel és más környezetpolitikai lépé-
sekkel nem tudunk megragadni. A szociális mértékletesség természetesen a gazdaságinál
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egyfelõl puhábbnak tûnik, másfelõl azonban létezõ szociális kötelezettségek egész sorát
itt beemeli. A nem gazdasági jellegû életminõséget mindez nagymértékben befolyásolja.
A terület számszerûsítése azonban még más ökopolitikai területekhez képest is nehézsé-
gekbe fog ütközni. A fogyasztás valamilyen mértékû korlátozása, épp az életminõségi
veszteségek elkerülésének programjában, azonban itt mégis hasznot hozhat. Végül is, a
gazdasági folyamatok fenntarthatóságával kapcsolatban három lehetõségünk van. Pró-
bálkozhatunk a helyzet kézben tartásával újabb piaci lehetõségek mozgósításával, keres-
hetjük az ökológiai hatékonyság javításának területeit, és végül valamifajta mérsékletes-
séget is programként forgalmazhatunk. Az elsõ csoportba tartozik egyfajta „a piac úgyis
megoldja” fatalizmus is. Valóban, az úgynevezett környezeti Kuznets-görbe mintha azt
sugallná, hogy a növekvõ jóléttel, az emelkedõ fajlagos teljesítményekkel összhangban
automatikusan javul a környezet minõsége. Az iparosítás e késõi szakaszában meghatá-
rozó „anyagtalan” szolgáltatások és maga az információs társadalom létrejötte is a jelen-
legi problémák oldódásához vezet. Ha ez így lenne, akkor értelmetlen lenne mértékletes-
ségrõl beszélni és a rebound-hatások is mellékessé válnának. A történet persze nem ilyen
egyszerû, hiszen a Kuznets-görbe létét csak egyes szennyezõ anyagokra lehetett mind ez
ideig bizonyítani. A késlekedés egyszerûen más régiókat és nemzedékeket terhel a mi
mostani és itteni környezeti problémáinkkal. A jövõ nemzedékek ma és a következõ
években ebben az ügyben nyilvánvalóan még semmit sem tehetnek, más régiók azonban
már ebben a szakaszban is ellenlépéseket szorgalmazhatnak (pl. elzárnak bizonyos nyers-
anyagforrásokat számunkra). Mások szemében a technológia oldja majd meg a mérték-
letesség problémáját. A technológiai fejlõdés bizonyos pályáinak, irányainak kiemelt ál-
lami, vagy közösségi támogatása valóban eredményezhet környezetbarát innovációkat. A
környezet-karbantartási költségek a vállalatokra terhelése is kikényszeríthet környezetkí-
mélõ termelési és fogyasztási módozatokat. De mert a mértékletességnek van egy önkén-
tes, nem kényszerre reagáló eleme is, itt valójában csak valami másról beszélhetünk. Min-
denesetre a termékek tervezésénél és magában a termelési folyamatban is mégis módunk
lenne közös mértékletességi célok megfogalmazására. A technológia ebben az esetben
sem önmagában hat, hanem valamilyenfajta új célok szolgálatában áll. 

A közjavakról kialakított képünkben itt szükségszerûen keverednek nemzeti, vagy egy-
szerûen országon belüli és globális elemek. Emlékezünk arra, hogy a közjavak közé tarto-
zik a béke, a társadalmi igazságosság és természetesen az „érintetlen természet” is. Errõl
ilyen elvonatkoztatott szinten általában nincs vita. Az utóbbi idõben azonban igen eltérõ
nézetek fogalmazódtak meg egy olyan fenntarthatósági elemrõl, mint az éghajlat. Valószí-
nûleg a továbbiakban is az állam feladata marad, akármennyire módosulnak is annak
mandátumai és erõforrásai, olyan esetekben az igazságosság megjelenítésérõl gondoskod-
ni, amikor az önmagában a piacgazdaság mûködésébõl nem következne. Ehhez természe-
tesen szükséges lenne, hogy egyfajta globális irányításhoz demokratikusan legitimált sze-
replõk súlyuk és mozgásterük legalább egy részét visszanyerjék a határokon belül és kívül
mûködõ magánjátékosoktól. Azonban, ha az ilyen programok egyszerûen a jelenlegi glo-
balitás kedvezõtlen hatásainak közömbösítésére összpontosítanának, akkor hatékonysá-
guk bizonyára igen alacsony maradna. A történet újragondolásához, friss vonatkozási ke-
retként újra kellene gondolnunk a privatizációt és a korábbi állami szabályzás egyes része-
inek lebontását, a különbözõ javak nyilvános, vagy magán voltát, s egyáltalán az állami és
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államközi szervezetek lehetõségeit és felelõsségét. A globális közjavakat valamennyi or-
szágnak, népnek és nemzedéknek hasznot hozó javakként szokták meghatározni. A ‘90-
es évek végén, még mindig ebben az általános értelmezési keretben ezek megjelennek
nagy nemzetközi fejlõdési programokban. Ott egyszerûen még csak a különbözõ szükség-
letek újraértelmezésérõl, „új keretekbe” helyezésérõl és a versenyszféra bekapcsolásáról a
közjavak mûködtetésébe volt igazán szó. A kialakuló vitában néhány markánsan elkülö-
nülõ véleményt ragadhatunk meg. A civil társadalomban megfogalmazódó nézetek a le-
vegõt és a vizet kizárják az akár elvileg áruként értelmezhetõ javak közül. Hangsúlyozzák,
hogy ezekkel kapcsolatos gazdasági számításokat nemhogy nem lehet, hanem nem is len-
ne szabad végezni. A víz mindenesetre valamennyi számba vehetõ felfogásban nem elide-
geníthetõ, kezelésének és felhasználásának felelõssége közös, és általában helyi ellenõrzé-
sû. Egy eddig közjónak minõsülõ terület vagy rendszer privatizálása mindig a nyilvános-
ság korlátozásával, és ebben az értelemben a demokratikus részvétel szûkítésével jár. A
hozzáférõk, vagy rászorulók köreinek átfogalmazásával eddig közösségek tagjainak számí-
tó csoportok szorulnak ki. Lényegében a különbözõ közösségi tagságok és a mögöttük
meghúzódó szolidaritási határok értelmezése változik. És aki, ugye, az új szolgáltatásért
nem tud fizetni, azt nem is kezeljük egyenrangú partnerként. Legfeljebb kiegyenlítõ segé-
lyekkel próbáljuk az illetõ javak új tulajdonosi rendjében valahogy még a kapun belül tar-
tani. Az adott javakhoz való hozzáférés lehetõségei ebben az értelemben szimbolikusan is
fontosak, hiszen folyamatosságuk vagy megszûnésük a közösséghez tartozás fennmaradá-
sát, vagy lebomlását jelezheti az érintetteknek. S mellettük, persze, a többieknek is. S ha
itt valakirõl kiderül, hogy már ebben a konkrét kérdésben „nem közénk való”, akkor mi-
ért vállaljuk fel más területeken? Tehát az egyének vagy csoportok hozzáférésének mérté-
ke a közjavakhoz, ideértve az ökológiaiakat is, jelzés lesz azok általános szociális védettsé-
gére, vagy támadhatóságára vonatkozóan. Természetesen sokan tévednek, amikor azt gon-
dolják, hogy a közjavak ügyét végül is az állami–nem állami mezõben kell a továbbiakban
is kezelnünk. Hiszen a közjavakat eddig elsõsorban az állam mûködtette, szabályozta. Ter-
mészetesen, akár nemzeti, akár nemzetközi szinten, most is számtalan nem állami aktor
komolyan részt vesz ezek „karbantartásában”, de mindettõl függetlenül az állam vállalá-
sai a közjavak mûködtetésében viszonylag új keletûek. A 17. századig az állami források
legnagyobb részét háborúk emésztették fel. Csak az iparosítás kezdetén merültek fel álla-
mi feladatok bizonyos közjavak biztosításában, akkor mindenekelõtt a vízgazdálkodásban.
De e vállalásait az államtól gyakran ki kellett kényszeríteni, azokra maga önként csak
meglehetõsen ritkán vállalkozott. A globális közjavak természetesen a nemzeti közjavak-
ból állnak össze, és összekapcsolásukat nemzetközi erõfeszítések biztosítják. 

Az ide vonatkozó vita még valamikor a ‘60-as évek végén indult. E szerint, ha a köz-
javakat szabadon hasznosíthatóvá tesszük, akkor mindenki megpróbálja az adott korlá-
tozott erõforrással kapcsolatban a saját elõnyeit maximálisan kihasználni, és mindez az
adott közjó rombadöntéséhez vezet. Annakidején ebben a felfogásban kezdték kezelni a
környezetvédelem egész problémakörét. Mások károsnak tartották és tartják ma is az
állam és piac ilyen abszolút szembeállítását. A források közös használata e megközelí-
tés szerint káros és rombol. Ha a tulajdonviszonyokat pontosítjuk, ilyesmire nem kerül-
het sor. Ha a hozzáférést rosszul szabályozták, és valóban mindenki számára az adott jó
elérhetõ, akkor a rendszer valóban összeomlik. Ha azonban az világosan lehatárolt cso-
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port közös tulajdonában van és mûködtetését is ezek végzik, akkor ártatlanabb képet
kapunk. A tulajdon különbözõ formáit e vitában négy nagyobb csoportra osztották:
szabad hozzáférésre, a magántulajdonra, a közösségi tulajdonra és az állami tulajdonra.
Ezek kezelésében a fenntarthatóságot segítõ és azt romboló lépésekbõl számtalan felso-
rolható. A közjavak ebben az értelemben nem feltétlenül, vagy egyáltalán nem nyílt
hozzáférésû erõforrások. S a magántulajdon hiánya vonatkozásukban egyáltalán nem je-
lent törvénynélküliséget. Ha a közjavak károsodásait, vagy akár megsemmisülését nem
a haszonéhes alkalmazó önzésével magyarázzuk, hanem az állam és a gazdaság közötti
kapcsolatok új formáira vezetjük vissza, akkor mások lehetnek a lehetséges megoldások
is. S ez jelentheti más politikaképek megjelenését is. Az embereket nemcsak anyagi elõ-
nyökön keresztül (ahogy a piac gondolja), és nem is csak drákói büntetésekkel fenyeget-
ve (miként gyakran az állam hiszi), hanem társadalmi és kulturális jutalmazó mechaniz-
musok tudatos használatával tudjuk befolyásolni.

Forgatókönyveink valószínûsíthetõségét ezért nagymértékben meghatározza eladható-
ságuk a közvéleménynek. A fenntarthatóság ügyét igazán az ipari társadalmakban sem si-
került mediatizálni. Tulajdonképpen mind ez ideig sem itthon, sem máshol nem
találták(uk) még ki, milyen képekkel, metaforákkal, eseményekkel jelenítsük meg az itt
bemutatott társadalmi programokat. Nem jöttünk rá, melyek lehetnek azok az esemé-
nyek, amelyekhez kapcsolódva a fenntarthatóságot az értelmiségen és a hozzá kapcsolódó
csoportokon kívül szélesebb rétegeknek el lehetne adni. Nem látjuk, milyen lehet a kér-
déskör bemutatásánál belátás és az érzelem viszonya. Egyelõre az egészben túl sok a belá-
tás, és majdnem teljesen hiányzik az érzelem. A fenntarthatóságról már majdnem húsz éve
beszélünk, de ezt a problémát még el sem kezdtük megoldani. Tudjuk azt, hogy a média-
megjelenítés a legkülönfélébb kérdésköröket esztétikailag újrafogalmazza. S lényegében
majdhogynem fogalmunk sincs arról, milyen módon fordíthatnánk le a fenntarthatóságot
szépészetileg értékelhetõ üzenetté. Embereket a kulturális környezet és a társadalmi befo-
gadás mechanizmusainak a végiggondolása nélkül, a racionalitásra hivatkozva aligha tu-
dunk tömegesen mozgósítani. Ezért talán a továbblépéshez választ kellene kapnunk né-
hány kérdésre. Vannak-e a társadalom emlékezetében rögzítve olyan célok, amelyekhez va-
lahogy a fenntarthatóságot odarendelhetnénk? Hogyan lehetne azokat az értékeket erõsí-
teni, amelyek akár részlegesen is, de a fenntarthatósághoz köthetõ termelési és fogyasztási
módokat generálnának? Hogyan lehetnek konkrétan megragadhatók, egyszerûen észlel-
hetõk a különbözõ fenntarthatósági célok és programok? Milyen történetekkel, képekkel,
szimbólumokkal jeleníthetjük meg a leghatásosabban az egész kérdéskört? 

Gerhardt Schulze a ‘90-es évek elején vezette be az „élménytársadalom” fogalmát. Itt
tulajdonképpen egy olyan kísérletrõl van szó, amely megpróbálja azt felderíteni, vajon
mennyire váltak az élményracionális cselekedetek a mai társadalom mûködtetõivé? Va-
jon mennyire a boldogságvágy határozza meg az emberek cselekedeteit? E szerint a mo-
dern társadalmakban egyre többen megtanulják saját belsõ lehetõségeiket használni,
képesek lesznek belsõ folyamataik intenzívebb kezelésére, illetve megélésére, és az egy-
ségnyi idõre jutó élményjelenetek sûrítésére. Ebben a felfogásban a világ használata ak-
kor válik „élményracionálissá”, ha megkíséreljük a külsõ és belsõ rendet az élménycé-
lokkal összefüggésben optimalizálni. A korábbi, a külsõ termékek hasznosítását köz-
pontinak tartó felfogást sok vonatkozásban a belsõ tapasztalat szférájába próbáljuk meg
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áttolni. A fenntarthatóságot mint eseményt, ebbe a környezetbe kellene helyezni. Ma
még egyelõre nem tudjuk hogyan, de minden bizonnyal erre a szférára ki kellene ter-
jeszteni a mítoszalkotás, a szimbolikus jelek tudatos tervezése, a közösségekhez tartozás
technikáit. Egyre újabb olyan vetítési felületek jelennek meg (Schulze ezeket kulisszák-
nak hívja), amelyekre kívánságainkat, fantáziáinkat, érzéseinket felvihetjük. A hétköz-
napoktól különbözõ események kialakítására, rögzítésére végül is õsidõk óta vannak
technikák. Valamilyen módon ki kell emelnünk bizonyos üzeneteket a hétköznapiság-
ból. A fenntarthatóság kapcsán ezt még nem tanultuk meg. 
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Bulla Miklós – Mozsgai Katalin – Pomázi István

FENNTARTHATÓSÁG – DILEMMÁK ÉS LEHETÕSÉGEK

1. A fenntarthatóság fogalmi és gyakorlati keretei 

1.1. A „fenntarthatóság” fogalmának értelmezése

A növekedés határai harminc év múltán címû könyv jeles szerzõinek megállapítása sze-
rint a növekedés határain túl, az ún. „túllövés” állapotában vagyunk. Mint írják:

Túllövés – és az azt követõ hanyatlás – akkor következik be a társadalmi jólétben, amikor
a társadalom nem megfelelõen készül fel a jövõre. Jóléti veszteség lép fel például, ha nin-
csenek kidolgozott alternatívák az apadó kõolajtartalékokra, a ritkuló természetes környe-
zetben élõ halállományra és az értékesebb trópusi fákra akkor, amikor ezek a források már
kezdenek kimerülni. A helyzet rosszabb, ha maga az erõforrásbázis erodálódik, és a túllö-
vés során tönkre is megy. A társadalmat akkor tényleg az összeomlás fenyegetheti.
(Meadows [et al.], 2005:20)

Az okokat nézve „a túllövés három oka mindig ugyanaz, akár saját életünkben, akár
földi dimenziókban fordul elõ. Az elsõ a növekedés, a gyorsulás és a hirtelen változás.
A második annak a korlátnak vagy gátnak a megléte, amelyen túl a rendszer már
nem mûködik biztonságosan. A harmadik az a késés vagy tévedés, amely a rendszer-
nek a korlátain belüli mûködését szolgáló helyzetfelismerésben és reakciókban követ-
kezik be. Ennek a három oknak a megléte szükséges és elégséges ahhoz, hogy a túl-
lövés bekövetkezzen.” (Meadows [et al.], 2005:23)

A túllövés, a határokon túlra kerülés, az ökológiai lábnyom túlnövése a döntésho-
zókat is arra késztette, hogy keressék a megoldást ennek elkerülésére. Az elmúlt kö-
zel két évtizedben a megoldás javasolt iránya a fenntartható fejlõdést szolgáló fenn-
tartható társadalom kialakítása.

Fenntartható az a társadalom, amely generációkon keresztül fennmarad, mûködõképes; elég
messzelátó, rugalmas és bölcs ahhoz, hogy fizikai vagy szociális ellátó rendszereit ne tegye
tönkre. […] Egy fenntartható társadalom képes a jelen szükségleteit úgy kielégíteni, hogy köz-
ben nem veszélyezteti a jövõ generációk képességét arra, hogy õk is ki tudják elégíteni saját
szükségleteiket. Rendszerelméleti szemlélettel úgy is fogalmazhatunk, hogy fenntartható az a
társadalom, amelynek vannak olyan információs, szociális és intézményi mechanizmusai, me-
lyek folyamatosan ellenõrzik azokat a pozitív visszacsatolási hurkokat, amelyek a népesség és
a tõke exponenciális növekedését okozzák. (Meadows [et al.], 2005:253)

109



A fenntarthatósági politikák alapvetõ különbsége a fejlett országokban ma abban rejlik,
hogy a célkitûzéseket és az eszközrendszert meghatározó politikai és értelmiségi elitben, s
a rájuk nyomást gyakorló civil társadalomban milyen mértékben, és fõként hogyan tudato-
sult a fenntartható fejlõdés koncepciója, illetve ezzel kapcsolatban milyen értékrend alakult ki. 

A fenntartható fejlõdés koncepciója eredendõen globális ökológiai indíttatású. Az emberiség
oly mértékben avatkozott be a globális bio-geokémiai körfolyamatokba, hogy az ve-
szélyezteti az évmilliárdok alatt kialakult természeti egyensúlyt, végsõ soron minden
földi élet fennmaradását. Amennyiben nem változtatunk az emberi társadalom élet-
módján (pl. a fogyasztási mintákon) és a termelés módján, az élet feltételei veszélybe
kerülnek a Földön. Ebben a közelítésben a környezet feltételét és egyben korlátját je-
lenti a társadalom jólétének és a gazdasági fejlõdésnek. Az ökológiai korlátoknak alá-
rendelt fejlõdési koncepció az ún. erõs fenntarthatóság. E stratégiák célja tehát a társa-
dalom és a gazdaság olyan átalakítása, amely lehetõvé teszi az ökológiai korlátoknak
való megfelelést. Más, megengedõbb értelmezések a fenntartható fejlõdés alatt a tár-
sadalom, gazdaság és környezet egyenrangú (lehetséges vélt) fejlõdését értik. A defi-
níciók és értelmezések sokfélék, de mára már a kapcsolódó stratégiák szinte kivétel
nélkül hivatkoznak a „három pillér” kiegyensúlyozott kezelésének szükségességére.

A fenntartható fejlõdés három legismertebb meghatározása Gyulai Iván csoportosí-
tása nyomán a következõ:

• A Brundtland Bizottság meghatározása: „A fenntartható fejlõdés a fejlõdés olyan
formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövõ generá-
cióit saját szükségleteik kielégítésének lehetõségétõl.” 

• Herman Daly meghatározása: „A fenntartható fejlõdés a folytonos szociális jóllét
elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon növeked-
nénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlõdés pedig azt, hogy job-
bak. A növekedés az anyagi gyarapodás következtében elõálló méretbeli változást,
míg a fejlõdés a nagyobb teljesítõképesség elérését jelenti.”

• Meghatározás a Világ Tudományos Akadémiáinak Deklarációjából: „A fenntart-
hatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti
erõforrások jövõ generációk számára történõ megõrzésével egyidejûleg.”

Hasonlóak a meghatározások, mégis rámutatnak néhány tisztázatlan pontra. A
Brundtland Bizottság definíciója nem határozza meg a fejlõdés célját és lehetséges
mértékét. „Ez a megfogalmazás elsõsorban politikai üzenet volt a fejlõdõ világ és a
gazdagabb országok alacsony jövedelmû társadalmi csoportjai részére, hogy reményt
adjon a jövõt illetõen. De politikai üzenet volt a fogyasztói társadalomnak is, hogy
szerényebb, takarékosabb termelési és fogyasztási szokásokat alakítsanak ki a jövõ
generációk érdekében.” – írja a Brundtland Bizottság egy tagja, Láng István (Láng,
2001). Daly meghatározása tovább elemzi a fenntartható fejlõdés definíciójának
komponenseit, valamint azokat az alapelveket, amelyeken a végrehajtási politikák,
illetve ezek kudarcai alapulnak.

A fenntarthatóság fogalmát és fõként a tartalmát a fentieken túlmenõen is sokszor,
sokféleképpen megfogalmazták, hol szigorúbb vagy megengedõbb formában, de fölte-
hetõleg senki nem eléggé bátor kijelenteni: ismeri a fogalom egyedül helyes definíció-
ját. Alapelvek, kritériumok azonban megfogalmazhatóak. Ám a fogalom-meghatáro-
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zás nehézsége mellett viták, értelmezések; jelentõs erõfeszítések történnek az elmélet
terén, fõként abban a vonatkozásban, hogy hogyan lehet a kutatómûhelyekben fabri-
kált elveket, kritériumokat és fenntarthatósági mutatókat alkalmazásba venni, a helyi,
regionális, országos döntéshozók – de legalább a döntés-elõkészítõ apparátusok – szá-
mára közel vinni. A definíciós problémák tehát nemcsak nyelvhelyességi (szintaktikai)
természetûek, hanem nagyon is szemantikaiak: a fogalom – és elérése – tartalmát ille-
tõk. A viták – többek között – a következõ kérdések körül összpontosulnak:

• Van-e, lehet-e megvalósítható módja valamely közösség számára és legalább né-
hány generáció számára perspektívát ígérõ, fenntartható együttélési, termelési és fo-
gyasztási mintának?

• Mekkora lehet egy fenntartható közösség? Egy falu, város, régió, ország; régiók
társulása, országok együttmûködõ szervezete – vagy az egész glóbusz?

• Lehetséges-e fenntarthatóságról beszélni egyik vagy másik (méretû) csoportban,
ha másutt nem?

A fentiek jelentik a fenntarthatóság alapelveinek meghatározása mögött meghúzó-
dó valódi kérdéseket.

A fenntartható fejlõdés feltételeinek kialakításhoz, a fenntartható társadalmi mo-
dell eléréséhez az egyik legfontosabb közvetlen célkitûzés a jelenlegi nem fenntartha-
tó folyamatok társadalmi tudatosulása, a változás szükségességének megértése, annak
elfogadása, hogy elkerülhetetlen a fenntartható fejlõdés elveinek, megközelítéseinek
érvényesítése a társadalmi-gazdasági fejlesztési programokban, a szociális problémák
megoldásában, a termelési-fogyasztási folyamatokban, a környezeti erõforrás-gazdál-
kodásban. A fenntarthatóság megkövetelte integráció eltér az ágazati integráció szük-
ségességétõl és az egész társadalmi (politikai), környezeti, gazdasági rendszer egyide-
jû fenntarthatóságát, így teljes társadalmi beágyazottságát igényli. 

Ez élesen rávilágít az intézményfejlesztés alapvetõ szükségességére. Az ebbe az
irányba tett társadalmi, politikai, gazdasági intézményfejlesztési lépések jelenthetnék
a változás kezdetét, egy hosszú folyamat megindulását, amely (talán) elvezet a fenn-
tarthatóságig még elõbb, mint annak föltételei megsemmisülnek. Hiszen strukturá-
lis problémák – nyilván – nem oldhatók meg abban a rendszerben, amelyben kelet-
keztek. (Bulla, 2002)

A fentiekbõl következõen a fenntartható fejlõdés eszméje az emberi civilizáció történetének
új keretét adja, amely a társadalom alapértékeinek, alapstruktúráinak, alapvetõ koor-
dinációs mechanizmusainak megváltoztatására irányul, az ember által megbontott
globális ökológiai egyensúly helyreállítása érdekében. A meglévõ stratégiák vagy túl
radikálisak és nem adnak választ az átmenet kérdéseire, vagy túlságosan mértéktar-
tóak, túl óvatosak, a valódi társadalom-átalakító tevékenység helyett – a részletekre
összpontosítanak, ezzel viszont elterelik a figyelmet a sürgetõ ökológiai feladatokról.

Használhatóbb megközelítésnek ígérkezik, ha a stratégiai feladatokat aszerint cso-
portosítjuk, hogy egyfelõl igényelnek-e egyáltalán beavatkozást a folyamatok, másfe-
lõl, ha igen, akkor mérlegelni szükséges, hogy a beavatkozás mennyire halasztható
vagy halaszthatatlan a társadalom, környezet és/vagy a gazdaság tûrõképességét te-
kintetbe véve.
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1.2. A fenntarthatóság az EU Fenntartható Fejlõdési Stratégiájában

A globális verseny fokozódása, a gazdasági pozíció megerõsítésének, javításának kény-
szere a középtávú gazdasági célok tudatos átértékelését tette szükségessé az EU-ban:
ennek eredménye a 2000-ben született, s napjainkban átértelmezés, megújítás alatt
álló Lisszaboni Stratégia, a tagállamokban pedig a Lisszaboni Stratégiát, mindenekelõtt
a versenyképesség növelésének megvalósítását célzó akciótervek. 

Lisszabonban az Európa Tanács új stratégiai célt állított az Unió elé: „az Uniónak a
világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává kell válnia,
amely képes a fenntartható gazdasági növekedésre, miközben több és jobb munkahe-
lyet és erõsebb társadalmi összetartást teremt.”

A vészjósló planetáris ökológiai fenyegetések nyomán elengedhetetlen volt a gazda-
sági és társadalmi folyamatok nagy idõhorizontú, környezeti szempontokból való át-
tekintése. Ezért a Helsinki Csúcs felkérte a Bizottságot, hogy „készítsen egy hosszú távú,
fenntartható fejlõdést megalapozó stratégiai javaslatot, összekapcsolva a gazdasági, szociális és
környezeti politikát, és azt mutassa be az Európa Tanácsnak 2001 júniusában”. 

Az EU Fenntartható Fejlõdési Stratégiáját 2001 júniusában a Göteborgi Csúcs fo-
gadta el, amely az EU versenyképességével kapcsolatos Lisszaboni Stratégiát (2000)
egészíti ki a környezetvédelmi dimenzióval. A fenntartható fejlõdés stratégiája „pozi-
tív hosszú távú jövõképet kínál az Európai Uniónak egy sikeresebb és igazságosabb
társadalomról, egyúttal egy tisztább, biztonságosabb és egészségesebb környezet ígé-
retével – egy társadalomról, amely jobb életminõséget biztosít számunkra, gyermeke-
inknek és unokáinknak. Ahhoz, hogy ezt a gyakorlatban is megvalósíthassuk, a gaz-
dasági növekedésnek elõ kell segítenie a társadalmi haladást, és tiszteletben kell tar-
tania a környezetet, a szociálpolitikának alá kell támasztania a gazdaság teljesítmé-
nyét, a környezetpolitikának pedig költséghatékonynak kell lennie.” Az EU ezzel azt
a felismerést kívánta tükrözi, hogy hosszú távon a gazdasági növekedésnek, a társa-
dalmi összetartásnak és a környezet védelmének együtt kell haladnia.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy a gazdaságfejlesztési stratégia egy évvel koráb-
ban született meg, ami azt jelenti, hogy a három dimenzió együttes kezelésére nem volt
valós politikai akarat.

A dokumentum a fenntarthatóság definíciói közül a „puhább”, azaz a három pillér
egyenrangú fejlõdésének biztosítását fogadja el. A fenntartható fejlõdés hosszú távú
jövõképének elérése érdekében „a gazdasági növekedésnek elõ kell segítenie a társa-
dalmi haladást, és tiszteletben kell tartania a környezetet, a szociálpolitikának alá kell
támasztania a gazdaság teljesítményét, a környezetpolitikának pedig költ-
séghatékonynak kell lennie”.

A dokumentum hat stratégiai problémára összpontosít, amelyek a dokumentum sze-
rint súlyos vagy visszafordíthatatlan fenyegetést jelentenek az európai társadalom jö-
võbeni jólétére. Ezen megjelölt veszélyek:

– A globális klímaváltozás.
– A közegészséget érintõ veszélyek (kórokozók, veszélyes vegyi anyagok, az élelmi-

szer-biztonsággal kapcsolatos veszélyek).
– Szegénység és társadalmi kirekesztettség.
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– A népesség elöregedése.
– A biológiai sokféleség csökkenése, a hulladékok mennyiségének növekedése, ta-

lajpusztulás (a természeti erõforrásokkal való felelõs gazdálkodás).
– A forgalom növekedése, és az EU-n belüli regionális egyenlõtlenségek. 
A dokumentum az EU-n belüli regionális egyenlõtlenséget és a szegénységet

beemeli a fenntartható fejlõdést fenyegetõ veszélyek közé, ugyanakkor részleteiben
egyéb dokumentumokra hivatkozva nem tárgyalja. Ezzel az egyes pillérek közötti
összhang megteremtésének lehetõsége kérdésessé vált. Alapvetõ jelentõségû ugyan-
akkor, hogy a regionális egyenlõtlenség (mint negyedik területi dimenzió) és a fenn-
tartható fejlõdés közötti ok-okozati viszony megnevezésre kerül.

A stratégia három fõ részbõl áll.

1. A fenntartható fejlõdés megvalósítása, a kitûzött célok elérése – A stratégia célul tûzi ki a
fenntartható fejlõdés megvalósítása érdekében a jelenlegi politikák megváltoztatását,
amely egyértelmû elkötelezettséget követel meg a legmagasabb szinten. A javaslatok
röviden a következõk:

– Erõsíteni kell a politikák összhangját.
– Megfelelõ árakat kell kialakítani, ami jelzésértékû az egyének és a vállalkozások

számára.
– Tudományos és technológiai befektetéseket kell eszközölni a jövõ érdekében.
– Figyelembe kell venni a bõvítést és a globális dimenziót.

2. Hosszú távú célkitûzések és célok kidolgozása – A dokumentum gerincét képezi a cselekvé-
si prioritások és konkrét intézkedések meghatározása. A dokumentum a hat stratégiai
problémából négy környezeti vonatkozású problémával foglalkozik. A társadalmi pillér-
hez tartozó két (szegénység és öregedés) témakörrel külön dokumentum foglalkozik.

3. A stratégia megvalósítása és az elõrehaladás értékelése – A megvalósítás figyelemmel kí-
sérése érdekében a dokumentumot évente értékelni kell. A stratégiában foglaltak ér-
vényesítésére tíz független személybõl álló bizottságot állítanak fel.

Nincs mód itt részletesen elemezni az EU Fenntartható Fejlõdési Stratégiáját. Két-
ségtelen elõrelépés történt valódi paradigmatikus változás nélkül. A fenntarthatóság
megkövetelte integráció ugyanis eltér az ágazati integráció szükségességétõl és az
egész: társadalmi, (politikai), környezeti, gazdasági rendszer egyidejû fenntarthatósá-
gát így teljes társadalmi beágyazottságát igényelné.

A Lisszaboni célkitûzések és a fenntarthatóság közötti alapvetõ kapocs az erõforrásokkal való gaz-
dálkodás hatékonysága lehetne. Amennyiben az erõforrás-gazdálkodás kiterjed mind a megújuló és
meg nem újuló környezeti erõforrásokra, mind a humán erõforrásokra, mind pedig a szervezetkor-
szerûsítés erõforrásaira, akkor mindezek egyaránt szolgálhatják a versenyképesség javítását, a tár-
sadalmi kohézió erõsítését belátható ideig fenntartható módon. Az erõforrások fenntartható biztosí-
tása ebben a felfogásban tehát alapvetõ feltétele a versenyképességnek. A Göteborgi Stratégia alapve-
tõen a lisszaboni folyamat környezetgazdálkodási kiegészítésére vállalkozott, és nem pedig ezen egy-
mást erõsítõ kapcsolódások feltárására és ezek gyakorlati megvalósíthatóságának kimunkálására. 
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Az Európai Bizottság ugyan megkezdte 2004-ben a Stratégia felülvizsgálatát, mely-
ben értékeli a megtett lépéseket, és a továbblépéshez fogalmaz meg teendõket, a felül-
vizsgálat azonban még mindig nem tartalmazza a versenyképesség és a fenntarthatóság
összekapcsolásának szempontját. Annak ellenére nem, hogy az eddigi elvégzett (és még
be nem fejezett) vizsgálat megállapítja, hogy sem az EU versenyképességét, sem pedig
a fenntartható irányzatok elõretörését nem sikerült elérni, nevezetesen:

– A nem fenntartható irányzatok elõretörése: a természeti erõforrásokra, az éghaj-
latra, illetve a biodiverzitásra gyakorolt növekvõ nyomás, illetve a tartós egyenlõtlen-
ség és szegénység, vagy az öregedõ társadalmak által teremtett növekvõ gazdasági és
társadalmi kihívások.

– Európa gazdasági alulteljesítése, párosítva újonnan megjelenõ, a növekvõ global-
izációból és a gyorsan fejlõdõ ipari országok (ide tartozik Kína, India és Brazília) elõ-
retörésébõl adódó nyomással. Ezek erõsödõ gazdasági versenyhelyzetet jelentenek és
egy lehetséges átrendezõdést a nemzeti termelési struktúrákban, amelyek mind ha-
tással vannak a fenntartható fejlõdésre globális szinten.

– A biztonságot fenyegetõ új tényezõk, mint a terrorizmus, természeti csapások (ár-
vizek) és egészségügyi pánik (pl. SARS, madárinfluenza), az érzékenység felfokozott
érzéséhez vezettek. Ezen túlmenõen növekszik az igény a szervezett bûnözéssel, kor-
rupcióval, illetve rasszizmussal szembeni hathatós fellépésre.

A felülvizsgálat megállapította, hogy az eredmények ellenére sem történt kellõ elõ-
rehaladás, a nem fenntartható irányzatokat el kell kezdeni visszafordítani, és a nem-
zetközi kockázat még mindig magas. Ezért a kihívásokra új válaszok kellenek, ame-
lyeket a következõkben határoztak meg:

(i) Az Európai Unió Fenntartható Fejlõdési Stratégiája alapelveinek megerõsítése
A felülvizsgálat megerõsíti a fenntartható fejlõdés lényegi háromdimenziós természetét
mint a stratégia sarokkövét, azaz azt a fejlõdést, mely csak a gazdasági fejlõdés, a tár-
sadalmi integráció és a környezetvédelem összhangjával érhetõ el mind Európában,
mind a világ más részein.

A felülvizsgálat figyelembe fogja venni emellett az EU globális fenntartható fejlõ-
déshez való hozzájárulását, méghozzá két módon: elõször is a stratégiában említett
hat nem fenntartható irányzat nemzetközi szemszögével foglalkozva, másodszor
pedig annak a külsõ EU politikákba történõ integrálásával, melyek a globális
fenntartható fejlõdéshez járulnak hozzá. Ennek során az EU újra megerõsíti azon
elkötelezettségét, miszerint vezetõ szerepet vállal a fenntartható fejlõdés globális
szintû vezetésében.

A politikaalkotás és a politikai összhang új megközelítésének újra megerõsítése
A felülvizsgálat újra megerõsíti az EU-politikaalkotás magjaként szereplõ fenntart-

ható fejlõdés központi eszközeként a „politikaalkotás új megközelítését”. Különösképpen
a jövõbeni EU Fenntartható Fejlõdési Stratégiája fogja tovább lendíteni az EU Jobb
Szabályozási Programjának különbözõ elemeit, beleértve a hatásvizsgálatot, az érin-
tett felekkel való konzultációt és a szabályozás egyszerûsítését.

A kulcsfontosságú nem fenntartható irányzatok további figyelése, és a nem fenntartható irány-
zatok közti kapcsolatok vizsgálata mélyebb részletekbe menõen
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A felülvizsgálatban a Stratégia továbbra is azokra a fõbb irányzatokra összpontosít, me-
lyek fenyegetést jelentenek a fenntartható fejlõdésre, illetve nagyobb figyelmet szentel a ki-
választott nem fenntartható irányzatok kölcsönhatásainak meghatározására. Keresni fogja a
pozitív szinergiákat, és csökkenteni a kompromisszumokat.

(ii) Célkitûzések, célok és mérföldkövek kitûzése
A 2001-es stratégiában alkalmazott megközelítés szerint meghatározásra kerültek az
egyes nem fenntartható irányzatokhoz kapcsolódó középtávú fõ célkitûzések és azonosí-
tották az ezeket célzó számos intézkedést is. Az áttekintés meg fogja erõsíteni a tisztább
célkitûzések, célok és kapcsolódó határidõk szükségességét mint a fõbb területekre tör-
ténõ összpontosítás lehetõségének biztosítását és az elõrehaladás mérhetõvé tételét.

A felülvizsgált stratégia így minden egyes nem fenntartható irányzat esetében új fõ
célkitûzéseket hoz majd, és kitûzi azokat a középtávú mérföldköveket, melyek lehe-
tõvé teszik az EU számára az aktuális elõrehaladás nyomon követését. Az operatív
célkitûzések és az cselekvési tervek meghatározásra kerülnek a vonatkozó belsõ és
külsõ ágazati politikák keretén belül, melyek a politikai kezdeményezések végrehaj-
tásának és monitorozásának eszközeként is szolgálnak majd.

(iii) Hatékony monitoring biztosítása
A göteborgi döntés, miszerint gondoskodni kell a stratégia éves monitoringjáról a ta-
vaszi Európa Tanács megbeszéléseken, nem felelt meg a várakozásoknak. A felülvizs-
gálatban egy megerõsített beszámolórendszer kerül kidolgozásra. A monitoring külö-
nösképpen a Bizottság által kidolgozott fenntartható fejlõdés indikátorok alapján zaj-
lik majd. Ez, többek között, az ágazati politikai eljárások keretén belül kidolgozott
többféle indikátorra és az ezekbõl összeállt szintézisre épül, a szerkezeti indikátorokon
belül, melyek a lisszaboni reformprogram részeként monitorozták a célok érdekében
tett elõrehaladást. További erõfeszítéseket tesznek majd a jövõbeni modellek, elõre-
jelzések kidolgozására, és a hatékony monitoring segítségére tudományos adatok to-
vábbi gyûjtésére.

(iv) Azonosulás és felelõsségtudat erõsítése, a nyilvános és magánszereplõk együttmûködésének ja-
vítása valamennyi szinten
További intézkedés szükséges a tudatosság növeléséhez, az érintett felek valamennyi
szinten történõ mobilizálásához és bevonásához. Ebbõl a célból a Bizottság kivizsgál-
ja, hogyan lehet az iparral, a szakszervezetekkel, az NGO-kkal, és a vásárlói érdekek-
kel hatékony partnerséget kiépíteni, különös tekintettel arra, hogy meg kell vitatni a
nem fenntartható irányzatok megfékezését segítõ intézkedéseket. További összefüg-
gésre törekszenek az EU, a globális, nemzeti, regionális és helyi, fenntartható fejlõdést
ösztönzõ kezdeményezések között. 

Az Európa Tanács – hosszas egyeztetéseket követõen – 2006. június 15–16-án meg-
tartott találkozóján fogadta el a „Megújított fenntartható fejlõdési stratégiát”, amely
kísérletet tesz a Lisszaboni és Göteborgi Stratégia szervesebb összekapcsolására.

A nemzetközi felhívások (ENSZ, OECD) és az EU ösztönzése eredményeként az
EU-tagállamok – Magyarország(!) és Ciprus kivételével – megalkották a nemzeti
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fenntartható fejlõdési stratégiáikat (Gáthy [et al.], 2006). Ezen dokumentumok fenn-
tarthatósági megközelítéseit és szemléletmódjait a „Fenntartható fejlõdési politikák
és stratégiák az Európai Unióban” c. tanulmány elemzi részletesen.

2. A környezetállapot társadalmi-gazdasági összefüggései

2.1. A környezetterhelés tendenciái

Az elmúlt évtized társadalmi-gazdasági átalakulása jelentõsen megváltoztatta a környezet ál-
lapotát befolyásoló hatások jellegét és nagyságrendjét. A környezet állapotának az elmúlt
években lezajlott, összességében kedvezõ változása eltérõ mértékben volt tapasztalha-
tó az ország különbözõ régióiban, sõt egy régión belül is érzékelhetõ különbségek ala-
kultak ki a települések vagy településcsoportok között. Bizonyos környezetterhelések
jelentõsen csökkentek (pl. nehézipar levegõszennyezése, mûtrágya-felhasználás stb.),
ugyanakkor új típusú környezeti problémák is megjelentek az elmúlt évtizedben a
termelõi és fogyasztói szokások megváltozásával (pl. a települési hulladékok mennyi-
ségének növekedése és összetételének változása stb.). Mára a környezeti problémák na-
gyobbrészt a társadalmi-gazdasági folyamatok kialakulásához kapcsolódnak, kisebbrészt a
hátrahagyott környezetszennyezésekhez.

Az elmúlt évszázadban nagyrészt a termelés okozta a környezetszennyezés jelentõs részét, nap-
jainkban és a jövõben már a fõ környezethasználó a fogyasztás lesz. Az Európai Unió és álta-
lában a nemzetközi közösség megtalálta azokat az eszközöket, amelyekkel a termelés
környezeti problémáit enyhítheti, ennek következtében javulnak az ökohatékonysági
mutatók, viszont mindazt a megtakarítást, amit el lehet érni ezeken a területeken, a
növekvõ fogyasztás felemészti, és gyakorlatilag nem léteznek olyan mechanizmusok,
amelyek ezt érdemben kezelni tudnák.

A környezethasználat hatékonysága ugyan javul, azonban az ebbõl adódó terhelés-
csökkenést újra és újra felemészti a fogyasztás mennyiségi növekedése. Például a gép-
kocsik száma gyorsabban nõ, mint a motorok teljesítményjavulásából adódó
károsanyagkibocsátás-csökkenés. A közlekedésbõl eredõ környezetszennyezés összes-
ségében nõ. Tekintsük Magyarországot: Nyugat-Európához képest magas a biodi-
verzitás, magas a majdnem érintetlen területek aránya, a szórványtelepüléseken élõk
viszonylag harmóniában élnek a környezettel, de ezek az elõnyök szépen lassan föl-
számolódnak. Fölparcellázzuk az országot autópályákkal, egyéb közlekedési utakkal,
és azokat az elõnyeinket, amik hajdanában voltak, elveszítjük.

A máig fennmaradt és bizonyos szempontból tovább erõsödõ társadalmi-gazdasági
egyenlõtlenségekkel párhuzamosan a környezeti állapotjellemzõk is jelentõs területi különbségeket
mutatnak. A regionális környezeti problémák (pl. közlekedési túlterheltségébõl szár-
mazó zaj- és légszennyezettség) eredõje a Közép-magyarországi régióban a fõváros je-
lentõs gazdasági túlsúlya, hazánk fõváros-centralizált közlekedési hálózata és fokoza-
tos területi terjeszkedése. Bár e problémák a fõvárost és agglomerációját sújtják leg-
nagyobb mértékben, a fokozódó urbanizáció, a vidéki közösségek felbomlása, azaz az
ún. „város és vidék probléma” az ország több régiójára is jellemzõ.
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2.2. A környezeti elemek állapota, hatótényezõk

Az ország légszennyezettsége a rendszerváltozást követõ években a gazdasági visszaesés
és szerkezetváltás hatására javult, mára a közepesen szennyezett levegõjû országok közé
tartozik. A települések helyi és átmenõ forgalmat bonyolító belterületeinek légszeny-
nyezése növekedett, a nagyobb településektõl, szennyezõanyag-kibocsátásoktól távol,
a mezõgazdasági területeken, erdõkben, természetvédelmi területeken a levegõ minõ-
sége általában kifogástalan. 

A települési levegõminõség kén-dioxid és szén-monoxid vonatkozásában az egész or-
szágban kiváló, a nitrogén-oxid értékek a nagy forgalmú utak és közlekedési csomó-
pontok mentén a meteorológiai helyzettõl függõen idõnként jelentõs mértékben meg-
haladják az egészségügyi határértéket. A közlekedéstõl távolabb esõ helyeken az értékek
stagnálása állapítható meg. A szállópor (PM10) szennyezettség a vizsgált városokban a
határértékhez közeli és azt meghaladó átlagos terhelést jelez, leginkább Budapesten és
az Észak-magyarországi régió vizsgált városaiban. Éves határérték-túllépés 2004-ben
Budapest több mérõállomásán, Miskolcon, Putnokon és Salgótarjánban volt.

Becslés szerint 2004-ben a nappali 75 dB(A) feletti zajterheléssel érintettek száma mint-
egy százezer fõ, a 65 dB(A) feletti zajterheléssel érintettek száma pedig 1,9 millió fõ volt.
Reprezentatív országos felmérés vagy vizsgálat hiányában a jelenlegi értékek azonban
továbbra is csak közelítik a tényleges érintettséget. Az utóbbi években a közúti köz-
lekedés által okozott környezeti zajterhelés növekedése lelassult, köszönhetõen a jár-
mûállomány korszerûsödésének, a tehermentesítõ elkerülõ utak építésének, valamint
az új utak építésekor alkalmazott zajvédelmi módszereknek (zajvédelmi töltések, fa-
lak és növénysávok kiépítése, telepítése), de a növekvõ gépjármûszám miatt védeke-
zésre továbbra is szükség lesz. A fõforgalmú utak környezetében a zajterhelés nappal
5–10 dB-lel, éjjel 10–13 dB-lel meghaladja az új tervezésû területekre elõírt 65 dB-es
nappali és 55 dB-es éjjeli határértékeket. Speciális problémaként megjelentek a rezgés
okozta épületkárok, amelyek részben összefüggnek az autópálya-használati díj beve-
zetése után a lakott településekre áttevõdõ átmenõ forgalom jelentõs növekedésével.

A globális környezeti folyamatok éghajlat-módosító hatása hazánkat is érint(het)i. A 20.
század folyamán 0,68°C-os hõmérséklet-emelkedést és 60–80 mm-nyi éves csapadék-
mennyiség-csökkenést mutattak ki, ami arra utal, hogy éghajlatunk kissé melegedik és
szárazodik. A Magyarország területére vonatkozó regionális éghajlati modellek azt jel-
zik, hogy a telek a mainál melegebbek és valamivel csapadékosabbak lesznek, így nõ az
árvízveszély, a nyarak pedig a mainál melegebbek és szárazabbak lesznek, azaz megnõ
az aszályveszély. A klímaváltozásnak az emberi egészségre, a vízgazdálkodásra, a mezõ-
gazdasági termelésre, a természetes növénytakaróra egyaránt hatása lesz/van.

A hazai idõjárási jelenségek a közelmúlt években nem kímélték a mezõgazdaságot,
a vidéki környezetet, a vidéki településeket, hiszen volt olyan esztendõ, amikor egy-
más után árvíz, belvíz, aszály, sárlavinák, jégverés, fagykár stb. is elõfordult. A klíma-
változás, a valószínûsíthetõ felmelegedés, szárazodás, az extrém idõjárási jelenségek gyakori-
ságának és az okozott kár nagyságának növekedése új válaszokat, megoldásokat igényel.
Ennek kulcsa a fenntarthatóság térnyerése és az alkalmazkodásra való felkészülés is-
meretekben, anyagi-mûszaki feltételekben, intézményi rendszerben.
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A klimatikus változások és az antropogén tevékenységek (erdõirtás, vízrendezés
stb.) következtében a vízháztartás kiegyensúlyozatlanná vált, amely a bel- és árvízvé-
delmi problémák mellett számos területet aszállyal sújt. A jelenlegi gyakorlat szerinti, a víz-
háztartási viszonyokat figyelmen kívül hagyó területhasználatok és gazdálkodási gya-
korlat részben okozói, részben pedig elszenvedõi a kedvezõtlen mikroklimatikus viszo-
nyok változásának.

Bár a klímaváltozás globális folyamatának mérséklésére nemzetközi összefogás
szükséges, már az is kedvezõ irányú kibontakozást eredményezhet a mikroklímára,
hogyha növelik a zöldfelületeket a CO2-elnyelés érdekében, vagy hogy csak szükséges
mélységben bolygatják a talajt, csökkentve ezzel a metánkibocsátást. A fenntartha-
tósággal elõtérbe kerülõ tevékenységi szerkezetváltozással gyorsan kibontakozhat a
mezõgazdaság, a vidék környezetfenntartó (és az új kihívásokhoz alkalmazkodó) te-
vékenysége. Az alternatív energiák felkarolásával csökkenthetõ a fosszilis energiafel-
használás, valamint a káros emisszió. Magyarországon ennek felismerése révén indult
útjára az MTA keretében a VAHAVA-projekt, amely célja a globális éghajlatváltozás
lehetséges hatásainak vizsgálata a természeti környezetre, illetve a természeti erõfor-
rásokra és ennek alapján felkészülés a beavatkozásokra és a következmények enyhíté-
sére. A projekt javaslatot tett a „Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia” kidolgozására,
amely a társadalom és gazdaság legkülönbözõbb területein várhatóan szükséges adap-
tációs teendõket tartalmazza majd.

A felszíni vízkészletek kétharmada az országhatáron kívülrõl érkezik, egyharmada az
ország területére hulló csapadékból származik. Ennek következtében a vizek minõsé-
ge és a környezeti kockázatok a környezõ országok által nagymértékben meghatáro-
zottak. Az országon átfolyó vízmennyiség nagy része a Duna és a Tisza vízfolyások-
nál összpontosul. A felszíni vizek (részben az elégtelen szennyvíztisztító kapacitás mi-
att) az országból való kilépéskor több összetevõ esetében, különösen az oxigén-, és
tápanyag-háztartási mutatók és a bakteriológiai paraméterek tekintetében tovább
romlanak, amelyek környezeti problémákon túlmenõen csökkentik a vizek hasznosí-
tási lehetõségeit is (pl. turizmus, halászat, vízi sportok). A felszíni vizek minõségi ál-
lapota, bakteriológiai szennyezettsége miatt a folyami fürdõhelyek többsége fürdésre
alkalmatlan. A legrosszabb minõségûek a nagy lélekszámú, jelentõs iparral rendelke-
zõ településeken átfolyó kisebb vízfolyások. 

A nagy vízfolyások vízszállításában vagy vízminõségében beálló szélsõségek (árhul-
lám, szennyezõanyag-levonulás) közel egy idõben több régió, a Dunán öt, a Tiszán há-
rom régió folyó menti településeinek egész sora számára okoznak veszélyhelyzetet. 

A Balaton tápanyagterhelésének mintegy 80–90%-át a tóba torkolló vízfolyások,
valamint a tó közvetlen vízgyûjtõjérõl felszíni lefolyással a tóba kerülõ szennyezõ-
anyagok okozzák. Az utóbbi évtizedekben végrehajtott vízvédelmi beavatkozások,
valamint a diffúz terhelés kialakulásában szerepet játszó mûtrágya-felhasználás
csökkenése, továbbá az elmúlt néhány éves csapadékhiányos idõszak (belterületi
csapadékvizek mennyiségének csökkenése) eredményeként a tavat érõ terhelések
csökkentek. A tó vize ennek következtében nagyobbrészt mezotrófnak tekinthetõ,
de idõszakonként elõfordulnak eutróf, illetve ahhoz közeli állapotok. Ezért további
intézkedések szükségesek, nagyobb hangsúllyal a nem pontszerû szennyezések jö-

FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS MAGYARORSZÁGON118



võbeni megakadályozására. Komoly problémát jelent a tó nádállományának erõtel-
jes leromlása, degradálódása. 

A Velencei-tó ökológiai állapotában ugyancsak javulás következett be, amelyben a
külsõ vízpótlásnak is hatása volt. A tó azonban továbbra is eutrofizálódásra hajlamos.
A Fertõ-tó mezo-eutrofikus állapotban van.

A tényleges vízkivétel országosan a mértékadó hasznosítható vízkészlet 15%-a kö-
rül alakul. A vízkészlet kihasználtságában az egyes vízgyûjtõterületek adatait tekint-
ve jelentõs eltérések tapasztalhatók. Az országosan kiemelt jelentõségû vízfolyások
mértékadó és tényleges vízkészlet-gazdálkodási helyzete aktív, azaz a vízkészlet ki-
használtsága alacsony, vízhiány nincs. Az engedélyezett vízhasználatok mértéke alap-
ján elõfordulnak erõsen túlterhelt vízfolyások (pl. a Sebes-Körös), illetve vízfolyássza-
kaszok. A kisebb vízfolyások esetében egyes idõszakokban elõforduló vízhiány csök-
kentése a vízhasználók belsõ vízgazdálkodásának szabályozásával és/vagy a vízkészle-
tek tér- és idõbeli átcsoportosításával érhetõ el.

Felszín alatti vizeink alapvetõ jelentõségûek az ivóvízellátás szempontjából, amely-
nek több mint 90%-a e víztípusokra támaszkodik, s mintegy egyharmada parti szû-
résû víz. Noha a feltárható víz minõsége általában kedvezõ és a vízellátó hálózat ki-
építése minden régióban közel teljes körû, a szolgáltatott ivóvíz új minõségi elõírása-
inak megfelelõen a nyersvizet új tisztítási eljárásokkal kell kezelni. A Dél-alföldi, az
Észak-alföldi és a Dél-dunántúli régióban a felszín alatti vízkészletek természetes
elemdúsulásai teszik szükségessé az ivóvíz minõségének javítását. Hazánk termálvi-
zekben gazdag, szerepük gyógyászati, illetve egyes területeken a fûtési célú hasznosí-
tás szempontjából jelentõsek. Termálvízfeltárásra az ország területének mintegy há-
romnegyedén van lehetõség. Ugyanakkor a termálvizek hasznosításából származó
használtvíz környezetkímélõ elhelyezése jelenleg nem megoldott. A termál- és gyógy-
vizekre épülõ turizmus fejlesztését a Dél-alföldi és az Észak-alföldi régió számos tele-
pülése a gazdasági fejlõdés egyik kulcsterületének tekinti.

A felszín alatti vizek mintegy kétharmada sérülékeny a felszíni eredetû szennyezõ-
désekkel szemben. Különösen érzékeny felszín alatti vízminõségi területek a Közép-
dunántúli, az Észak-magyarországi, a Közép-magyarországi és a Dél-dunántúli régi-
óban találhatók. Egyes területeken (elsõsorban a Dunántúlon) a vízbázisok jelentõs
mennyiségi károsodást szenvedtek az elmúlt évtizedekben a bányászat következté-
ben, a Dél-alföldi régió egyes területein még mindig tapasztalhatók a talajvízszint-
csökkenés káros hatásai, amit nagyban erõsített az a száraz idõszak, amely az 1990-
es évek közepéig tartott és lényegesen hosszabb volt az elõzõeknél. A felszín alatti vi-
zek közül a talajvizek szennyezettségét túlnyomó részben a határértéket (40 mg/l)
meghaladó nitrátkoncentráció jelenti. A talajvizek mintegy 60%-ában magas a
nitráttartalom. A nitrátosodást leginkább okozó ismert tényezõk közé tartozik a csa-
tornázatlanság, a hulladéklerakás és a mezõgazdaság. 

A fenntarthatóság a vízgazdálkodásban annak az elvnek az érvényre juttatását kellene hogy
jelentse, hogy a vízhasználatok jellegét és mennyiségét a vizek jó ökológiai állapotának megte-
remtése és megõrzése kell hogy meghatározza. 

Hazánkban a háztartások 93,7%-a (2004) van bekapcsolva a vízvezeték-hálózatba
(KSH, 2005). A lakások 4,5–5%-a a hálózatra kötött közkutas ellátásból nyeri a vizet,
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azaz ezt is beszámítva a háztartások több mint 98%-a közmûves vezetékes ivóvízzel el-
látott, még mindig vannak azonban regionális elmaradások (Észak-Magyarország, Dél-
Alföld), ahol az ellátás biztosítása komoly fejlesztési feladatot jelent. Jelentõs fejleszté-
si feladat az egészséges vízellátás teljessé tétele, azaz a hátramaradt hálózatfejlesztés el-
végzése és a szolgáltatott ivóvíz minõségének az EU által megkövetelt minõségi köve-
telmények szerinti javítása. 

A csatornázás–szennyvízkezelés terén különösen az elmúlt években a fejlesztések eredmé-
nyeként dinamikusan nõtt a csatornahálózat hossza, valamint a csatornázott települések
és lakások száma. A csatornahálózatra rákötött lakások aránya 2000-tõl kezdõdõen évi
2,5–3%-al nõtt, 2004-ben elérte 62,2%-ot. A közmûolló évente mintegy 2,1–2,7%-kal
zárul. Gondot és fejlesztési feladatot jelent, hogy a házak és lakások jelentõs része nem
csatlakozott az egyébként kiépített és meglévõ csatornahálózatra (kb. 10%-a). 2004-ben
az összegyûjtött szennyvíznek 66,5%-a került biológiai tisztítás után a befogadókba. En-
nek a mennyiségnek közel 32%-a III. fokozatú (tápanyag-eltávolítás) tisztítási fokozaton
is átmegy. A jó vízminõség fenntartása megköveteli, hogy a szennyvizek összegyûjtése és befogadók-
ba történõ vezetése csak megfelelõ szennyvíztisztítás után történhessen. A szennyvízgyûjtõ csatorna-
hálózatok ne növelhessék a befogadók koncentrált terhelését.

Ugyanakkor elmondható, hogy a csatornázással párhuzamosan az alternatív szenny-
vízkezelési megoldások (természetközeli szennyvíztisztítás, szakszerû egyedi szenny-
vízelhelyezés) még nem terjedtek el kellõ mértékben. A szennyvíztisztítási megoldá-
sokban nagyobb diverzitás volna szükséges, azaz a szennyvízkezelõk mérete és tech-
nológiája jobban kell hogy alkalmazkodjon a morfológiai és települési viszonyokhoz.

A befogadók terhelésének 70%-át a települési a közcsatorna-hálózatok és szenny-
víztisztítók elfolyó vizei jelentik, a maradék egyharmadot az ipar és a mezõgazdaság.
A háztartási és ipari szennyvíz vízfolyásokba történõ kibocsátása a nagyvárosokra és
az ipari területekre összpontosul. A terhelés közel 70%-át a Duna vízgyûjtõ területén
bocsátják ki, a fennmaradó 30%-ot pedig a Tiszáén, kisebb mértékben a Dráváén. A
jó vízminõség megteremtésének programját tehát a települési használtvíztisztító
rendszerek fejlesztésére kell fókuszálni.“

A természeti erõforrások között a termõtalaj az ország egyik legértékesebb, feltételesen
megújuló erõforrása, amelynek ésszerû és fenntartható használata, védelme, állagának
megõrzése és sokoldalú funkcióképességének fenntartása a környezetvédelem és a bio-
masszatermelés alapvetõ közös feladata, a fenntartható fejlõdés egyik alapeleme, így tehát
össztársadalmi érdek. Az egy lakosra jutó bõséges termõföld-ellátottság az ország erõssé-
ge, amit veszélyeztet, hogy évrõl-évre belterületté nyilvánítás, utak, bevásárlóközpontok,
közmûvek stb. építése révén nõ a mûvelésbõl kivont terület és csökken a termõterület.

Magyarország területének 83%-a mûvelésre alkalmas. A mezõgazdasági termelés-
ben még mindig az intenzív módszerek az elterjedtek, a változatos termõhelyi adott-
ságokhoz alkalmazkodó és a természeti értékeket figyelembe vevõ módszerek helyett.
Ebbõl a szempontból is lényeges, hogy az új tulajdonosi és birtokszerkezet kialakulá-
sa még nem zárult le, a termõföld tulajdonviszonyaiban bekövetkezett változások a
földterületek elaprózódásához vezettek. 

A mezõgazdasági mûvelés alatt álló területeken 2,3 millió hektár vízerózióval, és 1,4
millió ha szélerózióval veszélyeztetett, amely elsõsorban az Észak-magyarországi, va-
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lamint a három dunántúli régió érzékeny területein okoz talajpusztulást. Az erózió el-
leni védekezés elõsegíti a termõtalaj mennyiségi és minõségi tulajdonságainak megõr-
zését. Ezért a vízerózió káros hatásának mérséklése szintén az alkalmazkodás, mégpe-
dig a megelõzõ jellegû beavatkozás módszerét jelenti. A kíméletes talajmûvelés, a ve-
tésforgó, az évelõ gyepek igen fontos szerepet töltenek be a talajvédelemben.

A genetikailag szikes talajaink területe megközelítõen 560 ezer hektárra, a másod-
lagosan szikesedett területek összterülete 400 ezer hektárra tehetõ. Ez utóbbi alaku-
lásában az emberi beavatkozásoknak, a helytelen vízrendezéseknek jelentõs szerepe
van. Következésképpen a talajok víztartó képességének megõrzése, illetve javítása he-
lyes talajmûvelés, talajmelioráció vagy szervestrágyázás segítségével, a klímaváltozás-
hoz való alkalmazkodás egyik fontos tényezõjének tekinthetõ.

Magyarország talajtakarójának 13%-a erõsen, 42%-a pedig közepesen, illetve gyengén
savanyú kémhatású. A talajpusztulás, a humusztartalom és a pH csökkenése negatívan hat
a hasznos talajlakó élõlények mennyiségére, a talaj biológiai aktivitására. A savanyodás el-
sõsorban a Nyugat-dunántúli és az Észak-magyarországi régióban, valamint a Dél-alföldi
régió délkeleti részén, a másodlagos szikesedés az Észak-alföldi régióban jelentkezik.

Az utóbbi években az indokoltnál lényegesen kisebb mértékben nõtt a javított tala-
jú területek nagysága, a káros talajdegradációs folyamatok megelõzését célzó intézke-
désekre nincsen elegendõ ösztönzés.

Az évente keletkezõ hulladék mennyisége az elmúlt évtizedben gyakorlatilag stag-
nál, tömege lassan csökken, ám a térfogata lassan nõ. A települési szilárd hulladék
mennyisége mintegy 5 millió tonna, ennek fele szerves, biológia úton lebomló (kony-
hai és zöldhulladék, valamint papír) hulladék. 

2000-ben összesen közel 70 millió tonna hulladék keletkezett. Ennek 4,95%-a ve-
szélyes hulladék, a fennmaradó rész az ipari és mezõgazdasági termelési, illetve szol-
gáltatási tevékenységekbõl származik.

Közszolgáltatás keretében évrõl évre lassan növekvõ módon mintegy négyötödét
gyûjtik be, amelynek mintegy 85%-át lerakják, a fennmaradó 15%-ot pedig anyagá-
ban vagy égetéssel hasznosítják. Magyarországon mintegy 2500 hulladéklerakó léte-
zik, amelynek fele még jelenleg is mûködik. A mûködõ lerakók mintegy fele regiszt-
rált, amelynek csupán 15%-a tekinthetõ korszerûnek. 

Az elõírásokat ki nem elégítõ hulladéklerakókat 2009-ig kell bezárni, azután pedig
rekultiválni. Egy hosszú távon fenntartható, tehát korszerû gyûjtõ, kezelõ és újrahaszno-
sító rendszer várhatóan 30–40 regionális hulladékkezelõ központ kialakításával hozható
létre. A korszerû hulladékkezelés a hulladékhasznosítás fokozatosan növekvõ részarányát
kell jelentse a lerakással szemben, az egyébként is létezõ EU-elõírásoknak megfelelõen.

A csatornázatlan területeken évente mintegy 100 millió m3 települési folyékony hul-
ladék keletkezik, amely a tározó mûtárgyak szándékosan helytelen kialakítása miatt el-
szikkad. Így a kezelendõ mennyiség az évi 6 millió m3-t sem éri el. Hozzávéve ehhez a
gazdasági tevékenységek során keletkezõ kb. ugyanennyi folyékony hulladékot, éves
szinten országosan mintegy 10 millió m3 ilyen típusú hulladék elszállításával és kezelé-
sével kell számolni. A jó vízminõség elérése és fenntartása érdekében tehát alapvetõ a
szikkasztás felváltása csatornázással vagy egyedi tisztítóberendezésekkel, valamint a csa-
torna- és szennyvíziszapok lehetõleg hasznosítást is jelentõ kezelése.
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E folyékony hulladékot szakszerû vagy szakszerûtlen megoldásokkal helyezik el, je-
lentõs hányada (mintegy 90%-a) a gyûjtõ-tározó mûtárgyak nem megfelelõ kialakí-
tása miatt a környezetet veszélyeztetve szikkad el. 2001-ben az el nem szikkasztott
települési folyékony hulladék becsült mennyisége 5,5 millió tonna, amelyhez az üze-
mi és közüzemi szennyvíztisztítók iszaptárolóiból, valamint a csatornatisztításból 0,7
millió tonna szennyvíziszap járul. A szennyvíziszapok 18,5%-át stabilizálják, mezõ-
gazdasági hasznosításra pedig kb. 40% kerül.

Az ipari hulladék (beleértve a kereskedelemben és szolgáltatásokban képzõdõ hul-
ladékot is) évi képzõdése 20–25 millió tonna között van, és mennyisége fokozatosan
csökken. A csökkenés jelentõs részét az 1990-es évek elején a gazdasági visszaesés
eredményezte, azonban a gazdasági szerkezet átalakulása és az 1995 után ismét bõ-
vülõ gazdaságban az új, korszerû, anyag- és energiatakarékos technológiák beveze-
tése révén a csökkenés tovább folytatódik. A képzõdõ ipari hulladék közel 90%-át
erõmûvi és kohászati salak, bányászati meddõ és ipari szennyvíz-, illetve vízkezelé-
si iszap adja.

A képzõdõ hulladéknak alig 30%-át hasznosítják és mintegy 60%-át lerakják vagy
tárolják. A hasznosítás mértékét jelentõsen befolyásolják a piaci árak és a rendelke-
zésre álló kapacitások. A papírhulladék esetében például folyamatosan növekszik a
feldolgozott mennyiség, a kapacitások egy része azonban szinte mindig kihasználat-
lan. A külföldön értékesített fém- és fémötvözet-hulladék mennyiségének több mint
háromszoros növekedése viszont a hazai feldolgozási lehetõség hiányára utal. Hason-
ló a helyzet az üveghulladék esetében is, míg a gumihulladék esetében az exportlehe-
tõségek beszûkülése miatt nõ a felhalmozott és felkínált mennyiség.

A hulladékok, de különösen az ipari hulladékok esetében a megoldás az anyaggazdálkodási
szemlélettel oldható meg. A termelési és fogyasztási folyamatokban keletkezõ hulladékáramokat
a lehetõ legnagyobb mértékben vissza kell vezetni, tulajdonképpen az ipari ökológia szemléleté-
vel anyagfelhasználási lánc- és körfolyamatokat kell szervezni. (Pomázi–Szabó, 2006)

Az újrahasználat hatékonyságát azzal lehetne megteremteni, ha a másodlagos nyersanyagok
a primer nyersanyagokkal szemben versenyképesebbé válnának. Ehhez viszont gazdasági szabá-
lyozásra van szükség, például a környezeti erõforrások használatának drágításával.

A mezõgazdasági és az élelmiszeripari hulladék mintegy 85%-át, évi 25–30 millió ton-
nát a biomassza adja. A növénytermesztésben és az erdõgazdálkodásban képzõdõ nö-
vényi maradványok, valamint az állattartásból származó trágyák a közel 100%-os
mezõgazdasági visszaforgatás következtében lényegében nem jelentenek hulladékot.
Kiemelt agrár-környezetvédelmi probléma a nagyüzemi állattartás során keletkezett
és tároló tavakban felhalmozott mintegy 14–15 millió m3 hígtrágya.

A keletkezett termelési veszélyes hulladék évi összes mennyisége a minõsítés és nyilván-
tartás új rendszerének bevezetése óta stagnál: 3,5 millió tonna, amielynek mintegy
ötödét újrahasznosítják, háromnegyedét lerakással ártalmatlanítják. A lakossági erede-
tû veszélyes hulladékok mennyiségére csak statisztikai számítások szerint lehet követ-
keztetni. Ezen hulladékáramok visszagyûjtésének megszervezése nélkül nem lehetséges a környe-
zetterhelés fenntarthatóságának biztosítása.

A környezetbiztonságot veszélyeztetõ folyamatok egyrészt természeti, másrészt techni-
kai eredetûek. Magyarországon a környezetbiztonságot veszélyeztetõ tényezõk közül
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a legtöbb a vizekhez és Magyarország medence jellegéhez kapcsolódik. Ezen tényezõk
az árvíz, belvíz, aszály és a rendkívüli vízszennyezések.

A legfontosabb ezek közül az árvíz. 700 településünk több mint 2 milliós népessé-
gének lakóhelye a mértékadó árvízszint alatt fekszik, és ezért rendszeres és jelentõs
kockázatnak van kitéve. A mûvelésbe vont földek 30%-a is ártéren helyezkedik el. Az
árvizek károkozás nélküli levezetése mellett fontos környezetgazdálkodási szempont a
vizek visszatartása és többcélú hasznosítása. 

Az elmúlt fél évszázadban mindössze három esztendõben nem volt szükség a bel-
víz elleni védekezésre. A romlás oka a belvízelvezetõ rendszer gyakorlati eltûnése, a
külterületeken a birtokhatárok megváltozásának, a belterületeken pedig annak kö-
szönhetõen, hogy az önkormányzatoknak nem kötelezõ feladata a belvízelvezetés
megoldása és fenntartása. 

A nagy kiterjedésû aszályok valószínûsége várhatóan nem csökken. Ezen környezet-
biztonsági kockázati tényezõk várható gyakorisága, veszélyessége és egyidejû jelentke-
zése a klímaváltozással nõ.

A technológiai, illetõleg civilizációs eredetû haváriaszerû szennyezések okozói az ipa-
ri balesetek, veszélyes anyagok fokozódó nagy távolságokra történõ szállítása, valamint
a kármentesítést igénylõ területek. A felszín alatti vizeket veszélyeztetõ potenciális
pontszerû szennyezõforrások száma megalapozott becslések szerint közel 40 ezer. A
komoly környezeti kockázatot jelentõ ipari katasztrófák következményeinek kiterjedé-
sét ugyancsak meghatározza Magyarország medence jellege, azaz hogy a felszíni vizek
95%-a a határon túlról érkezik. A környezetbiztonság növelése Magyarországon jelen-
tõs nemzetközi együttmûködést is igényel, elsõsorban a szomszédos országokkal.

2.3. A hatásviselõkre vonatkozó tendenciák

Tájak, természeti környezet, biológiai sokféleség

Magyarország természeti értékei nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedõ jelentõsé-
gûek. Földrajzi adottságaink sokszínûsége a tájak változatosságával és biológiai sokféleség-
gel párosul. A hagyományos tájhasználatok további jellegzetes és fajokban gazdag élõhely
és életközösség kialakulásához járultak hozzá. Jelenleg az ország területének 9,2%-a áll ter-
mészetvédelmi, és ezen belül 1,2%-a fokozott természetvédelmi oltalom alatt. A védett
természeti területek száma és kiterjedése, ha nem is az Országgyûlés által elfogadott alap-
tervben meghatározottak szerint, de növekedett. A védett területek aránya jelenleg az
Észak-magyarországi régióban a legmagasabb (13,4%), és a Dél-dunántúli régióban a leg-
alacsonyabb (5,7%). A védelem kiterjesztésének tekinthetõ az EU-csatlakozással egyidejû-
leg kihirdetett NATURA 2000 területek hálózata, mely további értékes – az ország terü-
letének közel 20%-ára kiterjedõ – természeti területek védelmét segíti elõ.

Ugyanakkor számos kedvezõtlen jelenség és folyamat mutatja természeti örökségünk
veszélyeztetettségét. Az ország területének viszonylag érintetlen hányada a teljes terület
15%-ára csökkent, az egykori összefüggõ, egymással folyamatos átmenetet mutató élõ-
helyek számottevõen feldarabolódtak. A területhasználat változásának (pl. a mûvelésbõl
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kivont területek arányának növekedése stb.) velejárójaként számos, a táj- és természet-
védelem szempontjából kedvezõtlen folyamat felerõsödött: a települések területi növeke-
dése sok esetben a település és a táj szerves kapcsolatát biztosító zöld gyûrû rovására tör-
tént, illetve nem érvényesül még eléggé az agrárium tájfenntartó szerepe és feladatai. Az
agrártámogatások jelentõs részét a tájgazdálkodás ellátásához kellene kötni, amely a terület népes-
ségmegtartó képességét, a településszerkezet fenntartását, azaz a társadalmi kohéziót is szolgálná a
mezõgazdaság versenyképességének egyidejû növelése mellett.

A hazai fajok a korábbi elterjedési területükhöz képest lényegesen kisebb területek-
re, a megmaradt természetes és természet közeli élõhelyekre szorultak vissza, illetve
egy részük mesterséges vagy degradált élõhelyekre kényszerült. A hazai természeti te-
rületek megõrzése és védelme – kis kiterjedésük és mozaikos elhelyezkedésük miatt –
többnyire folyamatos és gyakran speciális beavatkozást igényel. 

A természeti területek országos felmérése és az érzékeny természeti területek (ÉTT)
kijelölése – kiemelten fontos és tervezett ÉTT-kategóriánként – megtörtént. Az or-
szág területén összesen 30 kiemelten fontos, 20 fontos és 11 tervezett ÉTT-t jelöltek
ki olyan extenzív mûvelés alatt álló területen, ahol a természetkímélõ gazdálkodási
módok megõrzése, fenntartása az élõhelyek, a fajok védelmét szolgálja. 

Hazánk erdõvel borított területe közel 1,8 millió ha, az erdõsültség 19,2%. (Ez a
szám magában foglalja a faültetvényeket is.) Az ország erdõállománya az elmúlt évti-
zedekben folyamatosan, de nem jelentõs mértékben nõtt. A gyenge minõségû szán-
tóterületek mezõgazdasági mûvelésbõl történõ kivonásával további – elõrejelzések
szerint mintegy 700–750 ezer ha – erdõ telepítésére van lehetõség. Erdeink faállo-
mány-összetétele igen változatos. Az õshonos fafajokból álló természet közeli erdõk
mellett jelentõs a tájidegen fafajokból álló kultúrerdõk és ültetvények aránya is. Ez az
arány az erdõtelepítésekkel vélhetõen még növekedni fog. 

Hazánkban a biológiai sokféleség megõrzésének legfontosabb színterei az erdõk, a
vizes élõhelyek, valamint a száraz és nedves gyepterületek. A biológiai sokféleség
megõrzése mellett ezek fontos szerepet töltenek be a környezeti elemek védelmében
(talaj-, levegõtisztaság-, víz-, zajvédelem stb.), a lakosság közjóléti igényeinek kielégí-
tésében (turizmus, üdülés).

Települési életminõség

A települési környezet minõségét az egyes települések elhelyezkedése, természeti kör-
nyezeti adottságai, társadalmi-gazdasági szerkezete, nagysága és infrastrukturális el-
látottsága egyaránt meghatározza. Az ország lakosságának 63%-a városokban, 37%-
a pedig községekben lakik. Az alföldi régiók ritkább településhálózata nagyobb átla-
gos népességû, kisebb laksûrûségû településekkel, míg a dunántúli régiók és az
Észak-magyarországi régió sûrûbb településhálózata kisebb átlagos népességû, maga-
sabb laksûrûségû településekkel jellemezhetõ. A Közép-magyarországi régió Buda-
pest miatt külön kategóriát képvisel.

A településeken a közlekedési, légszennyezési és zajproblémák, illetve az épített környe-
zet nem megfelelõ mûszaki állapota és a zöldterületek hiánya okoz egyre nehezebben ke-
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zelhetõ gondot. A légszennyezettségük miatt rendszeresen vizsgált 90 település közül 24
minõsül szennyezettnek, 51 mérsékelten szennyezettnek és 15 település megfelelõnek. A
korábban nagy ipari létesítményekkel rendelkezõ városokban az erõsen szennyezõ ipari
technológiák visszaszorultak, de a felszámolt állami nagyvállalatok által hátrahagyott
szennyezett ipartelepek rehabilitációja és hasznosítása továbbra is gondot okoz.

A társadalmi-gazdasági folyamatok alakulásával párhuzamosan a települések ere-
deti arculata, településszerkezete, a hagyományos, adottságokhoz illeszkedõ, vonzó
tájkép és tájképi szerkezet is megváltozott, amelynek fõbb oka az volt, hogy elma-
radt a megfelelõ területrendezési és építésfelügyeleti akarat érvényesítése. A belterü-
leteken leromlott városi településrészek (rendezetlen közterületek, funkciójukat
vesztõ – sokszor épített örökségben gazdag – településközpontok, pl. történelmi vá-
rosrészek, elszlömösödött lakótelepek) túlnyomórészt olyan területeken helyezked-
nek el, ahol halmozottan hátrányos helyzetû lakosok élnek. E lakosság körében ki-
emelkedõen magas a munkanélküliek aránya és a szociális támogatások mértéke,
amely nehezíti a szükséges fejlesztések megvalósítását. 

A hazai települések 64%-ában van mûemlék. Az összesen 10 500 védett mûemlék
jelentõs részére jellemzõ az állagromlás.

A nagyvárosok és környékük munkamegosztásának kapcsolata alapvetõen megvál-
tozott. Fejlõdési „gócpontok” alakulnak ki a nagyobb városok környékén, amelyek vi-
szont nem képesek a leszakadozó térségeket magukkal húzni, így a különbségek fo-
kozatosan nõnek. A városokat egyre növekvõ arányban multinacionális cégek látják
el világpiaci termékekkel, így átalakul a város és környéke szerves kapcsolata. A kül-
földi tõke jelenleg a relatíve olcsó munkaerõre és erõforrásokra koncentrál, és kérdé-
ses a helyi kultúrához és természeti környezethez fûzõdõ kötõdésünk. 

A városok zöldfelületi ellátottsága nemzetközi összehasonlításban mennyiségi és
minõségi szempontból rosszabb a közepesnél. A növekedési kényszer a közlekedés
szempontjából olyan igényeket gerjeszt, amit az csak további koncentrálódással tud
kezelni, és ez megint újabb zöldterület-foglalásokat indukál az agglomerációban a be-
vásárlóközpontok és a kapcsolódó infrastruktúra jelentõs növekedésével. Az épületek
maguk meglehetõsen igénytelenek és gyorsan elbonthatók, de a köréjük épített inf-
rastruktúra nem. A nyugati szintû fogyasztási igény növekvõ hulladéktermeléssel pá-
rosul (a felhalmozott hulladékok kezelésének lassúsága és a megfelelõ települési szi-
lárd hulladékkezelési gyakorlat általános hiánya mellett). 

A kis lélekszámú, rossz infrastruktúrájú települések lakókörnyezetének minõsége más tí-
pusú problémákat hordoz. A legrosszabb helyzetben Dél-Dunántúl, Észak-Magyaror-
szág és Észak-Alföld perifériára szorult aprófalvas térségei vannak, ahol a többnyire
alacsony iskolázottsággal rendelkezõ – sokszor nagyrészt roma – lakosság szociális
helyzete amúgy is rendkívül kedvezõtlen. A rossz közlekedési infrastruktúra (zsákte-
lepülések, tömegközlekedés hiányosságai stb.), az alapellátást biztosító (elsõsorban
oktatási és szociális) intézményrendszer kiépítetlensége, valamint a munkalehetõsé-
gek hiánya a fiatalabb, és elsõsorban a képzettebb korosztályt elvándorlásra kénysze-
ríti. A helyben maradó lakosság elöregedésével tovább romlik e települések helyzete.

Magyarországon a rendszerváltozás utáni kényszerûen gyors gazdasági struktú-
raváltás miatt jelentõs számban fordulnak elõ barnamezõs területek. Üres laktanyák
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országszerte, nagyobb felhagyott vagy alig mûködõ ipartelepek pedig elsõsorban a
nagyobb nehézipari és bányászati központokban (pl. Észak-Magyarország, közép-
hegységi tengely, Dél-Dunántúl) találhatók. 

A barnamezõs területek, a használaton kívül került vagy adottságaikhoz/lehetõségeik-
hez képest alulhasznosított ipari területek és volt laktanyák nemcsak a városképet ront-
ják, hanem komoly területfelhasználási, városüzemeltetési, környezeti gondokat is okoz-
nak nagyon sok településben. A területen felgyülemlett szennyezés gyakran komolyan
veszélyezteti környezetét. A nem hasznosított terület nemhogy az értékével arányos „jö-
vedelmet” nem tudja megtermelni, de gazdasági veszteség a korábban mûködõképes ter-
melõi infrastruktúra és az épületállomány pusztulása is. Az elhanyagolt, rendezetlen te-
rületeket az invázív fajok hódítják el, ahol a por- és pollenszennyezés fokozza az allergiás
hajlamot és a légzõszervi megbetegedések elõfordulását. E területek látványa demorali-
záló, a településképet károsan befolyásolja és a közbiztonságot is ronthatja. A gondokat
fokozza, hogy – éppen az ipari termelés megszûnése következtében – a barnamezõk je-
lentõs része amúgy is gazdaságilag depresszív környezetben helyezkedik el, ahol általá-
ban magas a munkanélküliség és alacsony a terület tõkevonzó képessége. E területek le-
romlott állaga és szennyezett környezete miatt az újrahasznosítás teljes egészében üzleti
alapon nem oldható meg, a befektetõi tõke a zöldmezõs lehetõségeket részesíti elõnyben,
ami földvédelmi és gazdasági szempontból is kedvezõtlen, és a fenntartható fejlõdésre va-
ló törekvés ellen hat. E nagy területi igényû fejlesztések jelentõs területfoglalással járnak,
termõföldveszteséget okoznak és így csökkenhet a biológiai sokféleség a nagyvárosokkal
(különösen a fõvárossal) határos területeken. A zöldmezõs beruházások sora következté-
ben a települések fokozatos összenövése jellemzõ, amelyek megszüntetik a környezetvé-
delmi szempontból viszonylag kedvezõbb közlekedési pályák elvezetésének lehetõségeit,
és az ökológiai szempontból létfontosságú ökológiai, illetve zöldfolyosók egyes elemeit,
amely az egész rendszer életképtelenné válásához vezet.

A településeken élõk életminõségét csökkentõ és környezetvédelmi szempontból
rendkívül kedvezõtlen folyamat eredménye, hogy a lakosság kikapcsolódási, pihenési,
rekreációs célú utazásainak hossza megnõ. Nincs lehetõség (illetve sok helyen szûkül
a lehetõség) a lakóhelyhez közeli zöldterületen, szabad levegõn feltöltekezni akár
munkából hazafelé menet, hanem egyre hosszabb utakat megtéve, egyre koncentrál-
tabban keresik fel az emberek a településektõl távolabbi pihenõ-, kirándulóterülete-
ket, amelyek túlterheltté váltak vagy túlterhelésük fenyeget.

Emberi egészség és környezeti hatások

A magyar lakosság egészségi állapota mind a környezõ országokhoz, mind az Európai
Unió országaihoz viszonyítva igen rossz. Kedvezõtlen jelenség a népesség 1981 óta tar-
tó fogyása, amely a lakosságszám mintegy 6,3%-os csökkenéséhez vezetett az elmúlt
két évtizedben. A lakosság fogyásához a társadalom elöregedése mellett az aktív, kere-
sõképes népesség, elsõsorban a férfi lakosság magas halálozási aránya járul hozzá. 

A vezetõ halálokok és betegségek okai közül elsõsorban az életmóddal és a táplálko-
zással kapcsolatos tényezõket kell kiemelni, de jelentõsek a környezeti ártalmak, a lakó-
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és munkahelyi környezet egészségkárosító hatásai is. Nemzetközi felmérések szerint a
halálozások 14–16%-át környezeti hatásokkal összefüggõ megbetegedések okozzák.

A ‘90-es évek gazdasági szerkezetváltása számos település levegõszennyezettségének
csökkenését eredményezte, amelynek pozitív egészségügyi hozadéka a statisztikai elem-
zésekbõl világosan látható. Emellett sajnos – a világtendenciához hasonlóan – hazánkban
is folyamatosan nõ az allergiás, asztmás betegek száma. A nyilvántartott szénanáthás be-
tegek száma az elmúlt tíz évben megtízszerezõdött, míg az asztmásoké háromszorosra
nõtt. Magyarországon különösen nagy környezet-egészségügyi kihívás a rendkívül erõ-
sen allergizáló pollent termelõ parlagfû által borított területek aggasztó nagysága. 

A környezeti állapot romlása, a zöldterületek, a sétálásra, sportolásra alkalmas területek
megfogyatkozása a településeken, a gépjármû-közlekedés rohamos terjedése jelentõs mértékben
hozzájárul a lakosság fizikai aktivitásának nagymértékû csökkenéséhez. Az Egészségügyi
Világszervezet megállapította, hogy Európában az egészséget leginkább károsító ténye-
zõk között a mozgásszegény életmód áll a második helyen (az elsõ hely a dohányzásé).

A víz és egészség témakörében kiemelendõek azon törekvések, amelyek a hazai vízmi-
nõségi anomáliák kiegyenlítését célozzák. A lakosság vezetékes ivóvízzel való ellátottsá-
ga csaknem teljes körû, az ivóvíz minõségi paraméterei azonban számos településen
nem felelnek meg az érvényes hazai határértékeknek. Az ivóvízminõség regionális jelle-
gû minõségi problémáin túl (pl. a természetes eredetû arzénfeldúsulás, és a nitritesedés)
nem kielégítõ az ivóvízelosztás mikrobiológiai biztonsága és nem ritka a klórozási mel-
léktermékek túlzott képzõdésével járó szakszerûtlen vízfertõtlenítés. Említést érdemel
az ivóvizek nem megfelelõ fluorid-, illetve jódtartalma. Ezeknek a szervezet számára
szükséges mikroelemeknek a hiánya népegészségügyi szintû problémát jelent.

A rekreációs vízhasználatok közül elsõsorban a szennyezett folyóvizekben történõ
fürdés jelent egészségügyi kockázatot, míg állóvizeink minõsége általában megfelelõ. 

A szennyezõanyagok az élelmiszer-termelés, -feldolgozás, -csomagolás és -rak-
tározás során a környezetbõl elkerülhetetlenül az élelmiszerekbe jutnak és az egész-
ségre ártalmasak lehetnek. Az élelmiszerek okozta megbetegedések, különösen a fer-
tõzõ betegségek száma világszerte folyamatosan emelkedik az iparilag fejlett és fejlõ-
dõ országokban egyaránt, s ez folyamatosan új kihívások elé állítja az élelmiszer-ter-
melõket és forgalmazókat.

A helytelen táplálkozás okozta megbetegedések magas arányát nemcsak a techno-
lógiai fegyelem be nem tartása okozza. A magas kalória- és adalékanyag tartalmú, ám
táplálkozás-élettanilag kedvezõtlen élelmiszerekhez többnyire könnyebb hozzájutni
(ezeket reklámozzák, és az áruk is látszólag kedvezõ). A közétkeztetésben ugyanak-
kor kevés a friss zöldség és gyümölcs aránya, nehezen lehet hozzáférni a biogazdálko-
dásból származó és egyéb egészséges élelmiszerekhez. 

3. A fenntarthatóság három „minõsége”

A környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos szabályozásnak három fõ eleme van:
– A gazdasági növekedés szétválasztása a környezetterhelés és a természeti erõforrás
igénybevételének mértékétõl („decoupling”).
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– Idõtényezõ, a változások egymáshoz viszonyított dinamikája.
– Fenntartható, harmonikus térszerkezet kialakítása (térbeli szabályozás).

3.1. A gazdasági növekedés szétválasztása a környezetterhelés 
és a természeti erõforrás igénybevételének mértékétõl 

A fenntartható fejlõdés megvalósításának egyik eszköze az ún. szétválás. Ez konkrétan
azt jelenti, hogy a gazdasági növekedést minél jobban el kell választani a környezetter-
helésektõl és a természeti erõforrások igénybevételétõl. A fejlett ipari országok kormá-
nyai a gazdasági növekedést nem kérdõjelezik meg, hiszen ez biztosítja a társadalmi jó-
lét fõ forrását és hozzájárul a legfontosabb társadalmi és környezeti célok megoldásához.
Ugyanakkor a gazdasági növekedés és az ellenõrizetlen piacgazdaság a környezet állapo-
tának romlását és a természeti erõforrások túlhasználatát eredményezheti, ha a külsõ
hatásokat nem internalizálják megfelelõ ösztönzõ eszközök alkalmazásával. Korábban
úgy tekintették a gazdasági növekedést, hogy az a természeti erõforrások készleteit ala-
kítja át a tõke más formáivá. Napjainkban paradigmaváltás észlelhetõ e megközelítés-
ben, és egyre inkább azt ösztönzik, hogy a gazdasági és társadalmi fejlõdést támogató
ökoszisztémák mûködésének fenntartása a fenntartható fejlõdés lényege, különösen
azokban az esetekben, ha nincs lehetõség e források helyettesítésre. 

1995 májusában készült el – több tucat jeles gondolkodó részvételével – a „Magyar-
ország az új Európában” címû modernizációs program, melynek legfontosabb megál-
lapításai mindmáig idõszerûek (MEH, 1995). Idézet az „Egy lakható, barátságos Ma-
gyarországért” címû fejezetbõl: „A környezetvédelem korszerû eszközrendszerét, gaz-
dasági ösztönzõket, jogi szabályozást és a társadalmi nyomást gyakorló csoportok ere-
jét felhasználva elérhetõ, hogy a gazdaság növekedése radikálisan csökkenõ fajlagos
anyag- és energiafelhasználással, továbbá a környezetre ártalmas anyagok, különösen
veszélyes változatai kibocsátásának abszolút csökkenésével menjen végbe…” Fölis-
mertük tehát az innováció-orientált környezetpolitika fogalmát, beleértve nemcsak a
korszerû környezettechnológiák elterjesztését, hanem a jelentõs hazai agroökológiai
potenciál kiaknázását is, ismét csak elõtte járva az azóta a nemzetközi szervezetek
[EU, OECD], a „main stream” törekvésévé lett „szétválasztás” meghirdetésének.

A politika számára a szétválás az egyik legfontosabb célként, prioritásként jelent-
kezik a különbözõ dokumentumokban (pl. OECD Környezeti Stratégia, EU Hatodik
Környezetvédelmi Akcióprogram, fenntartható fejlõdési stratégiák). Ez a cél egyben
egy sajátos kompromisszumot jelent a gazdasági növekedés szükségességének és a
környezetminõség fontosságának egyidejû elismerése mellett, azaz a gyenge (soft)
fenntarthatósági kritérium érvényesítésére.

A 2001-ben elfogadott „Környezetvédelmi Stratégia a XXI. század elsõ évtizedére”
címû OECD-dokumentum az öt legfontosabb cél között említi a környezetterhelés
szétválasztását a gazdasági növekedéstõl. Három fõ ágazatot – mezõgazdaság, közle-
kedés és energetika – jelöl meg, ahol további erõfeszítésekre van szükség a környezet-
terhelések csökkentésére. Ezekben az ágazatokban a kereslet mértéke, a növekvõ fo-
gyasztás és termelés olyan mennyiségi hatásokat eredményezett, amelyek továbbra is
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újra és újra felülmúlják az erõforrás- és energiahatékonysági hasznokat. A legtöbb or-
szágban különös és még mindig növekvõ gondot jelentenek a közlekedésbõl szárma-
zó externáliák, azaz a káros kibocsátások, területhasználatok, a zsúfoltság stb., vala-
mint a növekvõ települési hulladék kezelése. E területeken az OECD 2020-ig szóló
környezeti elõretekintése további aggasztó trendeket jelez, ezért sürgõs beavatkozá-
sokra van szükség. (Pomázi–Szabó, 2001)

Magyarországon a szétválás problémáját elõször a „Magyarország környezeti mutatói
2000” címû kiadvány mutatta be. A piacgazdaságba történõ átmenet elsõ éveiben a
szétválás látványos volt, hiszen a korábbi állami vállalati szerkezet szinte teljesen össze-
omlott. A hazai össztermék (GDP) például 1990–1993 között 15%-kal esett vissza, és a
gazdaság eredménye csak az ezredfordulóra érte el a tíz esztendõvel korábbi szintet. Az
elmúlt másfél évtized alatt mélyreható szerkezeti változások is lezajlottak a magyar gaz-
daságban, amelyek szintén hozzájárultak a szétválás látványos eredményeihez. Különö-
sen erõteljes szétválás ment végbe a hagyományos légszennyezõ anyagok tekintetében
(kén-dioxid, nitrogén-oxid, szilárdanyag, szén-dioxid), amely a gazdasági visszaesés, a
szerkezeti változások és környezetvédelmi szabályozás együttes hatásaként értékelhetõ.
Hasonlóképpen erõteljes szétválás volt megfigyelhetõ a mezõgazdaság mûtrágya- és nö-
vényvédõszer-felhasználását tekintve, jóllehet ez nem környezetgazdálkodási okokból
történt, és az elõbbi újra növekedést mutat az 1990-es évek végétõl. 

A szétválás ún. „nehezen kezelhetõ” területei tekintetében Magyarország a fejlett or-
szágok fõáramába került, bár ezek még nem jelentkeznek olyan mértékben, mint a leg-
fejtettebb országok többségében. A szolgáltatási szektor meghatározó szerepe folytán a
hazai környezeti problémák jelentõs része immáron fogyasztásvezéreltté vált. Ez nem je-
lenti természetesen ugyanakkor azt, hogy nincsenek további fontos környezetpolitikai
teendõk a termelés által okozott terhelések csökkentésére. A legutóbbi elemzések azt
mutatják, hogy nem vált szét Magyarországon a gazdasági növekedés a települési hulla-
dék keletkezésétõl, és gyorsan növekszik a közlekedésbõl származó terhelés is.

A magyar környezetpolitika eljutott a legfontosabb problémák és kihívások felisme-
réséig, és különbözõ dokumentumokban célként fogalmazta meg a gazdasági növe-
kedés és a környezetterhelések szétválasztását, amint az a második Nemzeti Környe-
zetvédelmi Programban megfogalmazódik.

Az erõforrás-használat és a gazdasági versenyképesség kapcsolata nyilvánvalóan
stratégiai kérdés a közpolitikák kidolgozásakor. Különösen fontos a gazdaságpolitika,
a környezetpolitika, valamint a szélesebb értelemben tekintett nemzetbiztonság
szempontjából is. A „kevesebbõl többet” termelni filozófiája újra terjedõben van. 

Magyarországnak, amely egyes természeti erõforrások tekintetében egyre inkább
külsõ behozatalra szorul (pl. egyre növekvõ energiafüggõség), újra kell értékelnie ter-
mészeti erõforrásait: termõföld, erdõ, ásványi nyersanyagok, vízkészletek, és azok
fenntartható használatára stratégiákat kell kidolgoznia. Ehhez pontosabban szüksé-
ges ismerni a magyar gazdaság hosszú távú fejlesztéspolitikáját, beleértve az anyag-
áramokat és az erõforrás-elszámolást, valamint az ökológiai és ökonómiai hatékony-
ságot is. A fejlesztéspolitikának és a környezetpolitikának nagyobb figyelmet kell for-
dítania a keresletoldali megközelítésekre (például az anyag- és energiatakarékosság-
ra), és nem lehetséges csak a kínálat bõvítésében gondolkodni. Az állam szerepe – itt

BULLA–MOZSGAI–POMÁZI – FENNTARTHATÓSÁG – DILEMMÁK ÉS LEHETÕSÉGEK 129



is – a koncepció- és programalkotás, a szabályozási környezet és a különbözõ partne-
rek közötti együttmûködés kialakítása.

A terhelések szétválasztása jobban ösztönözhetõ megfelelõ árképzéssel, a környezetet
terhelõ közszolgáltatások árának teljes(ebb) körû megfizettetésével, a környezetileg ká-
ros támogatások fokozatos megszüntetésével (Kiss, 2006), az integrált termékpolitika
elterjesztésével, a fogyasztók rendszeres tájékoztatásával. Megfelelõ, a tartamos erõfor-
rás-gazdálkodást szolgáló adórendszerrel, amely a fogyó készletek használatát drágítja,
és olcsóbbá teszi azt a forrást, amely bõvebben áll rendelkezésre: a munkaerõt.

A gazdasági és demográfiai elõrejelzések alapján még hangsúlyosabb, hogy a gazdasá-
gi növekedés elválasztható legyen a környezetterhelés növekedésétõl. A világ GDP-je
2020-ig elõbecslések szerint mintegy 75%-kal növekszik, ebbõl mintegy 20% az Euró-
pai Unióban, 20% az USA-ban, több mint 40% Ázsiában fog jelentkezni. Ugyanezen
idõszak alatt a világ energiaigénye várhatóan 57%-kal, a gépjármûvek által megtett ki-
lométerek száma 85%-kal növekedhet; túlnyomórészt az ázsiai országokban. Az elmúlt
50 évben a világ népessége megduplázódott, az elõrejelzések szerint a következõ fél év-
században 25–50%-os népességgyarapodás várható, elsõsorban a fejlõdõ országok nagy-
városi térségeiben. A harmadik pólust jelentõ országok (Kína, India) megnövekedett
gazdasági súlya azt jelenti, hogy ezek az országok fokozatosan erõsebb szerepet fognak
játszani a globális környezeti viszonyok alakulásában. Az ún. „fehér ember” civilizációk
(amely gazdasági, társadalmi, kulturális rezsimet jelent) fogyasztási szokásai már így is
nagy terhet jelentenek a Föld környezetére, ha a fejlõdõ országok is ezt követik, még na-
gyobb harc fog folyni a fogyó erõforrásokért, és a jövõben a környezetre még több teher
nehezedik. A fõ kérdés ebben az esetben is az, hogy a fejlett országok politikusai eléggé
elszántak-e arra, hogy változtassanak a fenntarthatatlan fogyasztási szokásokon, és erre
van-e (lesz-e) egyáltalán tartós társadalmi nyomás/támogatás?

Figyelemre méltó javaslat, amely többféle összefüggésben és interpretációban is felmerült, hogy
a környezeti erõforrás-használat hatékonyságának növekedése mértékében emelkedjék használa-
tuk adótartalma és ugyanilyen nagyságú köztehercsökkenés támogassa a munkaerõ olcsóbbá té-
telét (pl. amilyen mértékben nõ az energiahatékonyság, úgy növekedjék az összes adókon belül a
meg nem újuló energiaforrások használatának adózása és ugyanilyen mennyiségû adócsökkentés
valósuljon meg a munkaadó és -vállaló adóztatásában).

3.2. Az idõtényezõ, a változások egymáshoz viszonyított dinamikája

A fenntartható fejlõdés a társadalmi haladás – méltányos életkörülmények, szociális
jólét – elérése, megtartása érdekében a gazdasági fejlõdés biztosítását és a környezeti
feltételek megõrzését jelenti. A méltányos életkörülmények, a megfelelõ életminõség,
jólét biztosítását kifejezõ célkitûzés mindenkire – a jövõ nemzedékekre is – vonatko-
zik. A fenntartható fejlõdés tehát elismeri és céljának tekinti az egymást követõ nem-
zedékek megfelelõ életminõséghez való egyenlõ jogának biztosítását.

A Bruntland Bizottság jelentése (Közös jövõnk, 1987) alapján definiált fenntartha-
tó fejlõdés a fenntarthatóság idõbeli dimenzióját hozza elõtérbe: „fejlõdés, amely úgy elé-
gíti ki a jelen nemzedék igényeit, hogy közben nem akadályozza a jövendõ nemzedékek képessé-
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gét saját igényeik kielégítésében.” A definíció a generációk közötti felelõsség alapján egy
hosszú távon megvalósítható politikát sugall. Ugyanakkor a hirtelen jelentkezõ globá-
lis problémák felhívják a figyelmet arra, hogy az emberi tevékenységek hatásai és a rá
adott válaszok csak bizonyos „késéssel” (Meadows, 2004) jelentkeznek, amelyek növe-
lik a katasztrófák (illetve egy globális összeomlás) kialakulásának esélyeit. Az említett
kutatók azt állítják, hogy ha a szükséges szerkezetváltást húsz évvel késõbb valósítjuk
meg, az már túl késõ lesz, hogy a hanyatlást elkerüljük. 

Tovább nehezíti valamely új paradigma „kihordását”, hogy nemcsak a hosszú, de az
ennél rövidebb távú stratégiai tervek sincsenek összehangolva.

3.3. Fenntartható, harmonikus térszerkezet kialakítása

Az idõbeli szolidaritás mintájára megfogalmazható a térbeli szolidaritás követelménye (azaz úgy
elégítsük ki a saját igényeinket, hogy közben ne akadályozzuk mások lehetõségét saját igényeik ki-
elégítésében); de a viszony ezzel nem zárul le, hiszen a veszélyeztetettség fordítottja is elõfordul-
hat, nevezetesen, hogy mások életvitele kezdi el korlátozni a mi lehetõségeinket. (Fleischer, 2004)

A fenntartható fejlõdés egyik központi elemévé vált a harmonikus térszerkezet felé
törekvés, amelyben a különbözõ társadalmi-gazdasági-természeti adottságú térségek
egymással összhangban és nem alárendelten fejlõdnek. A térszerkezeti szempontokat
figyelmen kívül hagyó gazdaság- és regionális politika egyre súlyosabb társadalmi és
környezeti problémákat eredményez. 

A fenntartható fejlõdés dimenzióinak ok-okozati összefüggéseit kiemelve a környe-
zeti szempontokat figyelmen kívül hagyó területi és gazdaságpolitika következtében
világosan rajzolódnak ki a térben olyan regionálisan szennyezett térségek, mint az
erõsebb terhelést kiváltó közlekedési csomópontok, illetve hatalmas kiterjedésû, kár-
mentesítésre váró szennyezett talajok az ipari zónákban. Az életminõség romlása mel-
lett a városi közösség egyre kiszolgáltatottabbá válik a szolgáltatások iránt, és egyre
nagyobb kockázatnak van kitéve bizonyos rendszerek összeomlása esetén (ivóvíz [pl.
Miskolc], energiaellátás stb.).

A társadalmi egyenlõtlenség pedig egyre nagyobb a fejlesztési gócok és a periféri-
ák között. A fejlesztési gócok (elsõsorban városok) és a vidék közötti kapcsolat is
megfordul az átgondolatlan fejlesztések következtében. Míg korábban a vidék látta
el a városokat megfelelõ áruval, mára a vidék is a globális termékek piacává válik,
amellyel tovább szûkül a helyi jövedelemszerzés lehetõsége. A marginalizálódott te-
rületeken a jövedelemszerzési lehetõségek szûkössége a települések elöregedéséhez,
elvándorláshoz és összességében a népesség kontraszelekciójához vezet. A technoló-
giai fejlõdés következtében az ipar és mezõgazdaság élõmunkaigénye egyre inkább
csökken, amelyet jól példáz a szolgáltatási szektorban foglalkoztatottak arányának
fokozatos növekedése.

A fenti folyamatok ugyanakkor nem teljes egészében visszafordíthatók. A változá-
sokra új válaszokat kell keresni, életminõséget és környezetet egyaránt kedvezõtlenül
alakító vidéki és városi problémákra.
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Az ökopolitikai és ennek következtében környezetdiplomáciai beágyazódás, az ún.
„Kárpát-medenceiség” szintén egy rendkívül fontos térszerkezeti körülmény, mert
hosszú távon meg (kell) határozza (= meg fogja határozni) a magyar környezetpoliti-
ka, – késõbb, ha lesz ilyen – a fenntarthatóság-politika mozgásterét. 

A Kárpát-medence egy – ráadásul unikális – ökológiai egység, a legnagyobbak
egyike a Földön. Különlegessége, hogy a kontinentális, hegyvidéki, atlanti, mediter-
rán zónák határ-, illetve átfedési területe. Ennek köszönhetõ páratlan ökológiai válto-
zatossága és gazdagsága. Méltán lehetne az egész nagytáj a világörökség része. 

Éppen a Víz Keretirányelv bevezetése teszi ezt újra nyilvánvalóvá, hogy ha a köz-
igazgatási és az ökológiai, valamint hidrológiai határok egybeesnek, akkor egy okosan
kialakított igazgatásnak eléggé jó az esélye, hogy egyfelõl a vizek kártételei, beleértve
ebbe a vízszennyezés, a vizek által szállított szennyezések elleni védekezést, másfelõl
hasznuk vételét jól megszervezzék. Amint az Magyarországon már a 17. század óta
történik. Alvízi ország lévén a vízzel közvetített minden hatás érinti hazánkat, egy ré-
szük itt halmozódik föl a medence közepén.

Vízgyûjtõinket és tájegységeink közül számosat az államhatárok keresztülmetszik,
a természeti folyamatok azonban nincsenek erre tekintettel, elemi érdekünk tehát,
hogy amennyiben egyrészt környezetünk biztonságát, biztonságának megteremtését
és védelmét, másrészt a természeti erõforrásokkal való tartamos, ésszerû (= fenntart-
ható) gazdálkodást valóban meg akarjuk valósítani, akkor saját szakmai cselekvési
terveinket mindenütt a szomszédainkkal való együttmûködéssel egészítsük ki, mert
csak úgy megvalósíthatók. 

A magyar környezetpolitika és környezeti külpolitika célszerû prioritásai föltehetõ-
leg mindezekbõl következnek. A biztonság(politika) hangsúlyai is egyre inkább áthe-
lyezõdnek a környezetbiztonság, katasztrófavédelem, határokon átterjedõ szennyezõ
hatások elleni védelem területére.

A szerep, amelyre Magyarország – helyzetében – törekedhet, a térség környezetvé-
delmi/gazdálkodási, ökológiai koordinációs központja, amely állandóan kezdeménye-
zi az együttmûködést a többiekkel. Valamelyest ezt a kooperációt finanszírozni (is)
hajlandó, belátva, hogy környezetbiztonságunk szempontjából meghatározó szomszé-
daink e területre fordítható forrásai a miénknél is korlátozottabbak. (A jövedelemvi-
szonyok ugyan nem összehasonlíthatóak, mégis szóba hozható a norvég példa; ahol a
környezetvédelemre fordított pénzek zömét nem Norvégiában, hanem Oroszország-
ban költik el, mert fölismerik, hogy a norvég környezetet az fenyegeti [pl.: Kola-fél-
sziget] és nem a saját tevékenységük.)

Az ökológiai rendszer fölszabdalása nem történt meg, ezért lehet(ne) az ökológiai ér-
tékõrzést és a közös környezetbiztonság megteremtését mintául választani másutt is: a
kultúra, gazdaságfejlesztés, tudomány területén megvalósítandó együttmûködés(ek)hez. 

Alkalmas nagy program lehet a konkrét szakmai, tudományos együttmûködés meg-
kezdésére és kiteljesítésére a Kárpát-medence környezeti, természeti erõforrásai állapo-
tának fölmérése és azután a folyamatos monitoring és közös értékelés megszervezése. 

A Kárpát-medence földrajza c. könyve elõszavában Bulla Béla már 1947-ben azt az az-
óta sokszorosan igazolódott megállapítást teszi, hogy a medencét akárhány politikai
egységre is szabdalja szét a történelem, az megmarad ökológiai egységnek. A térség
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különleges integritásának megõrzése, az azzal való gazdálkodás és ennek érdekében az
egymással való együttmûködés kell legyen a rajta fekvõ állami entitások elsõ számú
célkitûzése. (Bulla–Mendöl, 1947)

A kormányoknak, a tudománynak és az igazgatási bürokráciáknak óriási feladat ezt
megvalósítani. A tudomány megtette, amit megtehetett, megjelenítette a felelõsséget,
megmutatta a lehetõség(ek)et, ám ezt a szellemiséget ökopolitikai szempontból is fenn-
tartani és hangsúlyozni kell. Azt is hozzátehetjük, hogy (számunkra) a kivételes termé-
szeti örökség megtartása, gondozása és fejlesztése legalább olyan fontos, mint a közössé-
gi vívmányok átvétele (volt) az EU-tól. Ha – Fukuyamával vitatkozva – tart még a tör-
ténelem, mielõtt az emberiség tönkreteszi a Földet, ez a fölismerés tömegessé válhat. Ez
a gondolat és feladat azon túl, hogy tudományos alapokon nyugszik és szakmailag helyes,
ráadásul széles körben meg is kedvel(tet)hetõ, mert van valamiféle szépsége és etikája. 

A Kárpát-medencei ökológiai egység fönntartása eszméjének – a szomszédokat
nem gyanakvásra késztetõ – kidolgozása és képviselete rendkívül összetett és igen
ambiciózus feladat, amelynek megvalósítása érdekében érdemes (lehet) kezdeménye-
zéssel próbálkozni. 

Talán az egyetlen lehetséges kiindulási pont egy valóban együttmûködõ helyzet
megteremtésére az itt egyébként (is) együtt élõ nemzetek, nemzetiségek között.
Ahogy nekünk, úgy a szomszéd országoknak is alapvetõ érdekük ennek az unikum-
nak a fönntartása. 

Ennek szellemében készült el a Kijevi Páneurópai Környezetvédelmi Miniszteri
Konferenciára a Keretegyezmény a Kárpátok védelmérõl és fenntartható fejlesztésé-
rõl. Az egyezmény hatékony végrehajtásával erõsödhet a szubregionális együttmûkö-
dés az érintett hét ország (Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Ukrajna, Magyaror-
szág, Románia, Szerbia és Montenegró) között a környezet- és természetvédelem, il-
letve a fenntartható fejlõdés területén. Ezenkívül ez a jogi eszköz megfelelõ környe-
zetdiplomáciai mozgásteret teremthet a Kárpát-medence környezetminõségének és
–biztonságának javításához, amely hosszú távra meghatározó magyar érdek a földraj-
zilag kiterjedõ Európai Unióban. (Bulla–Pomázi, 2002)

4. Nemzeti fenntartható fejlõdési stratégiák: 
jó kormányzási gyakorlatok

A 2002-ben, Johannesburgban megtartott Fenntartható Fejlõdés Világtalálkozó azon-
nali lépéseket sürgetett a nemzeti fenntartható fejlõdési stratégiák kidolgozásában és
végrehajtásában, miután megállapították, hogy lassú haladás volt csak megfigyelhetõ
azokban a célokban, amelyeket 1997-ben elfogadott az ENSZ Közgyûlés Rendkívüli
Ülésszaka, ti. hogy minden tagállam 2002 végéig dolgozza ki saját stratégiáját.

A legutóbbi, 2004-ben elvégzett felmérés szerint a 191 ENSZ-tagállam mindössze
12%-a rendelkezett megvalósítás fázisában lévõ fenntartható fejlõdési stratégiával. Az
EU25-ök közül pedig kettõ nem készített még ilyet: Magyarország és Ciprus.

A 30 OECD-tagállam többsége (24) rendelkezik valamilyen formában elkészített
fenntartható fejlõdési stratégiával. Tíz ország ezek közül viszonylag korán kidolgozta
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saját nemzeti stratégiáját, és ezek közül néhány (pl. Belgium és az Egyesült Király-
ság) már a második vagy harmadik generációs tervet is elfogadta. Születtek regioná-
lis (Európai Unió) és szubregionális (Északi Tanács) stratégiák is. Hat ország a felmé-
rés idõszakáig nem készítette el nemzeti fenntartható fejlõdési stratégiáját (Kanada,
Magyarország, Mexikó, Spanyolország, Törökország és az Egyesült Államok). Kanada
decentralizált megközelítést követ, azaz a kormányzati minisztériumok és hivatalok
külön-külön készítették el stratégiájukat. Magyarország legutóbb 2005 októberére
vállalta a stratégia elkészítését, ám ez ismét nem teljesült. Mexikó eldöntötte, hogy
nem készít külön stratégiát, hanem a fenntartható fejlõdés elveit beépítik a létezõ fej-
lesztési tervekbe. Spanyolország az érintett szereplõkkel megkezdte a konzultációkat
az elkészült tervezetrõl, Törökország továbbra is az elõkészítés fázisában van. Az
Egyesült Államok formális stratégia kidolgozása helyett a magán- és közszféra part-
nerségi kapcsolatainak kialakítására helyezi a hangsúlyt (OECD, 2005).

Az OECD 2001-ben általános irányelveket fogadott el a fenntartható fejlõdési straté-
giák kidolgozására, hasonló módszertani dokumentumot készített 2002-ben az ENSZ
is (OECD, 2001). Ezek a módszertani irányelvek útmutatóul szolgálnak a fenntartható-
sági stratégiák „kötelezõen” ajánlott tartalmát illetõen a következõk szerint:

(i) a szektor, illetve szakpolitikák, valamint a generikus politikák integrációja;
(ii) a nemzedékek közötti méltányos erõforrás-allokáció;
(iii) a gazdasági, környezeti, társadalmi viszonyok és kölcsönhatások elemzése;
(iv) célok és elõrehaladási mutatók (indikátorok) meghatározása;
(v) az intézményrendszer mûködése, valamint a koordináció megvalósíthatósága;
(vi) az érintett társadalmi csoportok részvétele;
(vii) a folyamatok állandó ellenõrzése, a megvalósítás értékelése.
Az alábbiakban a fentebb leírt tartalmat követve mutatjuk be az OECD-országok

gyakorlatából vett tapasztalatokat, megközelítéseket és módszereket, amelyek segít-
hetnek az ország fenntarthatósági stratégiája kidolgozásában, a megvalósítás szerve-
zésében és továbbfejlesztésében.

4.1. Politikák integrációja

A fenntartható fejlõdés a gyakorlatban azt jelenti, hogy tartós és újratermelõdõ
egyensúlyt kell teremteni a gazdasági, társadalmi és környezeti célok között mind a
jelen, mind pedig a jövõ nemzedékei számára. A három dimenzió integrációja az
egyik legbonyolultabb feladat a fenntartható fejlõdési stratégia kidolgozásakor. Kez-
detben és általában véve az eddig elkészült stratégiák jelentõs része a környezeti ügye-
ket helyezte a középpontba, némi figyelmet szentelve a gazdasági összefüggéseknek.
A társadalmi kérdések eleinte szinte teljesen háttérbe szorultak.

A dán stratégia középpontjában például a környezeti szempontok ágazati politi-
kákba történõ beépítése áll, a japán stratégia is hasonlóképpen alapvetõen környezet-
védelmi terv, amely az anyagok újrahasznosítására, a globális felmelegedésre és a bio-
diverzitás megõrzésére összpontosít, Korea szintén környezetvédelmi prioritásokra
alapozza fenntartható fejlõdési stratégiáját. (OECD, 2005)
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A társadalmi dimenzió integrálását találjuk meg a legkevésbé a nemzeti stratégiák-
ban. Nagy különbségek vannak az egyes országok között a tekintetben is, hogy mi-
lyen társadalmi problémát tartanak fontosnak a fenntartható fejlõdési stratégiában
megoldani. Ily módon foglalkoznak a környezetpolitikák egészségi vonatkozásaival, a
kisebbségek helyzetével, a nemek esélyegyenlõségével, a fenntartható fogyasztással,
szegénységgel, bûnözéssel, foglalkoztatással és oktatással. Néhány ország a társadal-
mi kérdések taglalását „kivitte” saját határain túlra. Norvégia a társadalmi fenntart-
hatósági célok közé emelte a fejlesztési támogatások és a fejlõdõ országokból szárma-
zó behozatal növelését. Németország a nemzetközi felelõsség elvét prioritásnak tekin-
ti, amely a szegénység csökkentését és a globalizáció hasznainak egyenlõ elosztását je-
lenti. Új-Zéland fenntartható fejlõdési stratégiájában fontos szerepet kap a társadalmi
dimenzió, különösen a demográfiai trendek, a nõk helyzete, egészség és lakáshelyzet,
valamint a maori népesség beilleszkedése. (OECD, 2005)

4.2. Nemzedékek érdekegyeztetése

A társadalmi, gazdasági és környezeti célok összehangolása mellett a nemzedékek közöt-
ti méltányos erõforrás-allokáció a fenntartható fejlõdés koncepciójának egyik alapköve,
amely a Brundtland Jelentésben is megfogalmazódott (Közös Jövõnk, 1987). A legtöbb
ország fenntartható fejlõdési stratégiája rövid távú (4–5 év) kitekintéssel rendelkezik, né-
hány ország azonban középtávon is megfogalmazta céljait. A rövidebb idõtáv általában
– nyilván – alkalmasabb a megvalósítás ellenõrzésére és a haladás mérésére, ugyanakkor
fennáll a veszély, hogy politikailag sérülékenyebbek lehetnek a rövidebb idõszakokra ké-
szített stratégiák. A stratégiai tervezési keretek valószínûleg akkor a legsikeresebbek, ha
hosszú távú jövõképre épülnek, amely erõs és tartós politikai elkötelezettséggel párosul.
Néhány ország, pl. Svédország, Dánia, Izland, Lengyelország ebbõl a megfontolásból ki-
indulva nemzedéknyi, azaz 20–30 éves idõtávra készítette el stratégiáját. Finnország és
még néhány ország mérhetõ célokat is megfogalmazott a nemzedékek közötti forrásallo-
káció bemutatására. Intergenerációs szempontból például idesorolták az államadósság
ügyét, a környezeti erõforrások fenntartható használatát, valamint a megfelelõ nyugdí-
jak biztosítását a polgárok számára. A nyugdíjak hosszú távú fenntarthatósága hazánk-
hoz hasonlóan az egyik legnagyobb társadalompolitikai kihívás szinte valamennyi
OECD-ország számára. Svédország fenntartható fejlõdési stratégiájának egyik legfonto-
sabb átfogó célja az, hogy a környezeti problémákat ne terheljék rá a következõ nemze-
dékekre. Franciaország a nemzedékek közötti szolidaritást helyezi elõtérbe, és különösen
az idõsekrõl történõ gondoskodást. (OECD, 2005)

4.3. Elemzés és értékelés

Az alapos elemzés nélkülözhetetlen a gazdasági, társadalmi és környezeti célok közötti
prioritások meghatározásához. Ezek az értékelések arról nyújtanak tájékoztatást, hogy a
gazdasági, környezeti és társadalmi viszonyok, terhelések és válaszok miképpen változnak,
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és hogyan kapcsolódnak a stratégiai célokhoz és mutatókhoz. Az elemzések elvégezhe-
tõk a jelenlegi eszközökkel, mint pl. a környezetiállapot- és erõforrás-értékelés, költ-
ség–haszon elemzés, vagy más ismert eljárás. A legtöbb nemzeti stratégiából azonban
hiányzik az alternatív intézkedések költségeinek és hasznainak rendszerezett elemzése.
A leginkább használatos eszközöket a környezetvédelembõl vették át. A környezeti
(hatás)vizsgálatok megpróbálják feltárni a politikák ökológiai hatásait azok bevezetése
elõtt. Kanadában a kormány irányelvet adott ki a kormányhivatalok számára, hogyan
értékeljék a különbözõ szakpolitikák, terv- és programjavaslatok a környezetre gyako-
rolt lehetséges negatív és pozitív hatásait. Hasonlóan az EU-ban alkalmazott eljáráshoz
[42/2000. EC – 2/2005. korm.rend.], amelynek során stratégiai környezeti vizsgálatokat
(SKV) végeznek a potenciális hatások értékelésére. Írország és Portugália a SWOT-
elemzést alkalmazza a prioritások meghatározására és a fenntarthatóság értékelésére. 

A hatások értékelése és a kapcsolódási pontok elemzése elvégezhetõ a költségveté-
si mechanizmusokon és döntéseken keresztül is. Ezt a módszert használja Hollandia,
ahol minden minisztériumnak be kell mutatnia tevékenységének hozzájárulását a
fenntartható fejlõdéshez, mielõtt benyújtaná éves költségvetési tervezetét. Svédország
és Norvégia hasonló mechanizmust alkalmaz a közkiadások fenntarthatósági hatása-
inak megítéléséhez. Magyarországon is kezdeményezhetõ volna, hogy a költségvetés
tervezésének és teljesítése megítélésének szempontja legyen a fejlesztések fenntartha-
tóságának vizsgálata. Az Egyesült Királyság például integrált politikai értékelést
használ a gazdasági, környezeti és társadalmi rendszerek összekapcsolódásainak jobb
megértéséhez. Svájc szintén újfajta eszközzel kísérletezik, ún. stratégiai fenntartható-
sági értékelésekkel kívánja már a tervezési folyamatban feltárni a fenntartható fejlõ-
dés kapcsolódási pontjait és a javasolt politikák és tervek arra gyakorolt hatásait. 

Az Európai Unió Fenntartható Fejlõdési Stratégiája vezette be, hogy minden fontos
jogszabálytervezetnek meg kell vizsgálni a fenntarthatóságra gyakorolt hatásait, bele-
értve pl. a nemek közötti egyenlõséget, az intézkedések gazdasági, társadalmi és kör-
nyezeti hasznait, azok elmaradásának költségeit, valamint az EU-n kívüli területekre
gyakorolt hatásokat. Mind ez ideig ennek alkalmazására nem került sor.

4.4. Célok és mutatók

A mennyiségi, azaz: mérhetõ mutatók alkalmazása segíthet feloldani a szándékok és a
ténylegesen megvalósítható intézkedések közötti ellentmondásokat. A megbízható sta-
tisztika és mutatórendszer megkönnyítheti a fenntartható fejlõdés különbözõ dimenzi-
ói közötti bonyolult kapcsolatok feltárását és értékelését. A mutatók segíthetnek a ha-
ladás nyomon követésében és a teljesítménycélok mérésében. Emellett alkalmazásuk
hozzájárul az átláthatóság és a számonkérhetõség fontos elveinek érvényesítéséhez is.

A legtöbb OECD-ország nemzeti stratégiájának elkészítésekor kifejlesztette a saját
mutatókészletét, amely általában egyes témákhoz és résztémákhoz kötõdik. Egyes
stratégiák viszonylag kevés, többnyire környezeti mutatókkal dolgoznak, míg mások
sokkal nagyobb számú mutatót alkalmaznak. A holland indikátorkészlet például
negyven mutatót tartalmaz, míg Svájc huszonhat résztémát követ nyomon a

FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS MAGYARORSZÁGON136



MONET-rendszert használva, amely több mint százötven mutatót foglal magában.
(OECD, 2005)

Néhány ország, például Finnország és Norvégia a fenntartható fejlõdési stratégiá-
juk – minden egyes – felülvizsgálatakor vagy értékelésekor tovább finomítja az indi-
kátorkészletét is. Norvégia sajátosan közelíti meg a fenntartható fejlõdés mérését:
egyaránt értékelve a pénztõke, az emberi tõke, a természeti tõke és a környezeti tõke
jóléti hatásait.

Ugyanakkor csak kevés ország fenntartható fejlõdési stratégiája tartalmaz határidõ-
höz is kötött konkrét, mérhetõ célokat. Az Egyesült Királyság legújabb stratégiája
hatvannyolc mutatót tartalmaz, melyek közül húsz köthetõ mérhetõ célokhoz. A mu-
tatók értékelésével évente jelentés készül, amely feltárja a megvalósítás során elért po-
zitív haladást, vagy negatív irányú elmozdulást.

[További részletek olvashatók Bulla–Guzli: A fenntartható fejlõdés indikátorai; és
Szlávik: A nem fenntartható növekedés és a fenntartható fejlõdés indikátorai c. tanul-
mányokban.]

4.5. Intézményrendszer és koordináció

A fenntartható fejlõdési stratégiák megvalósítása lehetetlen feladat a magas szintû poli-
tikai elkötelezettség és konszenzus nélkül. Ehhez szükséges még továbbá, hogy a kor-
mányzati intézmények jól mûködjenek, és ne forduljanak elõ (a mindennapi gyakorlat-
ra oly jellemzõ) koordinációs hibák. A stratégia megvalósítását nagymértékben megha-
tározza az is, hogy azt egy átfogó koncepcionális keretrendszerbe helyezik-e, vagy csak a
már egyébként is meglévõ, elaprózott, egymástól függetlenül készülõ stratégiákat „rak-
ják össze” valamilyen halmazzá. Rendkívül fontos, hogy milyen kormányzati intézmény
kapja a stratégia kidolgozásáért és különösen a megvalósításért a felelõsséget. Általános
tapasztalat, hogy a felelõsséget nem célszerû olyan intézményre bízni, amely nem ren-
delkezik kellõ befolyással a többi résztvevõ intézmény koordinálásához. A környezetvé-
delemért felelõs minisztériumok általában lelkes kezdeményezõi és kidolgozói egy ilyen
stratégiának, de politikai és egyéb súlyuk nem elegendõ annak végrehajtását kikénysze-
ríteni. Az OECD-tapasztalatok szerint az a legcélravezetõbb, ha a fenntartható fejlõdé-
si stratégia végrehajtását a miniszterelnök vagy – a demokrácia típusától függõen – a
köztársasági elnök irányítja, aki rendelkezik megfelelõ irányítási és egyeztetési hatalom-
mal. Így például Franciaországban, Finnországban, Németországban és Portugáliában a
miniszterelnök (kancellár) vezényli a stratégia megvalósítását. A legtöbb országban ha-
gyományosan a környezetvédelemért felelõs minisztériumokhoz telepített a stratégia
megvalósítása a már említett gyöngeségük ellenére. Érthetõ ezért, hogy Svédország
2005-ben új kormányzati szerkezetet hozott létre, amelyben a korábbi Környezetvédel-
mi Minisztériumból kialakított Fenntartható Fejlõdési Minisztérium kapott összkor-
mányzati koordinációs felhatalmazást a stratégia végrehajtására. Norvégia egészen sajá-
tos megközelítést alkalmaz a fenntartható fejlõdési stratégia megvalósítására, ugyanis a
Pénzügyminisztérium látja el az irányító intézmény feladatát. Kanadában az egyes mi-
nisztériumok és ügynökségek készítik el saját szakterületükre vonatkozó stratégiájukat,
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ezek koordinálása azonban sok problémával jár, és újabban ismerték fel egy átfogó nem-
zeti terv vagy stratégia kidolgozásának szükségességét. 

A fenntartható fejlõdési stratégiák kidolgozása és végrehajtása nem nélkülözheti a
regionális és helyi önkormányzatok bevonását a folyamatba, tehát ebben az esetben is
kétirányú, horizontális és vertikális koordináció egyaránt szükséges. Eleddig csak né-
hány OECD-országnak sikerült az önkormányzatokat érdemben bevonni a teljes ter-
vezési és egyeztetési rendszerbe, amely természetesen függ az adott ország területi-
közigazgatási szerkezetétõl is. (Egészen más a helyzet pl. egy szövetségi állam eseté-
ben.) Franciaország és Portugália teljes mértékben bevonta a stratégia készítésébe a
helyi és regionális önkormányzatokat, az Egyesült Királyság stratégiájában pedig ki-
tüntetett szerepet kapnak a helyi közösségek. Több ország (Korea, Dánia, Izland és
Írország) a fenntartható fejlõdési stratégiájának megvalósítását a helyi Agenda 21-
eken keresztül koordinálja. Koreában ezen túlmenõen külön e célra felállított tanács
mûködik a helyi Agenda 21-ek egyeztetésére és összehangolására. (OECD, 2005)

4.6. Az érintettek részvétele 

Az érintettek aktív részvétele elengedhetetlen sajátossága a fenntartható fejlõdési straté-
giák kidolgozásának és megvalósításának, hiszen a kormányok egyedül nem határozhat-
ják meg a gazdasági, társadalmi és környezeti célokat és azok egymáshoz kapcsolódását.
Az érintettek részvételének mikéntje eléggé változatos képet mutat az OECD-országok-
ban. Néhány ország ad hoc módon szervezi a társadalmi részvételt, amely általában a ki-
dolgozási szakaszra összpontosul és kevésbé a megvalósításra vagy továbbfejlesztésre. Bel-
gium a stratégia tervezetét bocsátotta társadalmi vitára, míg Finnországban felkérték az
érintett csoportokat, hogy a kormányzati stratégiával párhuzamosan készítsék el saját
stratégiájukat. Más országok részvételt biztosítanak az érintettek számára a különbözõ
bizottságokban és tanácsokban, de ez elkülönül azoktól a kormányzati testületektõl,
amelyek ténylegesen felelõsek a megvalósításért. Ilyen tanácsok vagy bizottságok mû-
ködnek Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Írországban és az Egyesült Ki-
rályságban. Több országban (pl. Ausztria, Csehország, Finnország, Portugália) az érintet-
tek részt vesznek a fenntartható fejlõdéssel foglalkozó különbözõ kormánytestületekben.
Általános tapasztalat az, hogy minél szélesebb körû és tartalmasabb a szociális partnerek
részvétele, annál „lelkesebb” a programok elfogadása, hatékonyabb a megvalósítás. És túl
mindezeken: nagyobb a lehetõség innovatív megközelítések kialakítására.

4.7. Ellenõrzés és értékelés

A különbözõ szintû fenntartható fejlõdési stratégiák semmiképpen sem lehetnek
statikus tervek, hanem folyamatosan fejlõdnek tovább a prioritások, a technológiai
lehetõségek stb. változásai folytán. A tanulás, az alkalmazkodás és a folyamatos javí-
tás hozzátartozik az egész tervezési és végrehajtási láncolathoz. Ez általában külsõ,
független szervezet meglétét igényli és/vagy követési-ellenõrzési mechanizmusok ki-
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alakítását, amelyek lehetõvé teszik a módosításokhoz és javításokhoz szükséges visz-
szacsatolásokat.

Kanada és az Egyesült Királyság a független felülvizsgálat intézményét választotta.
Kanadában a Környezetvédelem és Fenntartható Fejlõdés Biztosa, aki az Állami
Számvevõszék hivatalában dolgozik, felelõs a parlamentnek beszámolni az egyes kor-
mányhivatalok tevékenységérõl. Az Egyesült Királyságban a Fenntartható Fejlõdés
Bizottság szerepkörét erõsítették meg 2005-ben azzal, hogy a Számvevõszéket és a
Számvevõ Bizottságot felhasználva felügyelheti a stratégia megvalósítását, és jelentést
készíthet a miniszterelnök számára. Új-Zéland parlamenti biztost nevezett ki erre a
feladatra, hatásköre azonban csak a Környezetvédelmi Minisztériumra korlátozódik.

Más OECD-országok szintén mostanában alakítják ki felügyeleti rendszerüket.
Belgiumban a Szövetségi Tervezési Hivatal kapta azt a feladatot, hogy rendszeresen
számoljon be a szövetségi kormány fenntartható fejlõdési politikáinak és programjai-
nak megvalósításáról. 2004-ben a Német Szövetségi Köztársaság felállította a Fenn-
tartható Fejlõdés Parlamenti Bizottságot, amely plenáris vitákat rendez, és ajánláso-
kat fogalmaz meg a kormány számára a stratégia megvalósításáról.

5. Dilemmák és kihívások a fenntarthatóság-politikában 
Magyarországon

Az alábbiakban megkíséreljük bemutatni a fenntartható fejlõdés kormányzásával/irá-
nyításával kapcsolatos hazai problémákat és teendõket.

5.1. Hosszú távú célok, rövid távú érdekek

A rendszerváltozás után Magyarországon – egy idõre – megszûnt a központi tervezés.
„Kiátkozott” lett a tervezés mint a szocialista tervgazdálkodás maradványa. A vissza-
térést a stratégiai típusú tervezéshez tulajdonképpen az EU-csatlakozás nyomán le-
hetségessé váló (pénz)források megszerzésének vágya hozta elõ ismét és erõsítette föl.

Ugyanakkor azonban az elkészült és készülõ programok és tervek többsége ágazati
érdekek mentén (bármit jelentsen is ez), inkonzisztens módon, más-más idõtávokkal
születik és alakul, illetve felejtõdik el a kormányváltozás(ok), vagy a tárcák élén tör-
ténõ változások idején. A politikai ciklusokhoz képest hosszú távra szóló tervek, prog-
ramok esetében még az is jobb lenne, ha átcímkézve, és a prioritásokat átrendezve
ugyan, de folytathatnák útjukat, valamint harmonizálni volna szükséges az ország jö-
võjét körvonalazó, és alapvetõen befolyásoló terveket (Országos Fejlesztéspolitikai
Koncepció, a Fenntartható Fejlõdés Stratégiája, a Nemzeti Fejlesztési Terv és annak
egy része: a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, valamint az Országos Területfejlesz-
tési Koncepció, a Nemzeti Környezetvédelmi Program, az Agrár-környezetvédelmi
Program és így tovább).
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5.2. Magyarország, Közép-Európa és az Európai Unió

Csaknem két évtizeddel a rendszerváltozás után ismét avval nézünk szembe: hogyan
lehet sikeres, modern Magyarországot építeni? Bejutottunk a legjelentõsebb szerveze-
tekbe, az OECD-be, a NATO-ba, az EU-ba, ám lehetséges, hogy még nem történt
meg a gyors transzformáció földolgozása.

A korábban gazdaságilag és kulturálisan egyaránt mûködõ közép-európaiság eltûnõben
van. A ‘90-es évek elején a regionális együttmûködés fölélesztésére és fejlesztésére létreho-
zott Visegrádi Négyek kapcsolati rendszere az EU-csatlakozás ideje alatt, még inkább utá-
na, sokat veszített az együttmûködés vonzerejébõl. Tekintettel arra, hogy a V4-országok
között is mindinkább a brüsszeli elvárásoknak való megfelelés lett a vezérmotívum és nem
a kooperáció, a regionális együttmûködésben rejlõ többletmozdító erõ kihasználása.

Az Európai Unió inkább geográfiailag „nyúlik”, mintsem funkcionálisan bõvül.
Úgy tûnik, a vízió nélküli „szélesítés” csupán a merkantilizmus filozófiáját követi, így
a túl gyors (?) piacbõvítés már láthatóan nehezen kezelhetõ. A kérdés egyre gyakrab-
ban és erõteljesebben vetõdik föl, hogy a bõvülés érdekében tett engedmények – a
megfelelés korábbi szigorú kritériumai tekintetében – nem növelik-e a következõ év-
tizedekben az erózió, a (szét)mállás kockázatát?

Erõs hajlandóság mutatkozik arra, hogy a következõ években a – millenniumi kor-
szak óta ismeretlen nagyságú – támogatási összegekbõl kell minél többet megszerez-
ni, majd valahogyan elosztani nem meggyõzõ körültekintéssel kitûzött – tehát változ-
tatható – célok, és az ezek eléréséhez vezetõ programok között. Nem jó kondíciókkal
folytatott harc ez a fejlesztési forrásokért, ráadásul egy jelentõsen kibõvült európai
mezõnyben. Holott vannak jó példák is.

Az ír módszer éppen fordított logikával mûködik: széles körû konszenzusra törekedve a
koncepcionálásban, meghatározni elõbb a fejlesztési igényeket, valódi szükségleteket és
ezekhez megszerezni az EU-s támogatási forrásokat. Az írek gyakorlatias módon kevés
stratégiai célt fogalmaztak meg nemzeti fejlesztési tervükben, amelyet nem a fenntartha-
tóság gyakran absztrakt és elhasználódott szlogenkészlete hat át, hanem ennek valódi ér-
telme és tartalma: fenntartható növekedés a gazdaságban és a foglalkoztatottságban, a
nemzetközi versenyképesség növelése, kiegyensúlyozott területi fejlõdés, valamint a társa-
dalmi befogadás elõmozdítása. Ez utóbbira evidensen azért van szükség, mert az éles ver-
seny nemcsak sikeres régiókat és ágazatokat eredményez, hanem területi és társadalmi le-
szakadással is együtt járhat, amelyet kompenzálni szükséges, ezért nem helyes ezeket el-
különülten kezelni, mert az – éppen – a programok fenntarthatóságát veszélyezteti.

A magyar fejlesztéspolitika meglehetõsen sematikus, eredeti ötletekben szûkös,
gyakran követõ, másoló jellegû. Jóval több pragmatizmusra volna szükség.

5.3. A gazdasági, társadalmi és ökológiai egyensúly,
és ezek kölcsönhatásai

A modern kapitalizmus célja és közege a fogyasztói társadalom, amely legfontosabbnak a
gazdasági növekedést és ehhez a makrogazdasági egyensúlyok minden áron való fenntartá-
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sát tartja. Amint a maastrichti kritériumok is mutatják, valamint a GDP növekedésének
bûvölete. Kérdés azonban, hogy lehetséges-e sikert és fejlõdést csupán pénzben mérni?

A társadalmi kohézió fenntartása csak másodikként tûnik föl a követelmények kö-
zött, akkor, ha már nehezen kezelhetõek a frusztrációs folyamatok. (Sztrájkok, éhség-
lázadások, etnikai felkelések, erõszak stb.)

Az ökológiai egyensúly hiánya pedig a legtöbb esetben csak akkor jelenik meg a
politika látóterében, amikor a következmények már súlyosak és nehezen, vagy nem
megfordíthatóak. Nem csupán az éghajlatváltozásra gondolunk, bár várható és már
látható következményei igen sokrétûek. A katasztrófák igen nagy gazdasági, társa-
dalmi, környezeti károkat okozva következnek be. New Orleans pusztulása memen-
tó. A dél-ázsiai szökõár az elhibázott tengerpartfejlesztés, a Tisza megmérgezése az
erdélyi aranyláz eredménye. Ismertek a tankhajóbalesetek, vagy a túlhasználatok,
és/vagy az átgondolatlan fejlesztési projektek ökológiai és ökonómiai következmé-
nyei: ökoszisztémák és helyi társadalmak összeomlása.

A példák számosak és ami fontosabb: gyakoriságuk és veszélyük növekedik. Gyorsab-
ban, mint a fogyasztói gazdagság. Miért különbözik egy tõzsdei krach, vagy bankössze-
omlás társadalmi, politikai percepciója az ökoszisztémák pusztulásától a szemünk láttára?

Olyan mûköd(tet)ési mechanizmusokat és kormányozási-irányítási technikákat volna
szükséges alkalmazni, amelyek az említett egyensúlyokat, illetve a hiányukból eredõ za-
varokat nem egymástól elkülönülten kezelik, hanem integrált és összehangolt módon.

A Riói Konferencia óta eltelt csaknem másfél évtizedben nem született nemzeti, te-
hát országgyûlés által elfogadott fenntartható fejlõdési stratégia Magyarországon. Ez
a politikai és részben a szakmai elit nagy tartozása, amelynek okait érdemes volna a
tanulságok miatt áttekinteni: különbözõ mûhelyek és szakértõk készítettek ugyan
egymástól elszigetelve, egymásról mit sem tudva, egymásra nem reflektálva dolgoza-
tokat, ám ezek nem érték el a politikai döntéshozók szintjét. Nem is érhették el, hi-
szen együttesen kimunkált, így a többség megértésére, támogatására és részvételére
számot tartó nemzeti fejlesztési stratégia és politika létrehozásának nem ez a módja.

Kérdés az is, hogy szükséges-e egyáltalán nemzeti fenntartható fejlõdési stratégia,
vagy csupán arra van politikai törekvés, illetve különbözõ lobbicsoport-igény, hogy az
EU-elvárások és a várhatóan elkölthetõ pénzek függvényében a fejlesztések fõ irányai
fogalmazódjanak meg? A kétféle megközelítés versenyeztetése túl sok energiát és szel-
lemi kapacitást köt le, félõ: igen rossz hatásfokkal és kevéske eredménnyel.

Vagyis abból volna helyes kiindulni, hogy a magyar fejlesztéspolitika és -tervezés át-
fogó célja a gazdasági, társadalmi, környezeti fenntarthatóság, azaz: a fenntartható
fejlõdés, amelyben a három egymással immanens kapcsolatban lévõ „pillér”, avagy
komponens ennek megfelelõen integrált, konzisztens és koherens módon kezeltetik,
ennek megfelelõ intézményi keretek között.

Fölvethetõ, hogy az Alkotmány is tartalmazza a fenntarthatóság, a nemzedékek kö-
zötti szolidaritás megfogalmazását.

Mindenekelõtt azonban a kormányzati struktúrában kell világossá tenni, hogy a
fenntarthatóság horizontális szempontjának képviselete, politikájának megvalósítása
nem – lehet – egy tárca feladata, hanem összkormányzati tevékenység és felelõsség.
Megfelelõ kiindulópont lehet e horizontális szempont érvényre juttatására a mûködési
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mechanizmusokban és a szereplõk közötti partnerség kialakítására a fenntarthatóság
integrálása a szakpolitikákba.

5.4. Globalitás, regionalitás, lokalitás

Magyarországnak (is) globálisan kell gondolkodnia, egyeztetnie regionálisan az Euró-
pai Unióval, cselekednie pedig földrajzi, ökológiai adottságainál fogva a Kárpát-me-
dencében. Ez a tény számos tekintetben meghatározza fejlesztési filozófiánk és fenn-
tarthatóság-politikánk kereteit és összetevõit.

A szomszédos országokkal együtt, közösen volna szükséges és lehetséges kidolgoz-
ni a Kárpát-medence hosszú távú fenntartható fejlõdési stratégiáját és tervét, amely
nyilván nem állítható össze automatikusan az érintett országok nemzeti stratégiáinak
egyszerû összeadási mûveletével. Ide kívánkozik egy idézet a több mint 10 esztende-
je elkészített „Magyarország az új Európában” címû modernizációs programból: „A
regionális együttmûködések között elsõ helyen áll a Kárpát-medence közös
környezetvédelme… Ennek a sajátos természeti képzõdménynek mint közös törté-
nelmi és kulturális élõhelynek a megõrzése fontos új szempont lehet a szubregionális
biztonságpolitika újragondolásában és megerõsítésében.”

A gazdasági globalizáció és kulturális homogenizáció idõszakában a társadalmi,
gazdasági és környezeti fenntarthatóság szempontjából egyaránt fontos a helyi adott-
ságokra, erõforrásokra, innovációra, tudásra, értékekre alapozó fejlesztés és megõrzés.

5.5. Társadalmi dimenziók

A társadalom öregedése, az eltartottak (inaktívak) arányának gyors növekedése mind
az EU-ban, mind Magyarországon az egyik legnehezebben kezelhetõ kérdése, illetve
fenyegetése a fenntarthatóságnak. Itt számos dilemmával kell megküzdeni: a gyer-
mekszaporulat növelése, az aktív korúak szélesebb körû bevonása a munkaerõpiacra,
a nyugdíjkorhatár kitolása, ugyanakkor a fiatalok munkanélküliségi rátájának csök-
kentése, rövidebb vagy hosszabb munkaidõ, a nyugdíjrendszer fenntarthatósága és így
tovább. További dilemma: honnan lehet pótolni a gazdasági fejlõdéshez szükséges
munkaerõt? A határon túli magyarokkal, ám ez ellentmond a szülõföldjükön mara-
dás érdekével. Tágabban megfogalmazva, milyen legyen/lesz a bevándorlás-politika,
valamint a magyar lakosság attitûdje a tömeges külföldi munkaerõvel szemben?

A gyorsan öregedõ és beteg társadalom egyre nagyobb terheket fog róni a társada-
lombiztosításra és az egészségügyre. Kérdés tehát, hogy az egészségügy privatizációja
a megoldás, vagy a meglévõ rendszer megjavítása? Lehet-e a mai fiatal és középgene-
rációnak ígérni, hogy nyugodt, biztos és aktív idõskorban lesz részük, ha megérik?
Kérdés az is, hogyan egyeztethetõ össze a társadalombiztosítás és az egészségügy
magánosítása a társadalmi igazságossággal és szolidaritással.

Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon a társadalom legszegényebb és leggazda-
gabb decilise közötti különbség az USA – közismerten az Európában szokásosnál nagyobb
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– szintjét érte el. Különösen nehéz helyzetben vannak a nagycsaládosok, a nyugdíjasok és
a romák. A romák integrációjának, tágabban: a leszakadó térségek és társadalmi csopor-
tok felemelkedésének két kulcs-összetevõje használható tudást eredményezõ oktatás, kép-
zés, valamint a lokális vállalkozási lehetõségek megteremtése, illetve támogatása.

(A romák helyzete kicsit hasonlatos az Egyesült Államok ‘60-as évekbeli állapotá-
hoz, ha nem is jelentek meg [még] náluk a Martin Luther King-féle polgárjogi moz-
galmak. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy az amerikai adminisztrációban az utób-
bi tíz–tizenöt évben egyre több magas [politikai] tisztséget töltöttek be afro- és spa-
nyol amerikaiak, a környezetpolitikában pedig megjelent a környezeti igazságosság
fogalma és intézményesülése az adminisztráció különbözõ szintjein.)

Minden bizonnyal fenntarthatatlanok a jelenben mûködõ és a belátható idõben – egy-
elõre – terjedni látszó fogyasztási minták. A több évtizedig fennálló szocialista hiánygaz-
daság után felgyorsult a konzumerizmus és hedonizmus, szinte a boldogulás egyetlen ér-
tékmérõjévé a – korlátlan – fogyasztás vált. Ezt gerjesztik a fogyasztás szentélyeinek te-
kinthetõ shopping centerek is, amelyek gyakran beszerzési ár alatti dömpinggel áraszt-
ják el a piacot a kiskereskedelmi hálózat szinte teljes tönkretételét eredményezve. A
bevásárlóközpontok átgondolatlan és tervezetlen „ráeresztése” a településekre különösen
jól látszik a budapesti belváros funkcióvesztésén, vagy például az egykori csendes sváb fa-
lu kaliforniai elõvárossá alakulásán Budaörsön. A korlátok és értékek nélküli fogyasztás
együtt jár a társadalom ökológiai lábnyomának növekedésével, az externális hatások erõ-
södésével, a hagyományos társadalmi értékek elkorcsosulásával egyaránt.

A tudásalapú társadalommal és gazdasággal az a paradoxon, hogy a történelemben
eddig is minden társadalmi formáció valamilyen mûködõ közös tudáson alapult. A
legújabb kori fölfogás a kívánatos és érvényes tudáson általában az infokommuniká-
ciós jártasságok elsajátítását érti, holott ugyancsak fontos volna – és nem csupán a
kulturális örökség és tradíciók szempontjából – a meglévõ, hagyományos tudást is te-
kintetbe venni, valamint folytatását, kombinálását az új tudással. Az innovációt és a
kreativitást is ebben az organikus keretben volna helyes értelmezni, amely az új mi-
nõségû és tartalmú tudásnak nem csupán az ismeretét, hanem a meglévõ képessége-
ken alapuló alkalmazását, tömeges társadalmi használatba vételét jelenti, ahol az új
termelési, fogyasztási technikák elsajátítása, technológiává szervezése és mûködteté-
se, szokássá válása hozzáadott társadalmi tudást is föltételez és termel.

5.6. Területi egyenlõtlenségek

Magyarországot a fennmaradt és növekvõ regionális különbségek jellemzik. Igen elté-
rõ az egyes régiók alkalmazkodó- és versenyképessége, innovációs potenciálja.

A közigazgatási reformfolyamat már több alkalommal megtorpant, illetve leállt az
elmúlt évtizedben. A politika nem vállalta annak kimondását, hogy az önkormány-
zati rendszer mélyreható reformok nélkül finanszírozhatatlan. A rendszerváltozáskor
természetesnek volt tekinthetõ az az igény, hogy minden önálló településnek legyen
önkormányzata, ám mára ez a helyzet a kellõ minõségû és hatékony közigazgatás és
közszolgáltatás – egyik – gátjává vált.
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Kérdés azonban, hogy – különösen fiskális kényszerek idején – a központi hatalom
mennyire képes és hajlandó lemondani a centralizációról és ténylegesen csökkenteni a
központosított forrásokat? Azaz minél több pénzt helyben hagyni a közszolgáltatás-
ok mûködtetésére és fejlesztésére.

A magyar vidék fejlesztése – még mindig – nem rendelkezik világos jövõképpel. Az
elmúlt idõszak kormányzati szerkezeteiben egyre több minisztérium volt felelõs a te-
rületfejlesztésért és a források elosztásáért, amely finoman szólva sem mozdította elõ
a hatékony és koordinált regionális politika kidolgozását és megvalósítását. És még
mindig vannak, akik azonosítják a vidék helyzetét a mezõgazdasági termeléssel (nem
az agráriummal, amelynek tevékenységi spektruma jóval szélesebb), holott számos
EU-tagállam sikeresen követi a „több lábon álló” régiófejlesztés stratégiáját.

5.7. A megvalósítás feltételei 

A Lisszaboni és Göteborgi Stratégia megvalósításában az egyik fõ akadály a különbö-
zõ szereplõk konszenzushiánya, valamint a különbözõ politikák közötti inkoherencia
és inkonzisztencia. Ugyanez a veszély jelen van a hazai fejlesztéspolitika kidolgozása
és végrehajtása kapcsán is. A koherencia és a konzisztencia azt is kell jelentse, hogy az
összes szereplõ ismerje, sõt kövesse is a közösen kimunkált célokat. Az egymástól füg-
getlenül készülõ, így gyakran ellentmondó politikákat közös eredõ irányába volna
szükséges hangolni, hogy ne gyengítsék, kioltsák, hanem erõsítsék egymást, kihasz-
nálva a szinergikus hatásokat.

A fenntarthatóság-politikának, illetve fejlesztéspolitikának világos, közérthetõ,
mérhetõ és számon kérhetõ célokat és intézkedéseket kell megfogalmaznia. Nem sza-
bad sok célt kitûzni, és a megvalósítás mérésének is egyszerûen ellenõrizhetõnek kell
lennie. Szükséges kidolgozni és használni a (fenntartható fejlõdés) haladás mutatóit.
Ezek száma – a célokhoz igazodva – lehetõleg ne legyen több egy tucatnál. A végre-
hajtásért felelõs kormányzat évente számoljon be a Parlamentnek az elõrehaladás
mértékérõl. Ugyanakkor a független számonkérés intézményesített feltételeit is cél-
szerû megteremteni, erre alkalmas lehet részben az Állami Számvevõszék, vagy a
2005-ben felállított Gazdasági és Szociális Tanács.

A magyar társadalom elõtt álló legfontosabb kihívásokat, a reájuk adandó politikai
válaszokat, valamint a közös cselekvés fontosságát sokkal hatékonyabban kell kom-
munikálni. Tanulni volna helyes a korábbi kommunikációs hibákból (lásd EU-csat-
lakozás elõtti kampány). Világosan látható, hogy kellõ politikai szándék és társadal-
mi támogatottság nélkül a legtökéletesebben kidolgozott koncepciók és tervek is csak
papírok maradnak. A nyitott tervezés módszere lehet csak célravezetõ, bármennyire
fáradtságos és idõigényes. A legelsõ lépésektõl kezdve be kell vonni a teljes folyamat-
ba a különbözõ gazdasági, társadalmi, szakmai, érdekképviseleti szervezeteket, más-
ként a program nem lesz fenntartható. 
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6. Fenntarthatóság a szektorális és közpolitikákban

A fenntartható fejlõdést szolgáló vagy legalábbis realista környezetpolitikáknak abból
kell kiindulni, hogy várhatóan melyek lesznek a következõ évtized(ek) fõ gazdasági,
társadalmi, valamint térszerkezetet, erõforrás-használatot befolyásoló anyag-, ener-
gia- és információtranszportokat, valamint a migrációt alakító folyamatai. Vélhetõen
ezek fogják felrajzolni a kereteket. A nemzetközi és a nemzeti környezetpolitikák sze-
repe pedig éppen az lesz, hogy megpróbálják a keretek által meghatározott térben és
lehetõségek között a folyamatok elõnyös hatásait felerõsíteni, megsokszorozni, a ked-
vezõtlen, kockázatot jelentõ folyamatokat és következményeiket pedig enyhíteni, el-
kerülni. Így lehetne megteremteni a lehetõségét az ökológiai, valamint a gazdasági és
társadalmi érdekek, célok összehangolásának, egy ilyen típusú fejlõdés megindulásá-
nak, azaz a fenntarthatóság-modellek megalkotásának feltehetõleg regionális mére-
tekben, mert úgy tûnik, hogy ez alkalmas a szerves kapcsolatok létrehozására.

A Magyarország 2015 projekthez készített tanulmányok alapján áttekintõ összegzését kísérel-
jük meg a lisszaboni célkitûzések összehangolásának a göteborgi (fenntarthatósági) irányelvek-
kel a közpolitikákban – a kölcsönhatások lehetséges feltárása érdekében.

6.1. A nemzetgazdasági szektorok és a fenntarthatóság 

Mielõtt az egyes szektorok fenntarthatóságot biztosító átalakítására rátérnénk, fontos
a nemzetgazdasági szektorok (ipar, mezõgazdaság, szolgáltatás) közötti arányok fenn-
tarthatóságra gyakorolt hatásáról beszélnünk.

A fejlett országokra jellemzõ folyamat a szolgáltatási szektor részarányának növekedése
a GDP-hez való hozzájáruláshoz. Magyarországon a GDP-nek közel kétharmadát a
szolgáltatói szektor állítja elõ. Ezen belül is kiemelkedõ a pénzügyi tevékenységek, in-
gatlanügyletek, gazdasági szolgáltatások, valamint a közösségi szolgáltatások (igaz-
gatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás) súlya. Az ipar, mely elsõsorban a feldol-
gozóiparra támaszkodik, mintegy negyedét termeli a nemzeti összterméknek. Vi-
szonylag alacsony, 4–5 százalék a mezõgazdaság, valamint az építõipar részesedése.

Ez a tény alapvetõen meghatározza az elõzõ fejezetekben bemutatott kedvezõtlen
társadalmi-gazdasági-környezeti folyamatokat. A mezõgazdaság mellett az ipar gaz-
dasági és foglalkoztatási súlya is folyamatosan csökken. A szolgáltatási szektor azon-
ban elsõsorban a dinamikusan fejlõdõ, korszerû infrastruktúrával, képzett humánerõ-
forrással rendelkezõ térségekben erõsödik, felgyorsítva az agrártermeléshez kötõdõ vi-
déki térségek leszakadását.

Az alacsony hazai ipari- és mezõgazdaságitermék-elõállítás pedig növeli az import
szerepét, amely egyre kiszolgáltatottabbá teszi az országot (külsõ függõség), a termékek
határokon át nyúló, nagy távolságú mozgatása pedig fokozza a regionális és globális kör-
nyezeti problémák kialakulását.

Jóllehet ezen folyamatokat visszafordítani nem lehet, különös tekintettel a techno-
lógiai fejlõdésre, de a termelõ ágazatok: mezõgazdaság, ipar megfelelõ súlyának fenntartása
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nemzetbiztonsági kérdés (is). Bizonyos szintû önellátás, a hazai termékek léte a társa-
dalmi és nemzettudatra is hatással van, amely hozzájárul a kulturális és természeti sok-
színûség fenntartásához.

6.2. Agrárium

A hazai agrárágazatok gazdasági-társadalmi súlya – akárcsak más fejlett országban –
jelentõsen csökkent a közelmúlt másfél évtizede alatt, de stratégiai jelentõségét nem
vesztette el. (Csete; Varga, 2005) 2005-ben is 3,1 milliárd eurót tett ki az export, 1,2
milliárd euró egyenleg mellett, s mintegy 700–800 ezer családnak nyújt részben-
egészben megélhetést. Közismert az élelem- és vízellátás biztonságának alapvetõ je-
lentõsége, a mezõgazdaság természeti erõforrások jelentõs részének újratermelésében,
a környezet megõrzésében betöltött szerepe.

Miközben az EU mezõgazdasági termékek és élelmiszerek túltermelésével bajlódik
– a világ más régióiban éheznek, vagy alultápláltak az emberek, elnéptelenedik a vi-
dék, s ezzel pusztul a kultúrtáj, amely egyébként is környezeti terhekkel bajlódik. Az
eddigi agrár- és vidékfejlesztési reformok és kísérletek nem vezettek kellõ eredmény-
re, amiben minden bizonnyal szerepe volt annak is, hogy nem kapcsolták egységes
rendszerbe az agrár- és vidékfejlesztést, s a szabályozást, támogatást nem állították
ennek szolgálatába. 

A világ, és benne az EU agrárgazdasága is, feltartóztathatatlanul halad elõre a kor-
szerûsödés, és ami ezzel jár, a koncentráció útján. Az EU 15 régi tagországában a me-
zõgazdasági foglalkoztatásúak száma húsz év alatt megfelezõdött. Bár az üzemek átla-
gos területe csak 19 ha, de a mezõgazdasági területnek 64%-át az 50 hektárt megha-
ladó méretû gazdaságok mûvelik. Magyarországon az átlagos üzemméret mintegy 8–9
hektár, de ha az egy hektárnál kisebb üzemeket elhagyjuk a számításból, és az EU-sta-
tisztikával reálisan összevethetõ bázishoz jutunk, akkor mintegy 40 hektár. 50 hektár
fölöttiek területi részesedése csaknem 70%. A hagyományos családi gazdasági modell
az EU-ban is felbomlóban, átalakulóban van. A fõfoglalkozású gazdaságok zöme tõke-
erõs vállalkozás, az üzemszerû termelésnek megfelelõ ágazati méretekkel. Lemaradá-
sunk elsõsorban a foglalkoztatásban szerepet játszó, ún. speciális kultúrák körében je-
lent nagy versenyképességi hátrányt az EU szakosodott üzemeihez képest, amelyek
maguk is a világ élvonala mögött kullognak. Az EU tipikus családi gazdasága földet
bérel: Németországban ma már minden nyolcadik családi gazdaságnak egyáltalán
nincs is saját földje! A magyar erõfeszítések a tulajdon és a használat közelítésére anak-
ronisztikusak, s a források legrosszabb felhasználását jelentik. (Varga, 2005)

Az tehát világosan látható, hogy a mezõgazdaság jelentõs átalakuláson ment át, a
korábbi jelentõs élõmunkát igénylõ szektort mára a technológiai fejlõdésbõl követke-
zõ iparszerû, élõmunkaszegény élelmiszer-elõállítás jellemzi, tehát a vidék gondjait
önmagában a mezõgazdaságból kiindulva már nem lehet megoldani. Ugyanakkor a
nemzetgazdasági ágazati elemzések megállapításait figyelembe véve a mezõgazdasági
ágazat fejlesztésérõl hosszú távon nem lehet lemondani, de jelentõs szerkezetváltásra
van szükség. (Csete; Varga, 2005)
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A magyar gazdaság 2004 és 2005-ben kiélezõdött belsõ feszültségei – a látszat el-
lenére – nem az EU-tagságból, hanem az arra való felkészülés elégtelenségébõl (az ad-
minisztrációs és az intervenciós rendszerek kiépítetlenségébõl) fakadnak. A gabona-
termelés – a magyar mezõgazdaság legjobb versenyképességû ágazata – föllendülése
az EU-ba való belépés elmaradása esetén végképp csõdbe vitte volna a magyar ter-
melõk nagyobbik hányadát.

A közösség agrárpolitikája – különösen a direkt támogatásokon keresztül – máris
pozitív hatású a termelõi jövedelmekre, egyszersmind azonban egy fenntarthatatlan
termelési szerkezetet támogat. Ennek ellenszerét keresi ugyan, de mindeddig nem ta-
lálta meg a magyar agrárpolitika. Lehetséges, hogy egy kiút a mezõgazdasági alapú
energiatermelés (etanol, biodízel) elõállítás lesz. (Varga, 2005)

A vidéki népesség helyben tartására, a megélhetési lehetõségeket nyújtó gazdasági di-
verzifikációra ajánlott megoldási javaslatok jelenleg nagyon „vérszegények”. A mezõgaz-
dasági termékek feldolgozása, a falusi turizmus, a kézmûves és háziipari termékek elõál-
lítása csak keveseknek, s ami ennél is fontosabb, jóval a versenyképes kereseti szint alatt
és eléggé esetlegesen ad munkát, a tájgazdálkodás, a tájgondozás fizetett foglalkozási ág-
ként való elismerése pedig még hosszú ideig nem látszik reálisnak. A termálvízkincsre
alapozott gyógyturizmus és idegenforgalom néhány régióban viszont valóban komoly fel-
lendüléshez adott alapot, de további új funkciókra is szükség van: környezetfenntartás,
tájmegõrzés, a klímaváltozáshoz adaptív gazdálkodás stb. (Csete, 2005; Varga, 2006)

A fenntartható mezõgazdaság céljai tehát a következõkben foglalhatók össze:
• A közjószág jellegû, megfelelõ környezetminõséget biztosító tájfenntartás (mozai-
kosság, erózió elleni védelem, belvízhálózat fenntartása, természetvédelem stb.) fize-
tett foglalkozási ágként való elismerése.
• A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, illetve a helyi klimatikus viszonyokat kedvezõ
irányba befolyásoló gazdálkodási formák elterjesztése (pl. ártéri gazdálkodás).
• Magas minõségû élelmiszerek elõállítása (élelmiszerbiztonság).
• A kitörési pontokat jelentõ élõmunka-igényes termelés (pl. kertészeti ágazatok fej-
lesztése, gyógynövénytermesztés).
• Megújuló energiaforrások termelése (bioüzemanyagok alapanyagai: gabonatermesz-
tés, olajnövények).

Különösen fontos a „közjószág jellegû”, a környezetminõséget biztosító, illetve a táj-
fenntartási feladatok finanszírozásának újragondolása. Míg a mezõgazdasági termelési
szerkezet átalakítása alapvetõen támogatásokkal valósítható meg, ezen feladatokat
közszolgáltatásoknak, de legalábbis közérdeket is szolgáló tevékenységnek kell tekin-
teni, amelynek ellátását alapvetõen állami, önkormányzati feladatnak kell felfogni. A
finanszírozás megvalósításában az adópolitikának és az újraelosztásnak a szerepét is új-
ra kell gondolni.

A hazai idõjárási jelenségek az utóbbi években nem kímélték a mezõgazdaságot, a
vidéki környezetet, a vidéki településeket, hiszen volt olyan esztendõ, amikor egymás
után árvíz, belvíz, aszály, sárlavinák, jégverés, fagykár stb. is elõfordult. Magyarorszá-
gon, ahol 100 évbõl 28 száraz, aszályos, ahol gyakori az aszályos évek egymást követõ
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sorozata, s egyes években pedig – például 2000-ben – árvíz, belvíz, aszály és fagykár
is elõfordul, a várható felmelegedés rendkívül élesen veti fel az élelmiszer-ellátás ha-
zai biztonságát. Kritikus években az import ára is meredeken emelkedik, nõ a beszer-
zés nehézsége, fokozódik az ország kiszolgáltatottsága. Ennek kockázata a növényter-
melés alkalmazkodóképességének erõsítésével csökkenthetõ, következményei pedig
mérsékelhetõk.

A klímaváltozás, a valószínûsíthetõ felmelegedés, szárazodás, az extrém idõjárási je-
lenségek gyakoriságának és az okozott kár nagyságának növekedése új válaszokat,
megoldásokat igényel az agrár- és vidékfejlesztésben is.

A mezõ/erdõgazdaság más nemzetgazdasági ágaktól eltérõen nem éli fel természe-
ti erõforrásait, hanem ésszerû gazdálkodás mellett újratermeli azokat, miközben ez-
zel közhasznú környezetfenntartást és légkörvédelmet is végez, elõmozdítva a klíma-
változáshoz való alkalmazkodást. A mezõgazdaság által elõállított termékek egyik
megújuló forrását jelentik a természeti környezetnek, az alternatív energiáknak, az
élelmiszereknek, közcélú szolgáltatásai mellett kedvezõ hatást gyakorol általában ter-
mészeti környezetére, a tájra, a klímára, a faj és táj biodiverzitására, a vízgazdálkodás-
ra, és sokoldalúan közremûködik a vidék, valamint a vidéki település fennmaradásá-
ban. Mindez csak a fenntarthatóság alapján valósítható meg.

[További részletek olvashatók Csete László: Klímaváltozás és a fenntartható agrár-
gazdaság, valamint vidék c. tanulmányában.]

6.3. Vidékpolitika

A vidékfejlesztés és ezen belül a természeti környezet és környezetállapot megõrzésé-
nek szerepérõl a mezõgazdaság kapcsán már szóltunk. De mint ahogy rámutattunk,
a fenntartható mezõgazdálkodás sem biztosítja „a vidék megtartó erejét”. Alapvetõ
fontosságú, hogy egy település, kistérség meg tudja tartani lakosságát. A politikának
döntést kell hoznia arról, hogy tesz-e az egyes területek kiüresedése ellen, vagy to-
vábbra is tûri a népesség városok felé áramlását.

A fenntartható fejlõdés szempontjából ugyanis nem pusztán az a cél, hogy a termé-
szeti környezet megõrzését biztosítsuk, hanem az is, hogy a felszabaduló munkaerõ ne
egynéhány nagyvárosba tömörüljön, létrehozva a városi térségeket sújtó újabb környezeti és tár-
sadalmi, életminõségi problémák tömegét, hanem olyan kistérségi centrumok hálózata jöj-
jön létre, amely ésszerûen racionalizálja a mobilitást, beleértve az áruk és szolgáltatá-
sok még környezetkímélõ távolságokra történõ szállítását is.

A települési hálózatunk egyik legnagyobb hibája a város (kistérségi centrum) -funkció
hiánya. Jóllehet az elmúlt években egyre több település kapott városi rangot, valódi
városi funkciókkal – amelyek a városi életkörülményeket és életmódot biztosítják –
nem rendelkeznek. A városi rangú települések képtelenek szervezni, dinamizálni a
körülöttük lévõ kisebb települések hétköznapjait. „Hanyatló” térségek alakultak ki,
ahol a szegregáció nemcsak társadalmi szegregációt, hanem közlekedési elzártságot is
jelent. Ezen megközelíthetetlen, hanyatló kistelepülések, amelyek alapvetõen a falusi
turizmus célpontjai lehetnének, a „nem megfelelõ” infrastruktúrájuk és a társadalmi
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környezetük miatt nem fogják tudni kihasználni a természeti környezetben rejlõ le-
hetõségeket. A leszakadó térségek hátránya hatványozottan nõ.

Örvendetes folyamat, hogy önkéntes társulások jönnek létre, melyek mûködõképes-
nek is bizonyulnak. Az állami finanszírozás azonban nem ezeket, hanem az admi-
nisztratív úton létrehozott társulásokat támogatja, aminek következtében a spontán
társulások gyakran felbomlanak. Az ilyen jellegû finanszírozás sikertelenségét az is bi-
zonyítja, hogy a projektekre létrejött társulások sem hosszú életûek. (Csizmady, 2005)
A jelenlegi kistérségi rendszer nem kapcsolódik a természetes kistájakhoz sem.

A fenntartható vidékfejlesztés céljai a következõkben foglalhatók össze:
• Mindenki számára legyen, aki akar és tud dolgozni, helyben vagy legalább a lakó-
helyének feladása nélkül biztosított munkalehetõség.
• A kistérségi központok a másutt nem szervezhetõ szolgáltatások színterei legyenek.
A szolgáltatási szektor nyújtson megfelelõ munkalehetõséget a mezõgazdasági szek-
tor átalakulása következtében felszabaduló munkaerõnek.
• Geográfiai, demográfiai szempontok alapján kialakított kistérségek létrehozása, kis-
térségi centrumokkal.
• A kistérségi önkormányzás megvalósítása (kistérségi választási rendszer kialakítása).

A településeknek a kistérségeknek felfelé, a központi kormányzatnak pedig a régi-
óknak lefelé kell bizonyos kompetenciákat átadni, amely révén kialakulhat a fenntart-
ható, kistérségekre alapozott térszerkezet. Fölvethetõ, hogy a kistérségek legyenek a
képviseleti politikai struktúra alapegységei is, tehát országgyûlési választási körzetek.

6.4. Régiópolitika

A globális folyamatok külsõ adottságok a magyar fenntartható fejlõdés számára. A kérdés
tehát az, hogyan hatnak a globalizációs folyamatok Magyarországra, mennyire segítik vagy
hátráltatják a fenntartható fejlõdést, milyen irányt szabnak a hazai fejlesztések számára és
mit is kell ahhoz tennünk, hogy ezeknek a folyamatoknak az elõnyeit maximálisan kihasz-
nálhassuk, míg a hátrányait csökkenthessük? A területfejlesztésben és a fenntarthatósági
megközelítésben egyre határozottabban érvényesülõ szemlélet, hogy a helyi/regionális erõ-
források aktivizálása révén lehet csak elõremozdító hatásokat elérni. Izgalmas kérdés, hogy
miként lehet az egyre szélesedõ globalizációs folyamatokba integrálni a lokális/regionális
struktúrákat? De mindez fordítva is igaz, miként lehet a lokális/regionális adottságokat,
erõforrásokat érvényesíteni a globális rendszerekben? (Rechnitzer, 2005)

Magyarország számára alapvetõ fontosságú, hogy a globalizáció adta tudományos-technológiai
vívmányokat ki tudja használni, és azt az ország fejlõdésének és felemelésének szolgálatá-
ba tudja állítani. A regionális pólusok funkciója az, hogy a fejlõdést közvetítsék, illetve
kisugárzó erejüknél fogva generálják a régió- és országhatárokat is átlépõ hatóterülete-
ik fejlõdését, illetve magas szintû kulturális, szolgáltatási és munkahelyi kínálatukkal
képesek legyenek régiójuk számára megtartani a legképzettebb munkaerõt is. A pólu-
sok legfontosabb szerepe az innováció megjelenítésében és terjesztésében van.
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Annak érdekében, hogy a fejlõdés ne korlátozódjék a fõváros térségére, oldódjon a
Budapest-központú térszerkezet, ezáltal a társadalom és gazdaság hatékonyabb és
fenntarthatóbb mûködése váljon lehetõvé, szükség van az ország egészének verseny-
képessé válását katalizáló pólusokra, melyek egy harmonikus, policentrikus együtt-
mûködõ városhálózati rendszer szerves elemei. A vidéki öt-hat nagyvárosunk EU-s
„regionális fõvárosoknak” egyelõre kicsik. 

A regionális pólusok tehát nem gazdasági súlyuknál fogva, hanem katalizátor sze-
repük által járulhatnak hozzá a régió fejlõdéséhez. Környezeti és területfejlesztési
szempontból sem kedvezõ, ha a regionális pólusok elsõsorban ipari centrumokká vál-
nak, mert ezzel elvesztik más középvárosi funkcióikat. Amennyiben Magyarországon
továbbra is megmarad a duális gazdaságszerkezet (amelyben nemzetközi munkameg-
osztásban részt vevõ exportiparágak mellett szinte eltörpül a hazai gazdaság), az a tár-
sadalomszerkezetre is rányomja a bélyegét, az ország tele lesz új és régi belsõ periféri-
ákkal. Ugyanis a munka mindinkább máshol lesz, mint az emberek, s az embereket
oda kell vinni ezekhez. Egyre növekvõ mértékben a perifériák jellemzõje lesz, hogy az
ott lakók a többiekhez képest kevésbé mobilak. Nem rendelkeznek azzal a tudással és
kapcsolattal, mint a központok lakói, s ezért egyre több mindenbõl kimaradnak. S
miután itt az egyes leszakadó térségekben a képzettség is romlik, oda munkahelyeket
egyre nehezebb lesz telepíteni. (Tamás, 2005)

A fentiek figyelembevételével a regionális pólusok fõbb funkciói:
• közigazgatási súlyánál fogva szabályozza és ösztönzi a térség harmonikus és fenn-
tartható fejlõdését, cél a választott regionális fejlesztési tanácsok életre hívása saját
költségvetéssel;
• ellátja olyan speciális termékekkel, szolgáltatásokkal, kulturális kínálattal a régió
lakosságát, amelyek máshol gazdaságosan nem szervezhetõk (pl. egyetem, kórház,
színház, sörgyár stb.);
• szervezi és biztosítja tágabb régiójához és a szomszédos régiókhoz fûzõdõ sokszínû
kapcsolatrendszerét;
• gazdaságilag dinamizálja a térséget, megtart erõforrásokat, mindenekelõtt a legma-
gasabban képzett munkaerõt, biztosítja a régió kitörési pontjaihoz szükséges kutatás-
fejlesztés és innováció szakmai hátterét.

Bár a régióközpontok fejlesztése a globalizáció adta követelményekhez való alkal-
mazkodás egyik elõfeltétele, az európai és a nemzetközi tapasztalatok bizonyítják,
hogy az urbanizációnak számos környezeti és társadalmi probléma a velejárója. A
problémák sora hosszú: a belvárosokban és a belvárosok peremén megmutatkozó fi-
zikai és társadalmi válságjelek, a városközpontok és a külsõ zónák társadalmi polari-
zációja, a modern nagyvárosi szegregáció folyamatai és a városi szegénység, a társadal-
mi kirekesztettség növekedése, és ennek területi megnyilvánulásai, konfliktusai. Az
utóbbi tíz esztendõ során nemcsak a kelet-közép-európai városi szegénység szignifi-
káns növekedése tapasztalható, hanem a szegénység városi koncentrációja is. A vonat-
kozó adatok szerint például Magyarország szegényeinek 64%-a, Szlovákiában a sze-
gények 57%-a városi térségekben található. (Szirmai, 2005)
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A modern agglomerációk máshol is egyre inkább egybecsúszott, de logisztikailag
egyre inkább elkülönülõ életmódformák színterei. A különbözõ csoportok egyre ke-
vésbé érintkeznek fizikailag is egymással. Budapest környékén is kialakult a csak au-
tóval megközelíthetõ védett lakóhelyek – bevásárlóközpontok –, munkahelyek rend-
szere. S a másik póluson túlélési hálózatok azok számára, akik a modern gazdaságból
kimaradtak. A szegregációnak egyre nagyobb mértékben biztonsági megfontolások
lehetnek majd a meghatározói.

Ha beigazolódnak a népességi elõrejelzések és megindul a lakosság komolyabb fogyása,
majd stabilizálódása harminc-negyven év után egy alacsonyabb lélekszámszinten, akkor
végig kell gondolni, honnan fogy a lakosság, mert ez nem egyenlõen terítve fog történ-
ni. (Tamás, 2005) A nyugat-európai példák alapján markáns társadalmi és jövedelem-
különbségek alapján szervezõdõ övezetek alakulhatnak ki mind a nagyvárosok történel-
mi magjában, mind pedig az agglomerációs övezetekben. Megoldást a fenntartható vá-
rosfejlesztés koncepciójának következetes és szabályozott megvalósulása adhatja.

6.5. Közlekedés, közlekedési hálózat

A közlekedéspolitika legfõbb jelenlegi célkitûzése a fizikai elérhetõség javítása. A célki-
tûzés azon alapul, hogy az elérhetõség javítása döntõen befolyásolja a gazdaság versenyképes-
ségét. Az elérhetõség javulása ösztönzi a mûködõ tõke magyarországi telephelyválasztá-
sát, elõsegíti a munkaerõ mobilitását, segíti a nemzetközi áruszállításban és a turizmus-
ban való hazai részvételt, ezáltal hozzájárul a tartós növekedéshez. Az elérhetõség hiá-
nya pedig a leszakadó térségekben a hátrányos helyzetet tovább erõsíti, a települések
teljesen elzáródnak a külvilágtól, eltávolodnak a nagyobb városoktól. Jelenlegi tenden-
cia, hogy nemcsak a közúti elérhetõség hiányzik, hanem fokozatosan megszûnik a tö-
megközlekedés, a területekrõl kivonul a MÁV és a VOLÁN. (Csizmady, 2005)

A fizikai elérhetõség fejlesztésének jelenlegi módja mind környezet- és egészségvédelmi szempont-
ból káros változásokkal járt. Ezt jól mutatja, hogy a közúti közlekedés mind a levegõtisz-
taság, mind a zajhatások elleni védelem szempontjából a legproblémásabb ágazattá vált
az utóbbi 15 évben. Az elmúlt idõszakban közlekedési eredetû kibocsátások, és ezen be-
lül is a közúti gépjármûforgalom kibocsátásai a levegõminõségi és zajterhelési problémák
legfontosabb okozóivá váltak, amit jól mutat a levegõszennyezettség országosan a régi-
nél egyenletesebb, a nagy belsõ és/vagy átmenõ forgalmat lebonyolító településekre kon-
centrálódó eloszlása. Magyarországon a lakások majdnem egyharmadában a zajosságot a
közlekedés okozza. A gyakran átgondolatlan infrastruktúra-építések az élõhelyek fel-
szabdalásához, a populációk elszakításához vezetett. A kibocsátások és a terhelések csök-
kentésére tett intézkedések nem tudták ellensúlyozni a fejlesztések, a természetes forga-
lomfejlõdés, és a környezetvédelmi szempontból kedvezõtlenül változó közlekedési mun-
kamegosztás hatásait, jellemzõen: a közúti és az egyéni közlekedés térnyerését.

A környezetvédelem, illetve fenntarthatóság ellen leggyakrabban felhozott érv, hogy
az korlátozza a növekedés, a verseny és így a fizikai elérhetõség fejlesztésének jelenle-
gi gyakorlatát. A fenntarthatóság szempontja ezzel éppen ellentétes, a felsorolt célki-
tûzéseknek kellene fenntarthatóvá válniuk. 
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Az elérhetõség gyorsításának növelése gyakran azon a fejlõdési modellen alapszik,
hogy a létrehozott közlekedési folyosók melletti térségekben megindul a gazdasági fel-
lendülés. A térszerkezeti problémák felismerésén alapuló területfejlesztés lényege
ugyanakkor éppen az lenne, hogy a szolgáltatások, termelés, piac, közügyek intézése
helyben legyen megvalósítható. Utóbbi esetben a szolgáltatások elérhetõsége nagy-
mértékben javulna, anélkül, hogy ehhez jelentõs távolsági közlekedést kellene igény-
be venni. Tehát nem a városok elérhetõségét, hanem a szolgáltatások elérhetõségét kell biztosí-
tani, és ebben a felfogásban a közlekedéspolitika nem cél, hanem annak eszköze. A fel-
adat tehát nem a közlekedés önmaga céljáért való fejlesztése, hanem a kistérségi és regionális
centrumok fejlõdése, közlekedés és fenntarthatóság összehangolása.

Fel kell ismernünk, hogy nem a fizikai hálózatok kiépítése hozza létre a belsõ akti-
vitást, a kapcsolatokat, ám a hálózat hiánya meg tudja akadályozni e kapcsolatok fej-
lõdését. A fenntarthatóság a regionális versenyképességet a „versenyképes terekbõl
kirajzolódó harmonikus térszerkezetben látja” (Csizmady, 2005), amelyben a kistér-
ségi centrumok (szolgáltató funkciókkal rendelkezõ település) köré a kisebb települé-
sek sugarasan fûzõdnek fel, a kistérségek közötti kapcsolatok biztosítottak, és ahon-
nan a régióközpontok is könnyen elérhetõek. Egy megfelelõ kapcsolatokkal rendelke-
zõ térség önmagát dinamizálhatja. Az infrastrukturális fejlesztéseket tehát arra kellene
használni, hogy ezt a fenntartható és versenyképes térszerkezetet a közlekedésföldrajz egy megfe-
lelõ idõtávon belül kirajzolja.

A térségen belüli kapcsolatrendszerek képesek megfelelõen feltárni, ellátni, megerõsíte-
ni a kistérségeket, míg a térséget megközelítõ, az azon áthaladó, továbbá a térséget elkerü-
lõ pályák nyújtják a mozgás fizikai lehetõségét. Minél nagyobb arányban képes egy
térség belsõ kapcsolat formájában biztosítani az igényelt összeköttetéseket, annál in-
kább kötõdni fognak hozzá a kialakuló tevékenységek, annál nehezebb lesz az adott
tevékenységet a térségbõl kiragadni és máshová vinni. Egy térségi belsõ közlekedési
hálózat kialakításának alapját egy sokoldalú kapcsolatrendszer biztosításának célja kell
hogy jelentse. A kapcsolatrendszernek szükségszerûen sokoldalúnak kell lennie, a
kapcsolatrendszer-építésnek gazdasági, kulturális, oktatási, szabadidõs stb. dimenzi-
ókban kell végbemennie. Ahogy a kapcsolatrendszerek változnak, úgy változnak meg
a közlekedési hálózattal szemben támasztott igények is, ezért a közlekedéspolitikának
csak egy eleme az általában valamilyen szinten meglévõ vagy korábban létezett fizi-
kai közlekedési kapcsolat megtartása, feljavítása. (Fleischer, 2004)

Mindez országos szinten azt is jelenti, hogy a jelenleg erõsen központosított és su-
garas közlekedési hálózatot újra kell gondolni. A felvázolt térszerkezet egy rácsos szer-
kezetû közlekedési hálózatot feltételez (Fleischer, 2004), amelynek lényege, hogy a térség külön-
bözõ pontjai az elérhetõségben azonos pozíció felé közelíti. A közlekedési hálózat fejlesztésé-
re szükség van a térség központja és a többi település között is, ami nem jelent töb-
bet, mint annak a felismerését, hogy a térség összessége számára kell optimális feltételeket
teremteni a fejlõdéshez. A térség jó belsõ feltárásával a helyi választási lehetõségek növelése
irányába lehetséges elmozdítani a pozíciókat, a térség egészének a megjavuló esélyei-
re alapozva a régió életképességének a javulását. A térség központját éppen az tehe-
ti fontossá, ha egy növekvõ fontosságú térséget tud képviselni, azaz a központnak va-
lójában abban kell felismernie az érdekeltségét, hogy a régió egésze fejlõdjön.
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A külsõ kapcsolatrendszerek tekintetében Magyarország számára adottság, hogy
rajta az EU stratégiai közlekedési útvonalai haladnak át, amelyek jelentõs fejlesztése-
ket igényelnek. (Hazánkon legalább négy páneurópai közlekedési folyosó halad ke-
resztül.) De az látnivaló, hogy ezen útvonalak egy nagy, a közös piac és az európai ke-
reskedelmi rendszer fejlesztését célozzák kiszolgálni, amely nem járulnak hozzá ma-
gától értetõdõen Magyarország minden térsége számára a fejlõdés elõmozdításához.

A harmonikus térszerkezethez igazodó közlekedési hálózatnak a környezetre gyakorolt
destruktív hatása jelentõsen csökkenthetõ, ha azok igazodnak a geográfiai, természeti táj-
egységek határaihoz. Jelentõs probléma a közúti közlekedés túlsúlya, amely mind az
áruszállításban, mind a személyszállításban egyre nagyobb teret hódít. Ennek fölül-
vizsgálatát, ellensúlyozását a támogatási szabályozásban a következõ években meg
kell kezdeni, a vasúti, vízi áruszállítást versenyképessé kell tenni a közúti áruszállítás-
sal. A személyszállításban a tömegközlekedés elsõsorban a nagyobb forgalmat lebo-
nyolító útvonalakon lehet versenyképes, így a régióközpontok egymás közötti elérhe-
tõségében. Ehhez megfelelõ színvonalú, környezetkímélõ és a gyors elérést biztosító
pálya- és jármûpark-korszerûsítésre van szükség. A gyakran hangoztatott ellenérv,
hogy a vasúti és vízi szállítás nem elég rugalmas és nem alkalmas a „háztól házig” tör-
ténõ szállításra, ezért a kombinált fuvarozás megvalósítása lehet reális célkitûzés. Így
tehát a kombinált fuvarozás újbóli, korábban már létezõ, a környezet kímélésén túl
egyszersmind foglalkoztatásnövelõ támogatása és/vagy terjesztése volna egyszerre
több célt szolgáló rendszerfejlesztési törekvés.

6.6. Termelési és fogyasztási szerkezet

Magyarországra a duális gazdaságszerkezet jellemzõ, amelyben nemzetközi munka-
megosztásban részt vevõ exportiparágak gazdasági szervezetei mellett jelentõs számú
félig önellátó vagy kényszervállalkozóként mûködõ mikro- és kisvállalkozás mûködik.
A multik és sikeres beszállítóik termelik a GDP 70%-át, az export háromnegyedét, és
foglalkoztatják a dolgozók kétharmadát. Ám ezen vállalatok mindössze egytizedét ad-
ják a hazai mintegy másfél millió vállalkozásnak.

A fentiek alapján félõ tehát, hogy a versenynek egyelõre nagyobb számú vesztese, mint
nyertese van. A verseny veszteseit ebben az esetben jól be lehet azonosítani, ezek a tõke-
szegény hazai kis- és középvállalkozások és mezõgazdasági termelõk jó része. Környezet-
védelmi szempontból a kockázatot ebben az jelenti, hogy megkezdõdik a szegregáció, a ha-
nyatló térségek környezeti állapotának romlása figyelhetõ meg, másrészt megindul a mun-
kaerõ általában városokba áramlása, amelyre a városok legtöbb esetben nincsenek felké-
szülve, ezért ez túlzsúfoltsághoz, vagy szlömösödéshez vezethet. A fenntarthatóság egyik
célkitûzése, hogy helyi erõforrások elsõsorban helyben hasznosuljanak, mert csak így biz-
tosítható a környezet kímélése, illetve a helyi munkaerõ felhasználása. Ezért alapvetõen
szükséges volna a helyi kis- és középvállalkozói réteg megerõsítése, illetve életre hívása,
amely be tud kapcsolódni a nemzetközi munkamegosztásba a nemzetközi vállalatok be-
szállítójaként. Elsõsorban azért, hogy kitörési pontot jelentsen: az innovációt jelentõ ága-
zatokban a hazai versenyképes termékeket elõállító vállalkozói réteg megerõsödjék.
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A kis- és középvállalkozások és azok hálózatának megerõsítése nem csupán gazda-
sági, szociális hatékonysági cél, hanem a környezet kíméléséhez és megóvásához ez a
gazdasági szerkezet szükséges. A hazai gazdálkodói réteg megerõsödése a termelõ-
szektor megerõsödéséhez is vezet, sokkal kiszámíthatóbb módon, mint a külföldi tõ-
ke térnyerése esetén. A kis- és középvállalkozások támogatása eszköz tehát, amely
több prioritás által megfogalmazott célt is szolgálhat. Ha a foglalkoztatás bõvítése a
cél, ismerni szükséges, melyek az élõmunka-igényes tevékenységek, és azok jelente-
nek-e potenciális versenyelõnyt. Példa lehet erre a magas élelmiszerbiztonságot jelen-
tõ agrár-környezetvédelemhez kapcsolódó feldolgozóipar KKV-inak támogatása.

Az ipar környezeti terhelését vizsgálva, megállapítható, hogy a rendszerváltozást kö-
vetõen ebbõl a szempontból „ingyen elõnyt” jelentve szûntek meg a nagy környezetter-
helést jelentõ iparágak. Az Európai Unió és általában a nemzetközi közösség megtalál-
ni látszik azokat az eszközöket, amelyekkel a termelés környezeti problémáit enyhíteni
tudta a káros anyagokra vonatkozó szigorú határértékek bevezetésével, az elérhetõ leg-
jobb technikák alkalmazásának (BAT) elõírásával, a gazdasági növekedés és a környezet-
terhelés szétválasztásával (decoupling). Az ipar új technológiái jobb hatékonyságot és általá-
ban kisebb környezetterhelést, környezet-igénybevételt jelentenek, amint ezt az elmúlt évtized
ipari szerkezetváltása igazolta. Ugyanakkor ezen modern és korszerû technológiák a hazai tõ-
keszegény kis- és középvállalkozói réteg számára gyakran elérhetetleneknek bizonyulnak.

Mindazt a környezeti erõforrásokat terhelõ megtakarítást, amelyet el lehet érni eze-
ken a területeken, a növekvõ fogyasztás felemészti, amelyek alapvetõen a fogyasztói
társadalom erõforrás-pazarlásával és hulladéktermelésével függ össze. Gyakorlatilag
egyelõre még nem léteznek olyan mechanizmusok, amelyek ezt a problémát kezelni
tudnák. Amint a környezetiállapot-elemzés kapcsán rávilágítottunk, a társadalmat
ezen új típusú környezeti problémák fenyegetik. A fenntarthatóság, illetve a megelõ-
zõ környezetvédelem eszközei tehát a fogyasztási szerkezet mennyiségi és minõségi át-
alakítására összpontosítanak a környezetbarát életmód és a fenntartható fogyasztás
feltételeinek megteremtésével.

Magyarországon a hetvenes évek közepétõl a rendszerváltozásig a lakosság magatartá-
sára az önkéntes, és a hiánygazdaság okozta nagymértékû megtakarítási hajlam mellett
a tervezõ attitûdök, a jövõben való gondolkodás voltak jellemzõk. A politikai rendszer a
fokozódó fogyasztói nyomásnak nem volt képes ellenállni, s inkább a háztartások anyagi
javainak gyarapodását támogatta a fogyasztás teljes vertikumában, mint az ésszerû,
anyag- és energiatakarékos, jövõt szolgáló megoldásokat. A magyar vevõ tudatos fogyasz-
tóvá nevelése évtizedekkel korábban elkezdõdhetett volna, ha az értékek idõben kerülnek
felismerésre, még inkább szabályokkal ösztönzött képviseletre. (Hoffmann, 2005) 

Megállapítható, hogy a lakosság magatartása megváltozott; szükségletei mélység-
ben és szélességben is kiterjedtek. A fogyasztó polgár kevésbé elnézõ a nem közvetle-
nül saját érdekeit érintõ problémákkal szemben, magatartása önzõbbé, a szó valódi
értelmében anyagiassá vált. A sikert, az érvényesülést az anyagi gyarapodás jelezte, s
megindult a fogyasztói társadalom vonzónak látszó igényeinek követése. Érdemes vol-
na elgondolkodni, hogy a rendszerváltozás utáni politikai erõk miért nem ismerték fel
mind a mai napig a lakosság ismeret-, motiváció- és magatartáshiányaiban rejlõ ve-
szélyeket, amikor követhetõ piacgazdasági modelleket terveznek. (Hoffmann, 2005)
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A jövõ kulcsát a követhetõ fogyasztási modellek adják, amelyek nem téveszthetik szem
elõl azokat a követelményeket, amelyeket a Symposium on Sustainable Consumption.
(MIMEO. Oslo, Norway 19–20 January 1994), fogalmazott meg. Nyilatkozatuk szerint:

A fenntartható termelés és fogyasztás, a javak és szolgáltatások olyan felhasználása, amely le-
hetõvé teszi az alapvetõ szükségletek kielégítését, az élet minõségének javítását, a mérgezõ
anyagok, hulladékok és egyéb szennyezõk kibocsátásának minimalizálásával az adott életcik-
lusban, oly módon, hogy nem veszélyeztetik a jövõ nemzedékek szükségleteinek kielégítését.

A jövõ környezetvédelmének egyik alapvetõ kulcseleme a fogyasztási szokások meg-
változtatása. A jelenlegi fogyasztás a kereskedelem eszközrendszerével „gerjesztett”,
amelyet szükséges volna, hogy az ésszerûség váltson fel. A fogyasztási szokások környe-
zetbarát irányba történõ fejlesztése ezért részben éppen a kereskedelem eszközrendsze-
rével: reklám, marketing stb., illetve a környezettudatosságra neveléssel gyorsítható fel. 

A környezettudatosságot e téren legalább két aspektusból volna helyes támogatni:
• a környezetkímélõ termékek keresletének bõvülését a fogyasztók körében (amely a
termelésben megnöveli e termékek elõállítását, a kereskedelemben e termékekre esõ
figyelem összpontosulását), 
• a regionális fogyasztóbázisok kialakulását, amely elõnyben részesíti a régióban ké-
szült és elõállított termékeket, szolgáltatásokat, amelyek környezettudatosabbak a ki-
sebb szállítási távolságok miatt is, és elõállításuk a helyi erõforrásokra alapul.

6.7. Energetika

A tapasztalatok és a statisztikai adatok egyaránt bizonyítják a szoros összefüggést az
országok fejlettsége, nemzetijövedelem-termelõ képessége, lakosságuk életszínvonala
és az adott ország energiafogyasztási szintje között. A GDP növekedése szinte min-
den korban és minden országban együtt járt a növekvõ energiafogyasztással. A tétel
általában fordítva is érvényesül: az energiafelhasználás növekedése a GDP termelõké-
pesség-növekedésével párosul. (Pál, 2005)

A természeti környezet terhelésének ugyanakkor egyik meghatározó forrása az
energiahordozók kitermelése, azok átalakítása és az energia fogyasztása. Az egészség-
és klímakárosító légszennyezõ anyagok kibocsátásának kétharmada a fosszilis tüzelõ-
anyagok elégetésébõl származik. Ezen túlmenõen számottevõ az energetikai tevé-
kenységeknek a vizek és a talaj állapotára (pl. radioaktív hulladék elhelyezése), továb-
bá a tájra és természeti értékekre gyakorolt kedvezõtlen hatása.

A jelenlegi nemzetközi trendek alapján feltételezhetõ, hogy globális szinten is ener-
getikai változások következnek be. Politikai és környezeti erõforrás-gazdálkodási okok
alapján ezek Magyarország fejlõdését is érintik. Egyre bizonytalanabbá válhat a meg-
felelõ energiahordozók beszerzése, az energetikai környezetszennyezés megítélése
alapvetõen a klímaváltozás következményeként egyre szigorúbb szabályokat hív majd
életre, ezért ismét elõállhat az olajválságok elõtti helyzet: egyre nagyobb jelentõséget
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kap majd a takarékosság. Félõ hogy Magyarország kiszolgáltatottsága a nemzetközi vál-
tozások hatásainak nagyobb lesz, mint az energiahordozókban gazdagabb országoké.

A nemzetközi és regionális szervezetek sora keresi a választ a jelen energetikája és a
jövõ környezeti feltételei közötti harmónia biztosításának kérdéseire. Az energiater-
melés és a környezetvédelem közötti érdekkülönbség feloldása abban rejlik, hogy ho-
gyan csökkenthetõ hatékonyan a felhasznált energia-, illetve milyen mértékben növel-
hetõ a természetes környezetet kevésbé, vagy egyáltalán nem szennyezõ alternatív
energiatermelés aránya. A közös célkitûzéseket kijelölõ és összehangolt végrehajtási
eszközöket feltételezõ – integrált – energia- és környezetpolitika megvalósítása fontos
nemzetgazdasági érdek, ugyanis a pazarlás mérséklõdése már rövid távon is a gazda-
sági hatékonyság javításának hajtóerejévé válhat. Erre utal a közterhek átrendezésé-
nek egyre hangosabban artikulált újraszabályozási törekvése is.

Az új energiapolitika centrumában a hosszú távon biztonságos ellátás érdekében a
diverzitás, és ennek részeként a hazai energiaforrások erõteljesebb kiaknázásának kellene áll-
nia. A szénbázisú, nukleáris és megújuló energián (víz-, biomassza- és a geotermikus
energia) alapuló fogyasztás valamennyi régióban meghatározó mértékben a belsõ for-
rásokra épül. Jelentõs nemzetközi áruforgalom a szénhidrogénekben valósul meg.
Minderre tekintettel egyre égetõbbé válik egy új energiapolitika megfogalmazása. Az ország
biztonságos energiaellátásának kérdései, az erõmû-fejlesztési és gáz-, valamint villa-
mosenergia-szállítóhálózat fejlesztési irányzatai, az importfüggõséggel összefüggõ lé-
pések és a piaci versenyszabályok egyaránt igénylik egy új, fenntartható energetikai kon-
cepció, politika és stratégia kimunkálását. (Pál, 2005)

A fenntartható energiapolitika a megújuló energiák elterjedését, az energiaracionalizálást és
egy keresletszûkítõ energiapolitika megvalósítását támogatja.

A környezetvédelem tekintetében a megszokott úthoz képest mértékadó változáso-
kat okozhat az a felismerés, hogy az eddigi szabályok betartása sem elegendõ a kör-
nyezeti fenyegetések tartós elhárítására. A széndioxid-kibocsátást a tervezettnél job-
ban kell csökkenteni, és mivel ennek a politikának az eredményei egyelõre nem elég-
gé biztatóak, nagyobb szerepet kell szánni a megújuló energiaforrásoknak, és sokkal
nagyobb figyelmet kell szentelni az energiatakarékosságnak. 

A megújuló energiaforrások közül elsõsorban a biomassza alkalmazása járhat – a
környezetvédelem céljain túl – jelentõs társadalmi haszonnal. A mezõ/erdõgazdaság
és a vidék hozzájárulhat Magyarország energiafüggõségének enyhítéséhez, s ezzel pár-
huzamosan a káros emissziók csökkentéséhez, elsõsorban energiaerdõk és energiafü-
vek termesztésével. (Csete, 2005) A biomassza alapú energiatermelést elõször a helyi
energiaigény kielégítésére célszerû felhasználni, mert azok nagy távolságokra, orszá-
gos hálózatba kötött erõmûvekbe történõ szállítása a közlekedési emissziók miatt
újabb környezetterheléssel járhat. A bioenergia-nyerés egyik helyi lehetõsége: a fa,
szalma, szár, nyesedékek stb. tüzelésével, a trágya (híg- és szilárd) és más szerves hulladékok
gázosításával jelentõs fosszilis energia takarítható meg. A biológiai/mezõgazdasági
energiatermelés komplex fenntarthatósági elõnyöket is ígér: a fölös hagyományos ag-
rárpotenciál továbbmûködtetését a gabonafélék és olajos növények termelésének ér-
tékesíthetõ fenntartásával. Így a környezetbarát energiaforrások újratermelésén túl
elõmozdítja ezzel az agrárnépesség foglalkoztatottságának, a vidék népességmegtartó
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képességének fenntartását. Ehhez alapvetõen szükséges a nagyszámú autonóm fûtési
rendszerek kialakításának támogatása.

[További részletek olvashatók Pál László: Energiapolitika és versenyképesség és Csete
László: Klímaváltozás és a fenntartható agrárgazdaság, valamint vidék c. tanulmányában.]

Összegzés – a fenntarthatóság összehangolásának 
lehetõségei a lisszaboni célkitûzésekkel

A magas életszínvonal fenntartása együttesen a társadalmi problémák csökkentése és
a környezetminõség javítása mellett valóban komoly kihívás az országok kormányai
számára. Ez a régi politikai megközelítések újakkal való felcserélését vagy a megvaló-
sítás hatékonyságának növelését kívánja meg. A környezet–gazdaság–társadalom köl-
csönhatásainak együttes tekintetbe vételét jelentõ fenntartható fejlõdés ígéri e kihí-
vásoknak való megfelelés lehetõségét.

A folyamatot összehangolni föltehetõleg magának a kormánynak kellene, ugyanis
úgy tûnik, elvileg sem lehetséges, és a tapasztalatok szerint sem mûködõképes, hogy
a koordináció egyik vagy másik ágazat feladata legyen.

A társadalom és csoportjai gyakran úgy tekintenek a gazdasági növekedésre, mint a
társadalmi jólétet biztosító kizárólagos tényezõre. A gazdasági növekedés jóléttel történõ
azonosítása nem véletlen, hiszen a politikusok és a társadalom többsége számára is a gaz-
dasági növekedés teremti meg az életszínvonal javításának, a bõvülõ és növekvõ fogyasz-
tási igények kielégítésének feltételeit. Ugyanakkor a társadalom egy része tudatában van
annak is, hogy a gazdasági növekedéssel nem írható le a posztindusztriális társadalom
szükséglete és értékrendje. A fenntartható fejlõdés közgazdasági értelmezése szerint
olyan fejlõdést jelent, amely maximalizálja a jelen nemzedékek társadalmi jólétét oly mó-
don, hogy az ne veszélyeztesse a jövõbeni jólétet. E fejlõdési trend fenntartása érdekében
csökkenteni kell azokat a negatív externáliákat, amelyek hozzájárulnak a természeti erõ-
források kimerüléséhez és a környezetállapot romlásához. A fenntartható fejlõdéshez biz-
tosítani kell azokat a közjavakat, amelyek fontosak a tartós gazdasági fejlõdéshez, mint
pl. a jól mûködõ ökoszisztémák, az egészséges környezet és az összetartó társadalom.

A fenntartható fejlõdés a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyensúlyt kell teremteni a
gazdasági, társadalmi és környezeti célok között mind a jelen, mind pedig a jövõ
nemzedékei számára. A három dimenzió integrációja az egyik legbonyolultabb feladat
a fenntarthatóság eléréséhez szükséges gyakorlati lépések megtételében. Általában
véve az eddig elkészült stratégiák jelentõs része a környezeti ügyeket helyezte a kö-
zéppontba, némi figyelmet szentelve a gazdasági kérdéseknek. A legtöbb esetben a
társadalmi kérdések szinte teljesen háttérbe szorultak.

A fenntartható fejlõdés, rövidebben és pontosabban a fenntarthatóság szempontjá-
ból – megítélésünk szerint – a következõ aspektusokat kell figyelembe venni:

(i) Bármely fejlesztéspolitika alapelve legyen annak fenntarthatósága
• gazdaságilag: azaz önfenntartó, önfinanszírozó módon legalább az üzleti tervekkel
belátható idõben
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• szociálisan, társadalmilag, tehát az adott közösség számára – legalábbis egy kö-
vetkezõ generáció eltartását tervezhetõ módon
• ökológiailag, azaz: a véges környezeti erõforrások használatát tekintetbe véve.

(ii) A környezeti erõforrások – benne a Kárpát-medence közepén a térszerkezet hasz-
nálatának fönntartását illetõen – a meghatározó elemek

• az agrárium és a vidékfejlesztés,
• a közlekedési infrastruktúra,
• az energetika jövõje, és
• a társadalom eltartóképessége, így
• a migráció többcélú szabályozása.

(iii) A fejlõdés „húzó” ágazat(ai)nak meghatározása és elõmozdítása.
(iv) A társadalom szétesésének megakadályozása, perspektíva a következõ generáció
számára.
(v) „Jó kormányzás” mindezeknek a megvalósítására.

Tekintsük át végezetül ismét, a lisszaboni és a nemzeti fejlesztési koncepció/terv ja-
vasolt prioritásait a fenntarthatóság (göteborgi) nézõpontjából.

Versenyképesség

Az elmúlt évtizedben a gazdasági növekedés nagymértékben hozzájárult a lakosság
többsége esetében az életminõség javulásához, a várható élettartam növekedéséhez és
az iskolázottság szintjének emelkedéséhez. A szegénység egyes országokban csökkent,
míg más országokban a gyerekes családokat és a fiatalokat különösen sújtja e társa-
dalmi probléma. A gazdasági növekedés továbbra is súlyos, és félõ, hogy növekvõ, de
egyelõre legalábbis nem csökkenõ terheléseket jelent a környezetre annak ellenére,
hogy a szerkezetváltásnak és a környezetpolitikai intézkedéseknek köszönhetõen né-
mi haladás érzékelhetõ a gazdasági növekedés és a szennyezések, valamint az erõfor-
rás-használat szétválásában. A versenyképesség növelésének eddigi lépései ugyanak-
kor a területi különbségek nem kívánatos szintû növekedésével jártak. Ennek eredmé-
nyeként fõleg a nagyobb városok és a fõvárosi agglomeráció jelentõs versenyelõnyben
vannak, leszakítva, lemaradásra ítélve a vidéki térségeket.

A természeti tõke kritikus eleme a fenntartható fejlõdésnek: erõforrásokat biztosít
a gazdasági termelés számára; befogadja a hulladékokat; létfontosságú ökoszisztéma-
szolgáltatásokat és jó közérzetet biztosít az ember számára. A legtöbb országban a tõ-
ke különbözõ formáinak felhalmozódása elõsegítette a gazdasági növekedést, ugyan-
akkor a természeti tõke értéke csökkent. A természeti, az emberi és a társadalmi tõ-
ke fenntartása vagy növelése a fenntartható fejlõdéshez nélkülözhetetlen. [További
részletek Kerekes S.: A fenntarthatóság közgazdasági értelmezése c. fejezetben.]

A fenntarthatóság eléréséhez olyan stratégiára van szükség, amely – a versenybõl
származó hatékonyságjavulás és növekvõ jövedelemben manifesztálódó – az elõnyök
megõrzését célozza, a fenntarthatatlan tendenciák korlátozásával.
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A versenyképességi célkitûzések megvalósítása a következõkben járulhat hozzá a
fenntarthatósághoz:

• Régiók, kistérségek, önkormányzatok intézményi reformja, ha az a természeti rendsze-
reket, tájegységeket is figyelembe veszi, elõsegítheti a természeti értékek komplex,
rendszerszemléletû kezelését és megõrzését.

• Oktatás, képzés reformja: az oktatást és a képzést nem csak a gazdaság szükségle-
teire kell érzékenyebbé tenni, hanem a környezettudatos termelési eljárásokra is. A jö-
võ generációknak megfelelõ információt kell biztosítani a környezetkímélõ gazdasági
lehetõségekrõl.

• Infrastruktúra-fejlesztés során a fenntartható erõforrás-gazdálkodás szempontjainak
figyelembe vétele.

• A kitörési pontot jelentõ tevékenységek térnyerésének támogatása, az ország adottságainak
tekintetbevételével versenyképesnek ígérkezõ térségek számára.

• Versenyszabályozás: a kis- és középvállalkozások támogatása, amely nemcsak gaz-
dasági ösztönzést jelenthet, hanem települések és kistérségek népességmegtartó ké-
pességének erõsítését.

• Kormányzati beruházások esetében egyfelõl „zöld közbeszerzés”, másfelõl a pazarló, te-
hát a közép- és hosszú távon nem fenntartható fejlesztések támogatásának visszaszorítása.

• Kutatás-fejlesztés: a fenntartható termelési eljárások, szolgáltatások, fogyasztási
szokások kidolgozása és bevezetése érdekében.

• Környezetbarát, anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény termékek, szolgáltatások tá-
mogatása, a környezetileg káros támogatások csökkentése. Ma domináns gazdasági sikerté-
nyezõ, a nemzetközi versenyképesség egyik fõ eleme a gazdasági hatékonyság, és azon
belül a fajlagos energia- és anyagigényesség. A versenyképességnek ez a vetülete a
fenntarthatóság irányába mutat, mivel csökkenti a környezetterhelést. 

• Pénzügypolitika: anyagok, energiák, erõforrások az adót is tartalmazó árarányának
meghatározása. A fenntarthatóság szempontjából nem az adó mértéke, hanem annak
szerkezete bír jelentõséggel. Az élõmunkaszegény technológiák elterjedésének idõsza-
kában az élõmunka megadóztatása tovább növeli a foglalkoztatási problémákat,
ugyanakkor nem adóztatja megfelelõen a környezethasználatot.

A környezetileg kedvezõtlen támogatások felszámolása nyilvánvaló nemzetgazdasá-
gi elõnyökkel jár. Ezen támogatások miatt ugyanis az árak nem tükrözik a valós költ-
ségeket, ami a nemzetgazdaság minden szintjén hibás döntésekhez vezet. Ennek a
helyzetnek a megváltoztatása egy korszerûbb és versenyképesebb gazdasági szerkezet
kialakulását segíti elõ. Ha egy környezetkárosító tevékenységnek van reális környe-
zetkímélõ alternatívája, akkor azt a tevékenységet környezeti szempontból károsnak
kell tekinteni. Elsõsorban a mezõgazdasági, a közlekedési és az energiaszektorban
szükséges a támogatási rendszer átalakítása. (Kiss, 2006)

Ez fogja elõmozdítani az ún. szétválasztás (decoupling) megvalósítását, amely a gaz-
dasági fejlõdés új értékek elõállításának növelésére a környezetterhelés növekedése
nélkül ad módot, a fogyasztási jólét emelésére a környezeti erõforrásokkal való fenn-
tartható gazdálkodással egyidejûleg.
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Tudásalapú társadalom

A tudásalapú társadalom megvalósításának célja, hogy a társadalom olyan tudással rendel-
kezzék, amely nem pusztán a tényszerû ismeretek meglétét, hanem tanulási képességeket,
az ezek nyomán kialakuló készséget, tájékozódási gyakorlottságot is magába foglalja. A tu-
dásalapú társadalom fejlesztésének kulcslépései a tudás megszerzése (K+F), a tudás átadá-
sa (oktatás, képzés) és gyakorlati alkalmazása (innováció, kapcsolati rendszerek fejlesztése).

A környezetorientált innováció a környezetpolitika megvalósításának fontos „rásegítõ” eszköze. A
modern, tudásalapú gazdaságban a versenyképesség környezetkímélõ megõrzésének fel-
tétele az innovatív magatartás, valamint a fejlett tudás- és technológiai bázis. Ennek érde-
kében kiemelt feladat a tudásbázis fejlesztése, a hazai tudományos, mûszaki ismeretek bõ-
vítése, a korszerû technológiák elterjesztése, az ezekkel kapcsolatos kutatások növelése, az
innovációs és technológiai kapcsolatok erõsítése, valamint a tudás „alkalmazásba vétele”.

Társadalmi kohézió

Világszerte egyre nagyobb kihívást jelent, hogy a népesség egyes csoportjai között je-
lentõsek a demográfiai–társadalmi–gazdasági és környezeti adottságbeli különbségek.
A demográfiai jövõképet a további létszámcsökkenés és öregedés uralja, a társadalmi
különbségeket az iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, a nemzetiségi/etnikai hova-
tartozás differenciálja, amelyeket tovább mélyítenek a lakóhelyen érvényesülõ lehetõ-
ségek és hiányuk: a behatároltságok.

A tovább erõsödõ társadalmi-gazdasági egyenlõtlenségekkel párhuzamosan a kör-
nyezeti állapotjellemzõk is jelentõs területi különbségeket mutatnak. A kedvezõtlen
társadalmi-gazdasági helyzet egy sor ponton a települési környezet állapotának rom-
lásához vezetett. A leromlott városi településrészek (rendezetlen közterületek, funkci-
ójukat vesztõ – sokszor mûemlékekben gazdag – településközpontok, elszlömösödött
lakótelepek) túlnyomórészt olyan területeken helyezkednek el, ahol halmozottan hát-
rányos helyzetû lakosok élnek.

A társadalmi kohézió célkitûzései a következõkben járulhatnak hozzá a fenntartha-
tósághoz:

• Foglalkoztatás: a versenyképesség növelése a rendszerváltás óta eltelt idõszakban
egyértelmûen csökkentette a foglalkoztatottságot, a munkahelyek számát. Ez jórészt
nyilvánvalóan a gazdaság drasztikus átalakulásának következménye volt, de jól jelzi,
hogy a versenyképesség növelése például az üzemi hatékonyság esetében jellemzõen a
felhasznált munkaerõ csökkentésével jár. A mikrogazdaság hatékonyságán alapuló jö-
vedelemnövekedésbõl feltehetõleg finanszírozhatók a helyi, regionális, országos fenn-
tartható foglalkoztatáspolitikák.

• Az egészségügy, benne a környezet-egészségügy javuló színvonalú ellátása, valamint a
környezetbiztonságot megvalósító szolgáltatások fejlesztése is munkahelyteremtõ és a
társadalmi szolidaritást erõsítõ tevékenységcsoportok lehetnek.
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• A szolgáltatások növekvõ aránya mellett a termelõ ágazatok (mezõgazdaság, ipar) meg-
felelõ súlyának fenntartása nem csupán biztonsági, hanem társadalmi magabiztosságot
támogató kérdés. Bizonyos szintû önellátás, a hazai termékek léte a társadalmi és
nemzettudatra is hatással van, amely hozzájárul a kulturális és természeti sokféleség
fenntartásához.

• Életminõség javításához a vidék megtartó erejének fenntartása, a jó környezetminõ-
séget biztosító, illetve a tájfenntartását ellátó feladatok támogatása és megvalósítása
járulhat hozzá, amely tehát egyidejûleg biztosítja, hogy az eredeti helyen és társadal-
mi közegben és jó környezetminõségben lehessen élni. Hasonlóképpen szolgálja a ra-
cionális városi területhasználat a jó társadalmi közérzet és a környezetminõség össze-
kapcsolását városi környezetben.

Az Európa Tanács célja a társadalmi kohézió elõsegítése, amely egy társadalomnak
azt a képességét jelenti, hogy biztosítani tudja tagjai általános jólétét, az egyenlõtlen-
ségek minimalizálását és a polarizáció elkerülését.

Intézményrendszer

A jelen nemzedékek felelõssége, hogy olyan intézményrendszert alakítsanak ki, amely
lehetõvé teszi a társadalom és a gazdaság stabil mûködését oly módon, hogy az ne jár-
jon együtt a környezeti erõforrások degradációjával. Ennek érdekében olyan mechaniz-
musokat kell létrehozni, amelyek ösztönzik a társadalmi részvételt a döntéshozatalban,
támogatják a közjavakkal történõ gazdálkodás ésszerûvé válását, az átláthatóságot és a
számonkérhetõséget. Ezek az elvek elengedhetetlenek a korszerû és hatékony kor-
mányzás/irányítás megvalósításában. Az adófizetõk joggal várják el a kormányzattól
azt, hogy a közérdeket etikusan szolgálja, valamint a közjavakkal megfelelõ módon
gazdálkodjon. Az átláthatóság és a számonkérhetõség azt követeli meg a kormányok-
tól, hogy erõs és koherens etikai kultúrát alakítsanak ki, amely biztosítja a mûködés
magas követelményeit. Ehhez nélkülözhetetlen az összehangolt irányítás a közszolgá-
lati politikák és gyakorlatok kidolgozásában és elterjesztésében.

A jó irányítás megvalósításához szükséges a hatékony jogkövetõ magatartás kiala-
kítása. A jogérvényesítési technikák magukban foglalhatják a hatósági ellenõrzéseket,
az önellenõrzést, az önértékelésen alapuló jelentéstételt és az állampolgári cselekvése-
ket. Az állampolgári részvétel mechanizmusainak erõsítése a döntéshozatalban javít-
ja a döntések minõségét, hitelességét és legitimációját. Az információs és kommuni-
kációs technológiák gyors terjedése (pl. internet) tovább bõvítik a döntések befolyá-
solásának lehetõségeit. Míg néhány ország már évtizedekkel ezelõtt szabályokat alko-
tott az információhoz való állampolgári hozzáférésrõl, addig 40%-uk csak az utóbbi
évtizedben fogadott el e jogot biztosító törvényeket. Az állampolgárokkal folytatott
tanácskozások iránti igény növekszik, jóllehet a folyamat még lassú. A legtöbb or-
szágban csak nemrég ismerték fel, hogy fontos az állampolgárokkal vagy azok képvi-
selõivel folytatott rendszeres konzultáció. Az aktív részvétel még nagyon kis mérték-
ben van jelen a politikakészítési folyamatban. Valójában a demokratikus döntéshoza-
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talnak ez a legérettebb formája, a tényleges és nem csak verbális partneri viszony iga-
zi megnyilvánulása.

A fenntartható intézményrendszer három fõ téma köré kell szervezõdjék. Megvaló-
sítandó a gazdasági és pénzügyi intézmények reformja, a központi államigazgatás re-
formja, valamint az önkormányzati rendszer reformja. A gazdasági-pénzügyi intézmé-
nyi reform az erõforrásokkal való fenntartható gazdálkodást kell szolgálnja, ami a meg
nem újuló források használatának drágulását, a megújuló, benne a humán erõforrások
alkalmazásának széles körû növelését kell célozza. Az államigazgatás reformjának ten-
gelyében a szektorális integráció az ágazatok és tevékenységcsoportok elvárt, megszer-
vezett és kikényszerített együttmûködése kell hogy álljon. E nélkül a fenntarthatóság
három komponensének kölcsönhatásának szabályozása nem valósítható meg. Az ön-
kormányzati rendszer reformja, összefüggésben az államigazgatás reformjával azt je-
lenti, hogy a településeknek a kistérségek számára, a központi kormányzatnak a régió
számára kell kompetenciákat átadni, hogy a kistérségekben legyen biztosítható a szol-
gáltatások (közoktatás, közegészségügy, engedélyezési eljárások stb.) megfelelõ színvo-
nala és másfelõl a gazdasági, kulturális, társadalmi folyamatok történelmileg kialakult
térszerkezeten való szervezõdése valósuljon meg, amely „szolgáltatási szerkezet” az erõ-
forrásokkal való fenntartható gazdálkodás belátható optimalizálását jelenti.

A fenntartható fejlõdés a legjobb törekvés morálisan és gyakorlatilag is. (Lafferty,
2000). Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy ehhez döntési mechanizmusok, azaz a demokrá-
cia új formái és szintjei szükségesek. A demokrácia itt a közösség és az ésszerûség össz-
hangja. Föltehetõ, hogy konfliktusos út vezet errefelé: az „ökológiai demokrácia” ütkö-
zik más demokrácia-felfogásokkal. Mielõbb megkezdendõ e vetélkedés szabályainak és
föltételeinek kialakítása, hogy meg lehessen indulni ezen a – bizonyára – hosszú úton.
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Gáthy Andrea – Kuti István – Szabó Gábor

FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉSI POLITIKÁK 
ÉS STRATÉGIÁK AZ EURÓPAI UNIÓBAN1

A fejlõdés fenntartható jellegének biztosítása az Európai Unió egyik alapvetõ politi-
kai célkitûzése. Jelentõségét kiemeli az Unió Alapszerzõdése és Alkotmánya is. Az EU
számos dokumentuma hangsúlyozza, hogy a fenntartható fejlõdés a társadalmi-gaz-
dasági élet egészét átfogó koncepció, amelynek át kell hatnia az Unió és a tagállam-
ok valamennyi stratégiai elképzelését, politikáját és tevékenységét, és amely megkö-
veteli, hogy azokban a társadalmi és gazdasági célokat a környezeti-ökológiai szem-
pontok, korlátok figyelembevételével, azokkal összhangban tûzzék ki.

A fenntartható fejlõdésrõl azonban az elmúlt két-három évtizedben bebizonyoso-
dott, hogy elméleti oldalról rendkívül összetett, bonyolult, tisztázatlan koncepció, a
gyakorlatban pedig nehezen, fokozatosan, kompromisszumok árán megvalósítható el-
gondolás. Az elméletben egyrészt ma is számos – esetenként egymásnak szögesen el-
lentmondó – értelmezése létezik, másrészt a probléma egyes elemeinek még csupán
homályos megfogalmazására vagyunk képesek.

A társadalmi-politikai gyakorlat különbözõ szintû képviselõi azonban többnyire sem
az elmélet ellentmondásait, sem bizonytalanságait nem ismerik. A fenntartható fejlõdés
elméleti reprezentációi közül legtöbbször érdekeiknek megfelelõen választanak, illetve –
ennél is gyakrabban – a legismertebb változatokat formálják, egyszerûsítik oly módon,
hogy azok megfeleljenek politikai, hatalmi, gazdasági céljaiknak, törekvéseiknek.

Mindemellett is fontos eredmény, hogy Európában mára eljutottunk oda, hogy a
politikai szövegekbõl, s legtöbbször a mögöttük meghúzódó szándékokból is – leg-
alábbis a nagypolitika szintjén – egyre ritkábban hiányzik a fejlõdés fenntarthatósági
követelményeinek való megfelelés igénye. A hetvenes évek elejének elkülönült kör-
nyezetpolitikáitól, az ezeknek az ágazati politikákba történõ beépítésére való törek-
véseken át, az ezredfordulóra – az Unió és a tagállamok szintjén egyaránt – eljutot-
tunk az átfogó fenntartható fejlõdési politikák, illetve azok intézményesült formái, a
nemzeti fenntartható fejlõdési stratégiák kidolgozásáig és a megvalósítási folyamat el-
indításáig. Az EU 23 tagállama – Ciprus és Magyarország kivételével valamennyi or-
szág – elkészítette nemzeti fenntartható fejlõdési stratégiáját (nffs), vagy annak nyil-
vános munkaváltozatát, s némelyikük (pl. az Egyesült Királyság, Szlovénia) már több
év tapasztalata alapján értékelte, és egyszer vagy kétszer át is dolgozta azt. Az Unió-
ban a 2002-es elfogadást követõen jelenleg folyik az Unió fenntarthatósági stratégiá-
jának felülvizsgálata, széles körû társadalmi részvétel mellett.

Kétségtelen, hogy a fenntarthatósági stratégia önmagában nem szükségképpen tük-
rözi egy ország összes elért eredményét, valós teljesítményeit a fejlõdés fenntarthatósága
szempontjából. Az egyes részpolitikák (környezeti, energetikai, közlekedési, egészség-
ügyi stb.) célkitûzéseinek és eredményeinek összessége, az alkalmazott eszközrendszerre
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vonatkozó tények, a megvalósítás folyamata jobban bemutathatják egy társadalom fenn-
tarthatósági állapotát, mint az ezeket rendszerbe foglalni szándékozó fenntarthatósági
stratégia (vö.: Cherp [et al.], 2004). Ez utóbbi azonban arról is árulkodik, hogy a törté-
nések mennyire tudatosultak a politikai vezetés szintjén és a társadalomban, s ez a jövõ
szempontjából rendkívül fontos. A fenntarthatósági politikáknak ezért itt túlnyomórészt
ezzel a szeletével, a nemzeti fenntarthatósági stratégiákkal, azok jellegzetességeivel, ered-
ményeivel, korlátaival, jövõbeni lehetõségeivel foglalkozunk.

Egyrészt elérhetõ információk híján, másrészt mert viszonylag új folyamatról van
szó, inkább a stratégiákról (magukról a dokumentumokról) lesz szó, s kevéssé tárgyal-
juk a megvalósítás elért eredményeit.

A legtöbb nffs jól mutatja, hogy az országok fenntarthatósági politikái – az egy-
mástól esetenként határozottan eltérõ közelítések ellenére is – megegyeznek abban,
hogy egyre összetettebb, sokszínûbb, hatékonyabb cél- és eszközrendszert alkalmaz-
nak. Az elemzésnek kétségkívül épp ezek hasonlóságaira és különbségeire kellene ki-
térnie, a gyakorlat részleteire, amelyek számot adnak az ezen a téren elért konkrét
eredményekrõl.

Van azonban valami, ami ennél is fontosabb. A fenntarthatósági politikák alapvetõ
különbsége ma abban rejlik, hogy az azt meghatározó politikai és értelmiségi elitben, s
a rájuk nyomást gyakorló civil társadalomban milyen mértékben és fõként hogyan tuda-
tosult a fenntartható fejlõdés koncepciója, illetve ezzel kapcsolatban milyen értékrend alakult ki.
Vizsgálatunkat ezért – egy rövid történeti áttekintést követõen – a fenntartható fejlõ-
dés koncepciójának értelmezési változataival, ezek tömör bemutatásával kezdjük.

Továbbá, a fenntartható fejlõdési stratégiák sajátosságait csak úgy érthetjük meg,
céljaikat csak akkor értékelhetjük helyükön, ha legalább röviden felvázoljuk kimun-
kálásuk és megvalósításuk összetett, sokrétû feltételrendszerének leglényegesebb ele-
meit. A stratégiák szemléletmódjára ható tényezõk közül a következõket emeljük ki:
• A természettudományok képviselõi – a jelentõs számú aggasztó tényanyag ellenére –
bizonytalanok az ökológiai válságjelenségek súlyossága mértékének megítélésében.
Mindez nem emberi hiba, mulasztás vagy képességek hiányának következménye; szük-
ségképpen fakad – mindenekelõtt – a problémakör természetébõl, annak komplexitá-
sából és hosszú távú jellegébõl, illetve az emberi megismerési folyamat sajátosságaiból.
• A technológiák változásának sebessége az utóbbi évtizedekben is rendkívül gyors
volt, a természeti és társadalmi következményeket csak részben sikerült tudatosítania
az emberiségnek. Hasonlóképpen, rendkívül szegényesek az elképzeléseink a követ-
kezõ évtizedek várható technikai fejlõdésérõl, így alig van képünk azok természeti és
társadalmi hatásairól.
• A világ népeinek és országainak egyenlõtlensége az emberhez méltó élet esélyeit te-
kintve, az elmúlt évtizedekben történt kedvezõ változások ellenére is fennmaradt, s a
kulturális, ideológiai konfliktusokkal együtt civilizációs válsághelyzetet teremtett.
• A globális verseny fokozódása szerte a világon felerõsítette a gazdasági pozíció meg-
erõsítésének, javításának kényszerét, s fõként a fejlett országokban még inkább elõ-
térbe helyezte a rövid távú versenyképességi szempontokat.
• A fenntartható fejlõdés koncepcióját, fogalmi megragadását illetõen – a mintegy
negyed százados rendkívül széles körû, lényegében az összes tudományterületet átfo-
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gó vita és sok kompromisszummal kísért gyakorlati kísérletezés ellenére – ma sincs
egyetértés, sõt markánsan különbözõ álláspontok léteznek egymás mellett.
• A történelem folyamatának jelenlegi állapotában nem létezik erõteljes nyomást
gyakorló erõ a polgári, kapitalista társadalom alapvetõ értékeinek, intézményeinek és
koordinációs mechanizmusainak gyökeres megváltoztatására.

Jórészt ezek a körülmények határozzák meg a politikai elképzelések és cselekvések
preferenciáit és kompromisszumait, s mind az Unió, mind a tagállamok különbözõ
társadalmi-gazdasági stratégiáiban, politikai praxisában – rejtve vagy kimondottan,
nehezen felfedezhetõen vagy szembeötlõen – fellelhetõ hatásuk.

Az Unióban a fenntarthatósági politikák erõteljessége jelentõs részben azon múlik,
hogy a politikaformáló tényezõk a természettudományos bizonytalanságok kezelésében
mennyire veszik komolyan az elõvigyázatosság elvét, hogy mennyire bölcsen és átgondol-
tan kezelik a technológiai fejleményeket, ugyanakkor mennyire látják elõre és milyen
bátran hasznosítják azokat, hogy mennyire merészen folyamodnak erõteljes társadalmi
reformok megvalósításához, s nem utolsósorban, hogy a középtávú gazdasági és a hosz-
szú távú ökológiai fenyegetésekre adott feladatok között milyen rangsort állítanak föl.

Mint a továbbiakban majd látjuk – bár az elért eredmények nem lebecsülendõk –,
a kép korántsem egyértelmû: inkább van okunk elégedetlenségre, mint optimizmus-
ra. Európa népei távolról sem eléggé óvatosak, bölcsek és erkölcsösek – s még csak
nem is eléggé felelõsségteljesek valamennyien –, amikor jövendõ társadalmukról al-
kotott elképzeléseiket felvázolják.

A jelenlegi helyzet bemutatásához elõbb áttekintjük a fenntartható stratégiák születésé-
hez vezetõ utat, majd röviden vázoljuk a fenntartható fejlõdés koncepciójának néhány
fõbb közelítését (mivel a stratégiák szemlélete, hatékonysága jelentõs részben ezen múlik),
ezt követõen elemezzük a stratégiák jellegzetességeit, kitérve a különbségekre az egyes
tagországok esetében, s mindeközben a jövõben követendõ irányokról is szót ejtünk.

1. A stratégiai szemlélet megerõsödése az Európai Unióban

Az utóbbi 6–8 évben a közösségi szintû stratégiai szemlélet megerõsödésének lehet-
tünk tanúi az Európai Unióban: a Közösség szintjén különösképpen, de az egyes tag-
országokban is, bár meglehetõsen különbözõ mértékben.

A globális verseny fokozódása, a gazdasági pozíció megerõsítésének, javításának
kényszere a középtávú gazdasági célok tudatos átértékelését tette szükségessé az EU-
ban: ennek eredménye a 2000-ben született, s napjainkban átértelmezés alatt álló
Lisszaboni Stratégia (LiS), a tagállamokban pedig a különbözõ gazdaságfejlesztési stra-
tégiák és tervek.

A vészjósló planetáris ökológiai fenyegetések nyomán elengedhetetlen volt a gazda-
sági és társadalmi folyamatok nagy idõhorizontú, környezeti szempontokból való át-
tekintése: a Közösség erre – Göteborgban (2001) és Barcelonában (2002) – adott vá-
lasza az Unió Fenntartható Fejlõdési Stratégiája (FFS), a tagállamokban pedig a nemze-
ti fenntartható fejlõdési stratégiák. Erre a folyamatra több nemzetközi szintû kezde-
ményezés ösztönözte Európát.
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A fenntarthatósági stratégiákhoz vezetõ út

Már a Bruntland-jelentés is fellépett azzal az igénnyel, hogy a „világnak gyorsan ki kell
dolgozni olyan fejlesztési stratégiákat, amelyeknek segítségével az egyes országok kiszakadnak a
jelenlegi, gyakran romboló fejlõdési folyamatukból”. (WCED, 1988:75)

1992-ben az ENSZ Környezet és Fejlõdés Konferenciája (Rio de Janeiro) a Feladatok
a 21. századra (Agenda 21) címû dokumentumban konkrétabb formában fogalmazta
meg ezt az ajánlást: „A kormányok […] alkalmazzanak […] nemzeti stratégiát a fenntart-
ható fejlõdés érdekében […]. A stratégiának a nemzet különbözõ ágazati gazdasági, társadal-
mi és környezetvédelmi irányelveire és terveire kell épülnie, és összhangba kell hoznia azokat.”
(UNCED, 1993:72–73)

1996-ban az OECD a Milyen legyen a 21. század? („Shaping the 21st Century”) címû
anyagában (OECD–DAC, 1997) 2005-öt jelöli meg, amikorra minden országnak ki kell
dolgoznia fenntartható fejlõdési stratégiáját és meg kell kezdenie annak megvalósítását. 

1997-ben az ENSZ Közgyûlésének Rendkívüli Ülésszaka (UN Rio+5) már szoro-
sabb határidõt szabott, és célként tûzte ki, hogy 2002-re valamennyi ország vezessen
be nemzeti fenntartható fejlõdési stratégiát, az Agenda 21-nek megfelelõen.

2002 augusztusában, Johannesburgban az ENSZ Fenntartható Fejlõdés Világkon-
ferenciája határozatot hozott, hogy „az államoknak azonnali lépéseket kell tenniük, hogy
elõrehaladást érjenek el nemzeti fenntartható stratégiájuk megfogalmazása és kidolgozása terén,
és 2005-ig kezdjék meg azok végrehajtását”. (WSSD, 2002:77)

Ennek megfelelõen a ‘90-es évek közepén, végén az Unió, és néhány tagország is
hozzálátott saját fenntarthatósági stratégiája elkészítéséhez, a 2002-es johannesburgi
csúcsra való készülés pedig szinte valamennyi országban felgyorsította a folyamatot.

Az idõpont azért is érdekes, mert a Közösség egyrészt a világban zajló gazdasági fo-
lyamatok, másrészt aggasztó belsõ társadalmi jelenségek – mindenekelõtt a tartósan
magas munkanélküliség – miatt új társadalmi-gazdasági stratégia létrehozását tartot-
ta szükségesnek.

A lisszaboni folyamat

2000-ben az ún. Lisszaboni Stratégiában az Európai Unió nagyra törõ gazdasági és
társadalmi reformcélokat fogalmazott meg, lényegében az Egyesült Államokkal szem-
beni gazdasági hátrányának lefaragására. Célul tûzték ki, hogy 2010-re: „az Uniónak
a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává kell válnia, amely ké-
pes a fenntartható gazdasági növekedésre, miközben több és jobb munkahelyet és erõsebb társa-
dalmi összetartást teremt.” (EC, 2001:1)

2005 januárjában az új Bizottság újrafogalmazta a stratégiai célokat a 2005–2009-es
idõszakra, megerõsítve és újrafókuszálva a Lisszaboni Stratégia elképzeléseit (EC, 2005).

A stratégia kulcsproblémája a foglalkoztatás, a kutatás és innováció, a gazdasági re-
form, a társadalmi kohézió megteremtése és a környezeti kérdések. Meglepõ és sokat-
mondó, hogy az eredeti Lisszaboni Stratégiában jószerivel figyelmen kívül hagyták a
fenntarthatóság kérdéskörét, s a Barcelonai Európa Tanács által kibõvített dokumen-
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tumban is éppen csak említésre kerül az Unió fenntartható fejlõdési stratégiája az
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, továbbá a közlekedés és a GDP nö-
vekedésének szétválasztása kapcsán.

Ez utóbbi módosítás az egy évvel korábbi, Göteborgi Európa Tanács határozata nyo-
mán született, mely a célokat kiegészítette a környezeti pillérrel, és útjára bocsátotta
az Unió Fenntartható Fejlõdési Stratégiáját.

Az Unió Fenntartható Fejlõdési Stratégiája

1999-ben a Helsinki Európa Tanács megbízta az Európai Bizottságot, hogy készítsen
javaslatot egy a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokat harmonizáló hosz-
szú távú stratégiára. Az Unió 2001-ben a Göteborgi Európa Tanács alkalmával fogad-
ta el a stratégia ‘belsõ komponensét’ (EC, 2001 – sokszor ezt emlegetik FFS-ként),
majd 2002-ben a Barcelonai Európa Tanács a stratégia ‘külsõ dimenzióját’ is megfo-
galmazta (EC, 2002). E két dokumentum együttesen alkotja az EU átfogó fenntart-
ható fejlõdési stratégiáját.

Jelenleg folyik mindkét stratégia (LiS, FFS) felülvizsgálata, melynek során törekvé-
seket, de legalábbis szándékokat tapasztalhatunk összhangba hozásukra. Kétséges
ugyan, hogy ez mennyire lehetséges, abban azonban reménykedhetünk, hogy a két
célrendszer ellentmondásai ebben a folyamatban, azaz az elkövetkezendõ néhány év-
ben világosabban megmutatkoznak és legalább valamelyest oldódnak.

A tagállamok szintén jelentõs lépéseket tettek, hogy választ adjanak a kihívások-
ra, megfeleljenek a fenntarthatóság követelményeinek, illetve helytálljanak a gaz-
dasági versenyben. A stratégiai szemlélet megerõsödését itt még inkább a fenntart-
hatósági stratégia készítése eredményezte, ugyanis a fentebb vázolt nemzetközi
nyomás és az Unió ösztönzése eredményeként – Ciprus és Magyarország kivételével
– valamennyi tagország elkészítette nffs-ét (1. táblázat), méghozzá többé-kevésbé
hasonló elvek szerint. Ez is jelzi, hogy míg hat évvel ezelõtt még a fejlett országok
többségérõl is joggal írhatták azt, hogy „a fenntartható fejlõdés még nem épült be a kor-
mányzati gondolkodás és tevékenység központi részébe” (Dala-Clayton–Brass, 2000:7), ma
már árnyaltabban kellene fogalmazni. Az nffs valós szerepérõl, hatékonyságáról
ugyan megoszlanak a vélemények, és országonként valóban jelentõs különbségek
tapasztalhatók, az elõrelépés azonban nyilvánvaló. Ezzel szemben, gazdasági straté-
giát csak a tagországok egy része készített, s sokszor meglehetõsen különbözõ
szemléletben.

Mindenesetre, a „lisszaboni célok” és a fenntarthatósági törekvések közötti ellent-
mondások felszínre kerülése az egyes országokban is megfigyelhetõ, és a két stratégia
felülvizsgálata feltehetõen nemzeti szinten is világosabbá teszi a különbözõ célok ösz-
szefüggéseit, s újabb lendületet ad a „pillérek” összehangoltabb építésének.
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2. A fenntartható fejlõdés koncepciója, értelmezése 
és a fenntarthatósági stratégiák szemléletmódja

A stratégiák általában nem vagy csupán rendkívül röviden, felületesen foglalkoznak
a fenntarthatóság fogalmának értelmezésével. Általában megelégszenek azzal, hogy a
Bruntland-jelentés meghatározását idézik, s szinte kivétel nélkül hivatkoznak a „há-
rom pillér”, „dimenzió”, a gazdasági, társadalmi és környezeti célok kiegyensúlyozott
kezelésének szükségességére. Esetenként utalnak ugyan ennek nehézségeire, az ebbõl
adódó problémákra, ezt azonban feloldhatónak tartják, többnyire abból indulnak ki,
hogy a gazdaság, a társadalom és a környezet fejlesztésére egyformán, egyenlõ mértékben kell fi-
gyelmet fordítani. (Pl.: Austrian Gov., 2002:2; Belgian Gov., 2004:3.)

A fenntarthatóság három dimenziójának összefonódása, ennek különbözõ felfogásai,
gazdasági, társadalmi és ökológiai elfogultságú közelítései régóta ismertek (Enyedi,
1994), és a mai napig megfigyelhetõk az elméletben és a gyakorlatban egyaránt.

Mi abból indulunk ki, hogy a fenntartható fejlõdés koncepciója eredendõen globális öko-
lógiai indíttatású. A probléma ebben a szemléletben – igen leegyszerûsítve, de a lé-
nyeget nem torzítva – úgy fogalmazható meg, hogy az emberiség oly mértékben
avatkozott be a globális bio-geokémiai körfolyamatokba, hogy az veszélyezteti az év-
milliárdok alatt kialakult természeti egyensúlyt, végsõ soron minden földi élet fenn-
maradását. Amennyiben nem változtatunk az emberi társadalom életmódján (az azt
megalapozó értékeken, a fogyasztási mintákon) és a termelés módján (a technológi-
án, a kereskedelmen), az élet feltételei kerülnek veszélybe a Földön. Ebben a közelí-
tésben a környezeti célok abszolút elsõbbséget élveznek, s a gazdasági, illetve a tár-
sadalmi megfontolásokat a Föld eltartó képességének, a természeti tõke kritikus
szintjének, s az ökológiai gazdaságtan többi hasonló fogalmával leírt ökológiai kor-
látoknak, az ún. erõs fenntarthatósági követelményeknek kell alárendelni. A stratégiák cél-
ja tehát a társadalom és a gazdaság olyan átalakítása, amely lehetõvé teszi az ökoló-
giai korlátoknak való megfelelést.

Mint majd látjuk, a stratégiák túlnyomó része lényegében figyelmen kívül hagyja ezt a fel-
fogást, s ez rányomja bélyegét közelítésükre. Ez az egyik oka annak, hogy célkitûzéseik túl-
ságosan mértéktartóak, túl óvatosak, nem eléggé radikálisak, vagy pontosabban szól-
va: nem felelnek meg az ember által megbontott globális ökológiai egyensúly helyreállítási igé-
nyeinek, a természeti, környezeti korlátoknak.

Természetesen elõrelépésnek tekinthetõ, hogy a fenntarthatósági politikák jórészt
túlléptek azon, hogy a fenntarthatóságot pusztán környezeti kérdésnek tekintsék.
(Ennek persze még vannak nyomai: pl. számos stratégia készítését a környezeti mi-
nisztérium – számos országban az egyik legkisebb érdekérvényesítõ képességgel ren-
delkezõ államigazgatási fõhatóság – koordinálja.) A környezeti problémákat valóban
nem önmagukban, hanem az okokkal összefüggésben, az azokat elõidézõ társadalmi
és gazdasági folyamatok megváltoztatásával kell megoldani, viszont ezt rendszerszem-
léletben, összefüggéseik figyelembevételével kell tenni.
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Egyenrangúak-e a gazdasági, társadalmi és környezeti pillérek?

A fenntartható fejlõdés valamennyi gyakorlati közelítése elfogadja és figyelembe veszi
például a közismertté vált ‘három pillér’ – a gazdaság, a társadalom és a természeti
környezet – „összhangjának követelményét”. Mi sem természetesebb, mint hogy ez a
felfogás a legnépszerûbb a politikai körökben: ha a fenntarthatóságba minden bele-
tartozik, nem kell éles döntéseket hozni, minden érdeket kiszolgálhatunk. A megfo-
galmazások, a sorrendek és hangsúlyok azonban elárulják a szemlélet, az értelmezés
és – ezzel kölcsönös összefüggésben – a szándékok lényeges különbségeit.

A környezeti, társadalmi és gazdasági célok egyenrangúságának hangsúlyozása ugyanis a
valós probléma félreismerését jelenti, és tévútra viszi a stratégiákat. Ez több formában is meg-
mutatkozhat. 

Az egyik leggyakoribb hiba, ami ebbõl származhat, a három pillér egymás mellett va-
ló, jószerivel egymástól független kezelése, ami több stratégiában megfigyelhetõ. Amennyi-
ben a társadalmi problémákat a fenntarthatósági stratégiákban ugyanolyan fontosnak
tekintjük, mint az ökológiai válságból származókat, e dokumentumok tartalmát tel-
jesen fellazítjuk, s olyan feladatokkal terheljük, amelyek valójában nem tartoznak rá-
juk. A munkanélküliség, a társadalmi egyenlõtlenség, a kisebbségi problémák, a be-
vándorlók által okozott gondok, a nõi egyenjogúság kérdése stb. csak rendkívül átté-
telesen hozhatók kapcsolatba az ökológiai válságjelenségekkel, a szûken értelmezett
fenntarthatósággal. Nem létezik „gazdasági fenntarthatóság” és „társadalmi fenntart-
hatóság”. E „kifejezések használói a gazdasági vagy társadalmi fenntarthatóságot az ökoló-
giától elvonatkoztatva »önmagában« értelmezik…”. (Kiss, 2005)

A stratégiák jó része azonban gyakorlatilag minden társadalmi és gazdasági prob-
lémát az nffs tárgykörébe tartozónak tekint. Ebbõl egyenesen következne, hogy az
nffs-t nem pusztán alapstratégiának kell tekinteni, azaz egy olyan dokumentumnak,
amelyhez minden más stratégiának igazodnia kell, hanem „a” stratégiának, az egyet-
len, mindent átfogó keretstratégiának, amely minden társadalmi, gazdasági folyamat-
nak megszabja a fõ irányát. Ezt viszont a stratégiák nem mondják ki világosan, nem
vállalják fel, bár helyenként „ráutaló magatartást tanúsítanak”.

A pillérek egyenrangúságára vonatkozó szemlélet az nffs-ekben különösen jól tet-
ten érhetõ az indikátorok tárgyalásakor. Csaknem valamennyi nffs legalább három el-
különült csoportba sorolja a „fenntarthatóság jelzõszámait”.

Az Unióban például abból látszik, hogy bizonytalanságok vannak a fenntartható-
sági stratégia szerepét illetõen, hogy ellentmondásos állásfoglalások látnak napvilágot
a lisszaboni és a göteborgi stratégia viszonyáról. A Lis és a FFS nem lehet egyetlen stra-
tégia része, hisz nem azonos súlyú, veszélyességû fenyegetésekre kell választ adniuk, nem ugyan-
arra az idõtávra vonatkoznak.

A három pillér egymás mellett való, „egyenrangú” kezelése, illetve összemosásuk, így
a fenntarthatósági stratégia túl általánossá tétele mellett az egyes pillérek szerepét túl-
hangsúlyozó közelítésekkel is találkozhatunk a fenntarthatóság értelmezéseinél.
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A társadalmi célok és a fenntarthatóság

A fenntartható fejlõdés koncepciójának kialakulásában jelentõs szerepet játszottak a
fejlõdõ országok, amelyek – érthetõ módon – nem fogadhatták el a Római Klub által
megoldásként felvetett zérus növekedést. A mai napig felismerhetõk olyan érdekek,
amelyek a fogalom második tagját, a fejlõdést tartják hangsúlyosabbnak. A társadalmi
kérdések, mindenekelõtt a szegénység problémájának az elõtérbe kerülése a Johannes-
burgi Konferencián (Láng, 2003; Faragó, 2002), ebbe a folyamatba illeszkedik.

Az Európai Unió tagállamaiban azonban, ahol sem a szegénység, sem a társadalmi
kirekesztettség – kétségkívül létezõ és komoly – gondjai nem mérhetõk össze a plane-
táris ökológiai veszélyekkel, másként kell kezelni az nffs-ek társadalmi célkitûzéseit.

A fenntarthatósággal összefüggõ célok inkább a „fogyasztói társadalom”, az „eldo-
bó társadalom”, a „pazarló társadalom” stb. torzhajtásainak nyesegetéseire kellene vo-
natkozzanak, mint a kisebbségek problémáinak, a bevándorlók beilleszkedéséhez
kapcsolódó, a nyelvi, kulturális feladatok felkarolására – ezek a rendkívül fontos
ügyek más stratégiákra tartoznak.

Kétségtelen, hogy annak a nézetnek, hogy a fenntarthatóság elengedhetetlen felté-
tele egy igazságos, emberibb társadalom, s ezzel összefüggésben annak a törekvésnek,
hogy az összes fontos társadalmi problémát szerepeltessük a fenntarthatósági straté-
giákban, megvan a valós alapja. Történelmi fordulatot élünk át: az emberiség – egyre job-
ban sürgetõ kényszerek hatására – ismét a jövõ felé fordult. A fenntartható fejlõdés eszméje
az emberi civilizáció történetének új keretét adja. A stratégiákat illetõen ez a törekvés je-
lenleg mégis elhibázottnak tekinthetõ, mert a stratégiákban és máshol is, alig van je-
le törekvéseknek a társadalom alapértékeinek, alapstruktúráinak, alapvetõ koordiná-
ciós mechanizmusainak megváltoztatására. Egyes stratégiák ki is mondják ennek el-
lenkezõjét (Norway’s Gov., 2002:7). Ennek hiányában viszont a stratégia – az ökoló-
giai eltartó-képességgel össze nem függõ társadalmi részproblémák felvetésével – a
valódi társadalom-átalakító tevékenység helyett a részletekre összpontosít, ezzel vi-
szont eltereli a figyelmet a sürgetõ ökológiai feladatokról.

A gazdasági célok, a versenyképesség és a fenntarthatóság

A fenntarthatóság fogalmának gazdasági elfogultságú értelmezése abból az elõfeltevés-
bõl indul ki, hogy a fejlõdés fenntarthatósága a gazdasági növekedéstõl függ. Ennek a
nézetnek a politikusok egy részénél vannak hívei, s egyes elméleti közgazdászok írása-
iból arra lehet következtetni, hogy közöttük is többen egyetértenek ezzel a felfogással.
A környezeti Kuznets-görbe, a termelési tényezõk közötti korlátlan helyettesíthetõség,
a gyenge fenntarthatóság szószólói – kimondva vagy kimondatlanul – mind ezt a fel-
fogást vallják. Az nffs-ek többségében – hacsak nem mindegyikben – abban a formá-
ban van jelen ez a felfogás, hogy a gazdasági növekedés magas ütemének fenntartását
az egyik legfontosabb célkitûzésnek tekintik.

Csaknem valamennyi stratégiában van legalább egy vitatható – legalábbis nem
eléggé árnyalt, a gazdasági növekedés magas ütemének fenntartását hangsúlyozó –

GÁTHY–KUTI–SZABÓ – FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉSI POLITIKÁK ÉS STRATÉGIÁK… 173



állítás, amely mögött lényegében a fenti szemlélet húzódik meg. (Pl.: Belgian Gov.,
2000:27; Czech Gov., 2004:39; Danish Gov., 2002:80, UK Gov., 2005:67.)

A fejlõdés fenntarthatóvá tétele gazdasági oldalról sokkal inkább az öko-
hatékonyság fokozását, az anyag- és energiafelhasználás csökkentését, a fölösleges
szállítási tevékenység mérséklését, ezzel összefüggésben a nemzetközi árucsere túlzó,
indokolatlan burjánzásának helyi kereskedelemmel való felváltását kellene hogy je-
lentse. A stratégiák gazdasági fejezeteinek azt kellene tárgyalniuk, hogy milyen módon szük-
séges átalakítani a gazdaságot, hogy megfeleljen az ökológiai rendszer korlátainak.

A jelenlegi gyakorlat ezzel szemben – a három pillér kiegyensúlyozott kezelésének el-
vét hangoztatva – gazdasági oldalról középtávú versenyképességi célkitûzéseket, társa-
dalmi oldalról pedig politikai célkitûzéseket csempész a fenntarthatósági stratégiákba.

Az ökológiai pillér meghatározó szerepe

A fenntarthatóság tehát globális ökológiai követelmény: az emberi társadalom és gaz-
daság eddigi hibás, a természetet romboló, kizsákmányoló gyakorlatát oly módon kell
átalakítani, a fejlõdést olyan irányba kell terelni, hogy az megfeleljen a természet ál-
tal szabott – a mindenkori technológiai fejlettségtõl is függõ – korlátoknak.

A természeti, ökológiai korlátokra csak kevés stratégia hívja fel a figyelmet, s ezek
is csak általánosságban (Austrian Gov.; 2002:3; Gov. of Ireland, 1997:25; Norway’s
Gov., 2002:9; UK Gov., 2005:3, 100.). Korántsem véletlen, hogy azok a stratégiák,
amelyek az ökológiai pillér meghatározó szerepét vallják, az utóbbi években születtek
és a korábbiakhoz képest egészen más tematika, szerkezet szerint épülnek fel. Az
Északi Államok Tanácsának stratégiája szerint „A fenntartható fejlõdésnek három, egy-
mással kölcsönösen összefüggõ dimenziója van: gazdasági, társadalmi és ökológiai. Ez feltétele-
zi e három szempont szélesebb és mélyebb integrációját, egy olyan folyamatot, amit végsõ soron az
ökológiai dimenzió határoz meg és korlátoz” (Nordic Council of Ministers, 2004b:10). Az
Egyesült Királyság új nffs-ének is épp az az egyik újdonsága az elõzõhöz képest, hogy
jobban hangsúlyozza az ökológiai korlátokat (UK Gov, 2005).

Ezzel szemben, a stratégiák többsége – tükrözve az azokat meghatározó politikai és
technokrata elit és az európai országok társadalmainak elmaradott szemléletét – még tá-
vol van a fenntartható fejlõdésnek ettõl az értelmezésétõl. Ez világosan látható, ha a fen-
ti idézetet összevetjük azzal a homályos, minden elemében rossz szóhasználatot alkalma-
zó megfogalmazással, ahogy ugyanez a probléma az Unió Fenntartható Fejlõdési Straté-
giájának elsõ oldalán bemutatásra kerül: „…hosszú távon a gazdasági növekedésnek, a társa-
dalmi kohéziónak és a környezetvédelemnek kéz a kézben kell elõrehaladnia”. (EC, 2001:2)

3. A stratégiák jellegzetességei és problémái

3.1. Mit tekinthetünk fenntarthatósági stratégiának?

Mielõtt az eddig elkészült stratégiák sajátosságaira térnénk, néhány szót kell ejtenünk
arról, mi tekinthetõ stratégiának. A dokumentumok egy része, noha címében straté-
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gia, nem felel meg a stratégiákkal szemben támasztott követelményeknek, míg más
anyagok, bár terv vagy akcióprogram néven adták közre õket, a szó valódi értelmé-
ben vett stratégiák.

Érdekes módon, egyik dokumentum sem írja körül, hogy mit tart egy stratégia
kritériumainak, milyen követelményeknek kell megfelelnie egy stratégiának. Erre
vonatkozóan az irodalomban is kevés útmutatás található (pl. Dalal-Clayton–Brass,
2002:45).

Magunk részérõl, a stratégia legfontosabb – egymással jórészt összefüggõ – jellem-
zõinek az átfogó és rendszerszemléletû látásmódot, a lényegi újdonságokat hozó célkitûzéseket,
a hosszú távú közelítést és a tanulási folyamatként való értelmezést tartjuk.

A stratégiának átfogó jellegûnek 
és rendszerszemléletûnek kell lennie

Az átfogó és rendszerszemléletû közelítés alkalmazására – azaz arra, hogy az összes fontos
releváns problémát összefüggéseiben vizsgálja – valamennyi stratégia törekszik. Ez jó-
részt annak eredménye, hogy a fenntarthatóság fontos elemének tekintik a gazdasá-
gi, társadalmi és környezeti folyamatok egységes tárgyalását.

A környezeti terveket tehát nem tekinthetjük stratégiának. Kétségkívül, az utóbbi idõben
egyedül egy ciprusi kormányzati anyagban szerepel olyan állítás, hogy a fenntartható-
sági politikát – többek között – a környezeti tervek révén valósítják meg (Cypriot
Gov., 2005:1), korábban azonban elõfordult, hogy a fenntarthatósági politikát a kör-
nyezeti tervekkel azonosították. Az nffs-ek azonban jelentõs elõrelépést, szemléletbe-
li változást mutatnak ezekhez képest. Ez még azon környezeti tervekhez viszonyítva
is igaz (mint pl. a ‘90-es évek elején készült, 10 évre vonatkozó holland és francia terv,
vagy az EU 5. Környezeti Akcióprogramja), amelyek már megkísérelték beépíteni a
gazdasági és társadalmi szempontokat (vö. pl. Csete–Láng, 2005).

Nem elégíti ki ezt a követelményt az a nemzeti fejlesztési stratégia sem, amelynek
van ugyan egy környezeti fejezete, de lényegében a gazdasági és/vagy társadalmi te-
endõkre összpontosít, s ezeket nem a környezeti-ökológiai problémák szemszögébõl,
vagy legalább azokra tekintettel tárgyalja (pl. Cypriot Gov., 2002).

Amint az EU-ban is, számos országban ma is egymás mellett létezik – és ez így is
van rendjén – a környezeti terv és a fenntarthatósági stratégia, illetve a gazdasági és
a fenntarthatósági stratégia. Ezek kapcsolatára a következõ alpontban térünk vissza.

Fontos szempontnak tartjuk a stratégiák rendszerszemléletû közelítését. Sok doku-
mentum csupán egymás mellé rakott fejezetek laza szövete, s különösképpen kevés az
összefüggés a három pillér között. Ebbõl a szempontból kirívó a lengyel és a görög
stratégia. (Polish Gov., 2000; Greek Gov., 2002)

Azt is meg kell említenünk, hogy az átfogó jelleg követelménye korántsem azonos
a részletesség követelményével. Igazán teljes egy stratégia csak akkor lehet, ha a fõ vo-
nalakat vázolja fel, bátran megválasztott és jól, pontosan megfogalmazott prioritások-
kal. Sok stratégia esik a részletesség csapdájába, ez azonban már a célkitûzésekhez
tartozik. Itt feltehetõen arról van szó, hogy lényegében egy dokumentum tartalmaz-
za a stratégiát és a tervet.
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Csak a lényegi újdonságokat hozó dokumentum 
tekinthetõ stratégiának

A stratégiákat olvasva gyakran az az érzésünk támad, hogy „mindez már itt van a kü-
szöbön”. Kétségtelenül igaz persze az is, hogy a társadalmat nem lehet egy csapásra
átalakítani. Ha azonban nem tûzünk ki eléggé feszített, ambiciózus célokat, egyrészt
a társadalom szereplõi számára nem lesz eléggé ösztönzõ a stratégia, másrészt – és fõ-
ként – a változás sebessége nem lesz elegendõen gyors az ökológiai korlátok által meg-
szabott igényekhez képest. A hosszú távra szóló, feszített, becsvágyó célok rövid és
középtávra való „lebontása” a tervek feladata. A tervnek reális, megvalósítható, konk-
rét, számszerûsített célokat kell kitûznie, világosan kell látni az ezek eléréséhez veze-
tõ utat, meg kell jelölni az eszközöket, az anyagi forrásokat, a felelõsöket. Mindennek
a stratégiára nem feltétlenül, sõt általában nem kell igaznak lennie. A stratégia a tö-
rekvéseket tartalmazza, a szándékokat, amelyek persze határozottak, komolyak, eltö-
kéltek, mert kemény külsõ (pl. ökológiai) kényszer vagy szilárd erkölcsi értékrend ala-
pozza meg õket, de elérésük módja sokszor kétséges, bizonytalan.

A célok kitûzése során az eddig elkészült stratégiák többsége az elérhetõ (értsd: ki-
sebb-nagyobb konfliktusok árán elérhetõ) célokat tûzi ki, nem pedig a felismert szük-
ségszerûség által diktált célokat. A stratégiai céloknál jóval kevesebb teret kellene hagyni a
politikai kompromisszumoknak.

Ezeknél a döntéseknél újra csak a bevezetõben említett kimondatlan elõfeltevések
munkálnak. Az ökológiai veszélyek súlyának fel nem ismerése, illetve bizonytalansá-
ga okozza, hogy míg az ENSZ IPCC szerint 50–70%-os csökkentést kellene elérni az
üvegházgázok kibocsátásában ahhoz, hogy ezen gázok koncentrációja olyan szinten
maradjon, ami lehetõvé teszi az éghajlatváltozás elkerülését, a kiotói megállapodás a
CO2-kibocsátás 5%-os csökkentését irányozza elõ 2008–2012-re az 1990-es szinthez
képest. Dánia 2030-ra az üvegházgázok kibocsátásának 50%-os csökkentését tûzte ki
célul (Danish Gov., 2002:17). Az Egyesült Királyság új, 2005-ös stratégiájában – ala-
pos elemzés kíséretében – megerõsítette a 2003-ban vállalt kötelezettséget: a CO2-ki-
bocsátást 60%-kal csökkenti 2050-ig, s ezen belül jelentõs elõrehaladást ér el 2020-
ig; a 6 üvegházgáz kibocsátását 2008–2012-re 12,5%-kal csökkenti az 1990-es szint-
hez képest (UK Gov., 2005:74). Mindezzel szemben, Görögország azt vállalta a stra-
tégiájában, hogy 2008–2012-re az 1990-es szinthez képest nem növeli 25%-nál
többel a 6 üvegházgáz kibocsátását (Greek Gov., 2002:9). A célok realitásának követel-
ménye másként értelmezendõ a tervek és a stratégiák esetében.

A stratégia hosszú távú szemléletben készül

A stratégiai jelleg további fontos kritériuma a hosszú távú szemlélet. Ez a követelmény ele-
ve benne rejlik magában a problémában: felismertük, hogy jelenlegi tevékenységünk ve-
szélyezteti a jövõ ökológiai feltételeit, pedig a lehetõségeket a méltó emberi élethez utó-
dainknak is biztosítani kívánjuk. Az ökológiai folyamatok változásának idõtávja és a jövendõ
generációk szükségleteinek figyelembevétele eleve legalább néhány évtizednyi elõretekintést feltételez.

FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS MAGYARORSZÁGON176



Ennek ellenére a stratégiák egy része – noha több helyen hangsúlyozzák, hogy a dokumen-
tum hosszú távra kívánja megszabni a folyamatok kívánatos irányát – csupán egy évtizednél
rövidebb távra tekinti át a teendõket. Ezt általában mindenféle magyarázat nélkül teszik, s
csak utalásokból sejthetõ, hogy uniós programok (Lisszaboni Stratégia, 6. Környezetvédel-
mi Program) határidejéhez igazodtak (Austrian Gov, 2002), vagy saját tervezési, esetleg
politikai választási rendszerük következõ periódusa szabta meg az idõtávot (NCSD Malta,
2004; Slovenian Gov., 2001, 2005; Swiss Gov., 2002:1), vagy egyszerûen nem tudható az
idõhorizont megválasztásának oka (French Gov., 2003; Greek Gov., 2002).

Más stratégiák hosszabb, 20–50 évnyi idõhorizontot jelölnek ki, arról azonban ezek-
ben sem esik szó, hogy miért, milyen rendezõ elvek alapján határozták épp így meg
az idõtávot. Kétségkívül, nem egyszerû meghatározni, mi tekinthetõ hosszú távnak. A kör-
nyezeti folyamatok idõigénye (az Egyesült Királyság új stratégiája több helyen
80–100 éves elõrejelzésekre is hivatkozik), a technológiai elõrelátás lehetséges hori-
zontja nyújthatna némi támpontot. A szokások, az emberi magatartás megváltozta-
tása idõigényes – ezzel indokolja a hosszú távú szemlélet szükségességét Tony Blair a
stratégiához írt bevezetõjében (UK Gov., 2005:3). A stratégiák lényegében teljesen
megkerülik ezt az elméleti problémát, így most mi is csak a tényekre szorítkozunk.

A célkitûzések tekintetében a leghosszabb idõtáv a stratégiákban 50 év (Luxemburg
és Norvégia esetében), míg a stratégiák egy jelentõs része 20 év körüli idõtávra jelöli ki
a céljait. Mi sem természetesebb, hogy ettõl az általános idõkerettõl esetenként eltérnek,
ha a probléma jellege úgy kívánja. (Az Egyesült Királyság 2005-ös stratégiája 15 éves
[2020] idõkeretet jelöl meg, de éghajlat-politikai célkitûzést 2050-re is megfogalmaz.)

Felvetõdik, hogy lehetséges-e egyáltalán 30–50 évre befolyásolni a társadalmi-gazdasá-
gi folyamatokat? Az erdõsítés, a klímapolitika, az oktatás, a népesedés említése magától
értetõdõ választ ad erre a kérdésre: akár átgondoljuk tudatosan, akár nem, egyes területe-
ken a mai politikai döntés hosszú idõre meghatározza a történéseket. Ennek befolyásolási
lehetõségérõl mond le az az ország, amely stratégiáját csupán néhány évre határozza meg.
Úgy véljük, ezen országok döntéshozói elõtt nem tisztult le a stratégia és a terv közötti különbség.

Mégis, szép számmal akadnak országok, amelyek 10 évnél rövidebb idõkeretet ál-
lapítottak meg stratégiájuk számára: Ausztria, Belgium, Franciaország, Görögország,
Málta, Szlovénia. (Austrain Gov., 2002; Belgian Gov, 2000, 2004; CIDD, 2003;
Greek Gov., 2002; NCSD Malta, 2004; Slovenian Gov., 2005)

A néhány évre vonatkozó célrendszer természetesen sokkal kevésbé átfogó változá-
sokra vonatkozhat, mint a több évtizedre szóló. Az ilyen dokumentumot nem is igen
tekinthetjük stratégiának. Még akkor is nehezen, ha a fenntartható fejlõdés tanulási
folyamat jellegét hangsúlyozza, mint például a francia stratégia.

A fenntarthatósági stratégia mint tanulási folyamat

Tekintve, hogy a stratégia csak a fõ irányokat, az elérendõ célt tûzi ki, s ebben is mindig
vannak bizonytalansági tényezõk (vö.: Dalal-Clayton–Barry, 2002:30), a stratégia fontos
eleme az értékelési mechanizmus, a rendszeres felülvizsgálat, a módszeres átdolgozás. A stratégiát
sokan sokkal inkább egy tanulási folyamatnak tekintik, mint egy probléma-együttesre
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adott egyszeri, statikus válasznak (Gessner [et al.], 2001; Cherp [et al.], 2004;
George–Kirkpatrick, 2004). A francia és a belga fenntarthatósági politika tipikus pél-
dája ennek a közelítésnek. Részint a tanulási folyamatból következik, hogy nagy je-
lentõséget tulajdonítanak a társadalmi részvételnek mind a stratégia készítésében,
mind a megvalósítási folyamatban. (Delbaere [et al.], 2005:29)

3.2. Az nffs viszonya más stratégiákhoz

A fenntarthatósági stratégia mellett általában minden ország készít gazdaság- és társada-
lomfejlesztési terveket, különbözõ ágazati stratégiákat (közlekedési, egészségügyi, oktatá-
si stb.), illetve tematikus stratégiákat (azaz az egyes résztémával foglalkozó környezeti stra-
tégiákat, pl. éghajlati stratégia, talajvédelmi stratégia, stratégia a biológiai változatosság
megõrzésére). E dokumentumok azonban csupán laza, és sokszor homályos kapcsolatban,
„ismeretlen, illetve föl nem tárt, ki nem fejtett viszonyban” vannak egymással (Bulla–Pomázi,
2003:249), ami fõként abból adódhat, hogy különbözõ idõben, eltérõ indíttatásból, más
intézmények felügyeletével készültek. (Az EU-ban például a tematikus stratégiák a 6.
Környezeti Akcióprogramhoz, nem az FFS-hez kapcsolódva jelentek meg.) Az nffs-ek át-
fogó, integratív jellege – az ezen részstratégiákhoz való viszonyt tekintve – elvileg könnyen
megvalósítható: elegendõ elfogadtatni a társadalmi szereplõkkel, hogy az nffs alapstraté-
gia, azaz mind az ágazati, mind a tematikus stratégiákat ez alá kell rendelni a jövõben.

Nem ilyen egyszerû a helyzet a gazdasági stratégiával. Ezt jól illusztrálja a Lissza-
boni Stratégia és a Fenntartható Fejlõdési Stratégia viszonya az Unióban, illetve a
párhuzamosan létezõ gazdaságfejlesztési és fenntarthatósági stratégiák kapcsolata az
egyes tagországokban. Nem vizsgáltuk módszeresen, de az a tapasztalatunk, hogy a
középtávú gazdasági-versenyképességi és a hosszú távú ökológiai-környezeti érdek
konfliktusa mindenütt megfigyelhetõ.

Az Unióban mindkét stratégiát alapstratégiának tekintik, hisz azzal a céllal készül-
tek, hogy kijelöljék a Közösség hosszú távú fejlõdésének fõ tendenciáit. Ennek ellené-
re – noha az utóbbi idõben erõsödnek a törekvések egységes kezelésükre – a két fo-
lyamat párhuzamosan halad és ellentmondásaik máig érzékelhetõk. A gazdasági nö-
vekedés erõsítése, a versenyképesség fokozása, a tudásalapú társadalom megteremté-
se sürgetõbb, ezért helyenként hangsúlyosabb feladatként jelenik meg az Unió
dokumentumaiban. Az a véleményünk – bár itt nincs helyünk érvelni mellette –,
hogy a globális ökológiai fenntarthatóság követelménye a fontosabb, a Lisszaboni Stratégia je-
lenlegi megújítása során a célokat és az eszközöket is ennek kell alárendelni.

A jelenleg zajló felülvizsgálati folyamatban oly módon kell tehát újragondolni az év-
tizedekre szóló fenntarthatósági stratégiát és – az eredetileg – 2010-es határidejû a
Lisszaboni Stratégiát, hogy az utóbbi igazodjék az elõbbi hosszabb távú követelmé-
nyeihez, és mindkettõre építhetõk legyenek az ágazati és más szûkebb területekre,
részproblémákra vonatkozó stratégiák.

Érvényes ez a tagországok esetében is. Egyetlen alapstratégia létezzék, a fenntarthatósá-
gi stratégia, amely az ökológiai korlátok figyelembevételével vázolja fel a társadalom hosz-
szú távú (20–50 éves) fejlesztési elképzeléseit. A középtávú (10–20 éves) társadalom- és
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gazdaságfejlesztési stratégia célkitûzéseit – az értékek alapján meghozott társadalmi célok
elsõdlegessége mellett – ennek megfelelõen kell kimunkálni, s a többi (ágazati, tematikus)
stratégiát is erre kell alapozni. (A második belga fenntartható fejlesztési terv lényegében
megfogalmazza ezt a követelményt [Belgian Gov., 2004:87, 88] és az Északi Államok Ta-
nácsának stratégiája is így foglal állást [Nordic Council of Ministers, 2004b:10].)

Kétségtelen, hogy ez a felfogás vitatható. Visszatérve a stratégiák kialakítására vo-
natkozó, írásunk bevezetésében vázolt feltevésekre, ez a közelítés csak akkor elfogad-
ható, ha a természettudományos bizonytalanságok ellenére, az elõvigyázatosság elve
szellemében prioritást adunk a (globális és helyi, hosszú távú) ökológiai szempontok-
nak; ha az a szándékunk, hogy a gazdasági, versenyképességi érdekeket igazítsuk ma-
gasabb rendû, spirituális értékeinkhez, nem pedig fordítva, a gazdasági teljesítmény
javulásától várjuk a társadalmi gondok enyhülését.

A nemzeti stratégiákat tanulmányozva úgy tûnik, ez a kérdés még sehol sem dõlt
el Európában. A gazdasági stratégiák „zöldülnek” (egyik jobban, a másik kevésbé), az
nffs-ek egyre inkább törekszenek a környezet–társadalom–gazdaság teljességét átfog-
ni és rendszerszemléletben kezelni. A feladat azonban roppant nehéz, ha egyáltalán
megoldható. A stratégiákat tanulmányozva e szempontból határozottan a skizofrénia
jeleit fedezi fel az olvasó. A kérdésre a stratégiák célkitûzéseinek vizsgálatánál vissza-
térünk, itt egyetlen érdekes példát említünk meg: Szlovéniában nem létezik két kü-
lön stratégia, az új, 2006–2013-ra vonatkozó „fejlesztési stratégiát” egyúttal fenntart-
hatósági stratégiának is tekintik. (Slovenian Gov., 2005:7)

3.3. A célkitûzések jellege

A stratégiák kinyilvánított céljainak értékelését két lépcsõben érdemes végezni. Elõ-
ször a dokumentumok átfogó szemléletérõl, általános célkitûzéseirõl, alapelveirõl szó-
lunk, s ezt követõen térünk rá a konkrétabb célokra, prioritásokra, azok kapcsolat-
rendszerére, ellentmondásaikra, megvalósíthatóságukra.

Felmerül az a kérdés is, hogy a tagországok alapnak tekintsék-e az Unió stratégiáját,
kövessék-e annak célkitûzéseit? Ennek lennének elõnyei és hátrányai egyaránt. A helyzet
az, hogy a legtöbb nffs csak rendkívül laza kapcsolatban van az EU stratégiájával. Ennek
az lehet az egyik oka, hogy jó részük ugyanabban az idõben készült. A késõbb készült
stratégiák közül a 2004–2008-ra vonatkozó belga fenntarthatósági terv (Belgian Gov.,
2004) mind a göteborgi, mind a lisszaboni célokra támaszkodik, módszeresen beépíti
õket, ezek közül azonban a fenntarthatósági prioritásokat kezeli hangsúlyosabban.

A stratégiák általános célkitûzései, alapelvei

A stratégiákat szinte kivétel nélkül az emberközpontú szemlélet jellemzi. Ez koránt-
sem véletlen, hisz számos fontos, alapvetõnek tartott dokumentum ezt ajánlja (pl.
UNCED, 1993; OECD DAC, 2001). Ez természetesen nem baj, azt azonban nem te-
szik hozzá, hogy az emberközpontú stratégiának mindenekelõtt természetközpontúnak kell
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lennie – az ember érdekében. Az emberközpontúság így sok esetben a társadalmi célok
elõtérbe helyezését jelenti, és sokszor ezzel indokolják a gazdasági prioritásokat is.

A stratégiák általános céljának megfogalmazását általában ez a szûk értelemben
vett emberközpontú szemlélet határozza meg. A megfogalmazás módjában tapasztal-
ható – sokszor csak árnyalatnyi – különbségek gyakran az egész stratégia szemlélet-
módján érzékelhetõk.

A stratégiák közül csupán néhány adja meg a dokumentum általános célját. A
megfogalmazás azonban esetenként sokatmondó.

Az 1997-es ír stratégiában a következõket olvashatjuk: „Ennek a Stratégiának az ál-
talános célja, hogy Írországban a gazdaság és a társadalom az összes lehetõségét kihasználva,
egy jól megóvott környezetben fejlõdhessen, anélkül, hogy veszélyeztetné ennek a környezetnek a
minõségét, valamint felelõsséget viseljen a jelenlegi és a jövõbeli generációk, valamint a széles
nemzetközi közösség iránt.” (Gov. of Ireland, 1997–25)

Az alábbiakban megkülönböztetünk néhány elvont stratégiatípust: „társadalom-
átalakító stratégiák”, gazdasági irányultságú „versenystratégiák”, „alibi-stratégiák”.

„Társadalom-átalakító stratégiák” – amikor egy stratégia a társadalom új képét kí-
vánja felvázolni, döntéseket akar hozni alapvetõ társadalmi értékekrõl, ezzel az összes
többi stratégia fölé helyezi magát. Ezek bizonyos értelemben forradalmi jellegûek, a
társadalmi fejlõdés fõbb irányait kívánják megszabni. (Arról, hogy ebben mekkora a
szabadsági foka az emberiségnek, nem esik szó; ebbõl arra következtetünk, hogy ezt
a szabadsági fokot végtelennek tartják a dokumentumok készítõi, azaz úgy vélik, az
emberiség tetszés szerint alakíthatja társadalmát.)

A stratégiák a megfogalmazott célok általánossági szintje tekintetében is meglehetõ-
sen heterogén képet mutatnak. Számos stratégia igen magas általánossági szintrõl indul.

A norvég stratégia például – mely a következõ 30–50 évre kívánja felvázolni a fenntart-
ható fejlõdés döntéshozatali elveit – a következõképp jelöli ki a feladatot: „Az elsõ dolog,
amiben egyezségre kell jutnunk, a célkitûzések: mit akarunk, milyen legyen Norvégia és a világ töb-
bi része a jövõben?” (Norway’s Gov., 2002:7). A német stratégia hasonlóan fogalmaz: „A
fenntartható fejlõdésnek sokat kell tennie a nagy képzelõerõvel és kreativitással kialakított vízióért,
amely arra válaszol, hogyan akarunk élni a jövõben. Ebben az értelemben ez egy alkotó feladat, amely
társadalmunk teremtõ lehetõségeit értékek, társadalmi modellek és kulturális hagyományaink alap-
ján keresi.” (BMU, 2002:21) Az osztrákok szerint szükséges „az élet minden területére kiterje-
dõ alapvetõ irányváltás a politikában, a társadalomban és a gazdaságban”. (Austr. Gov., 2002:11)

Más stratégiákban is találunk hasonló, általános kinyilatkoztatásokat, amelyek radi-
kális társadalmi átalakítás szükségességérõl szólnak. A legtöbb stratégia esetében lénye-
gében a civilizációs értékek tudatosításáról, vagy sokkal inkább újrafogalmazásáról van szó.
Magukban a dokumentumokban azonban ennek meglehetõsen kevés nyoma van. Itt
az az ellentmondás kerül felszínre, hogy noha az ökológiai válság a nyugati társadalom
egyes értékeinek és az ezekbõl fakadó koordinációs mechanizmusoknak és intézmé-
nyeknek a terméke, ezek radikális megváltoztatására a társadalom még nem kész. Az
sem tisztult még le, hogy erre mennyire van szükség. Egyes megfogalmazások arra en-
gednek következtetni, hogy alapvetõ változás szükséges, mások hangsúlyozzák, hogy a
régi keretek között is lehetõség van a fenntartható fejlõdésre. A norvég stratégia sze-
rint például nincs szükség lényeges változtatásra: „az alapvetõ értékek azok, amelyek a
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múlt században uralkodtak Norvégiában, és amelyek csaknem valamennyi nemzetközi együttmû-
ködés alapját képezték a második világháború óta.” (Norway’s Gov., 2002:7)

Gazdasági irányultságú „versenystratégiák” – kevés szót érdemelnek azok a stratégiák,
amelyek a gazdasági, esetenként és fõként politikai megfontolásból a társadalmi cé-
lokat helyezik a rangsor elejére, és kimondva vagy többnyire rejtetten a környezeti
gondokat háttérbe szorítják. Ezekben a leggyakoribb „a három pillér egyenrangú ke-
zelése”, ami azonban itt egymásmellettiséget, egymástól csaknem független tárgya-
lást jelent. E stratégiák készítõi nem ismerték fel, vagy nem ismerik el az ökológiai
válság súlyos következményeit, vagy nem vállalják a jelentõs gazdasági és társadalmi
változtatások terhét, amelyek szükségképpen mindig jelentõs érdekeket sértenek (jó-
részt ezért nem írta alá az Egyesült Államok a Kiotói Egyezményt).

„Alibi-stratégiák” – vannak olyan jelek, amelyek kétségtelenül arra utalnak, hogy egy
adott ország fenntartható fejlõdési stratégiája csupán vagy elsõsorban a nemzetközi szer-
vezetek (elsõsorban az EU és az ENSZ) elvárásainak való megfelelés céljából készült.

A görög stratégia (Greek Gov., 2002) esetében számos jel utal arra, hogy az orszá-
got fõként nemzetközi kötelezettségei szorították rá a dokumentum elkészítésére.
Már a bevezetés – amit a Környezetügyi, Fizikai Tervezési és Közmunkaügyi minisz-
ter jegyez – is roppant árulkodó ebbõl a szempontból; így kezdõdik: „Országunk csat-
lakozása az Európai Gazdasági és Monetáris Unióhoz a jelenkori Görög Állam legjelentõsebb
sikereinek egyike. Következõ célunk a valóságos gazdasági és társadalmi konvergencia, az Eu-
rópai Unió tagállamainak átlagos szintje.” Ettõl persze még remek „versenystratégia” le-
hetne, ám a folytatásban – legalábbis a stratégia tömör angol nyelvû ismertetõjében
– egy igen laza, azt is mondhatjuk, egymással kapcsolatban alig lévõ, többnyire szok-
ványos környezeti, társadalmi és gazdasági célkitûzés- és intézkedéshalmazt olvasha-
tunk, markáns alapgondolat, rendezõ elv nélkül.

Amennyiben a „környezeti fenntarthatóság”, a „társadalmi fenntarthatóság” és
„gazdasági fenntarthatóság” kifejezéseket – a korábban mondottaknak megfelelõen –
az elkülönült szemlélet jelének tekintjük, ezek jelenlétét is utalásnak vehetjük egy
stratégia gyenge minõségére. A dolgok összevágnak: a görög stratégiában számos he-
lyen felbukkannak ezek a kifejezések. (Greek Gov., 2002:6)

Ezek a stratégiák nem néznek szembe a gazdasági, társadalmi és környezeti célok konf-
liktusaival, s már célkitûzéseikben is „az »éppen annyit tegyünk, hogy az EU ne rójon meg érte«
policy-felfogásnál többet csak azokon a területeken valószínûsíthetünk, ahol az ökopolitika nem ke-
rül ellentmondásba a szociálpolitikával” (Tamás, 2003:372), vagy a gazdasági érdekekkel.

A stratégiák konkrét célkitûzései

Az nffs-ek környezeti, ökológiai céljai

Az alábbiakban három konkrét, a fenntarthatóság szempontjából kiemelkedõen fon-
tos, a környezeti pillérhez kapcsolódó ökológiai célkitûzés megjelenésének vizsgálatán
keresztül kívánjuk bemutatni a nemzeti stratégiák célképzési jellemzõit. A célok kivá-
lasztásánál kettõs szempontot követtünk, elsõsorban az Európai Unió stratégiájában
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kiemelt veszélyeztetett területek közül vizsgáljuk a két környezeti problémát (éghaj-
latváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése), másrészt a fenntarthatóság egyik fõ
alapkövetelményét, a természeti erõforrásokkal való gazdálkodás kérdéskörének meg-
jelenését mutatjuk be a nemzeti stratégiákban. A fenti problémakörök a stratégiákban
leggyakrabban megfogalmazott ökológiai célkitûzések.

Éghajlatváltozás – az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitûzések jelennek meg leg-
gyakrabban és legrészletesebben a stratégiákban. Az Egyesült Királyság új stratégiája a
„legnagyobb veszélynek”, „már elkerülhetetlennek” nevezve, külön fejezetet szentel ne-
ki (UK, 2005). A kiotói vállaláson (12,5%) túl, 2050-ig 60%-os, 2020-ig 20%-os csök-
kenést vállalnak az 1990-es szinthez képest. A német stratégia szintén a kiotói vállalást
(2012-re 21%-os csökkentés a 6 ÜHG kibocsátásából az 1990-es bázishoz viszonyítva)
meghaladó üvegházhatású gázkibocsátást tart megvalósíthatónak. (BMU, 2002) A cseh
stratégiában is számszerûen megjelölik, hogy 2020-ra 8,7 tonnával szeretnék csökken-
teni az egy fõre esõ CO2-kibocsátást. (Czech Gov., 2004:44)

Az osztrák stratégia a „Think globally – act locally” (Austrian Gov., 2002:3), „Gondol-
kodj globálisan és cselekedj helyben!” felhívással kezd hozzá a globális felmelegedés témá-
ja tárgyalásának. A rövid felszólítás lényegre törõen tartalmazza a probléma lehetsé-
ges megoldását, hiszen az csak a minél hamarabbi és társadalmi szintû cselekvés le-
het. A cél, hogy mind a környezet, mind a gazdaság és a társadalom számára sikeres
és biztonságos jövõt biztosíthassanak, ennek pedig az egyetlen lehetséges módja a fej-
lett és a fejlõdõ országok összefogása.

A klímaváltozással kapcsolatban a stratégiakészítõk kiemelt figyelmet fordítanak a
problémát kiváltó tényezõkön túl a megoldási lehetõségekre, hogy a légszennyezés
csökkentése érdekében milyen lépéseket kellene elõirányozni. Az ír stratégia 2002-es
felülvizsgálata igen nagyra törõ célt tûz ki: 2030-ra el akarják érni, hogy az ország te-
rületének 17%-át fedje erdõ, míg az 1900-as 1%-os erdõborítottság száz év alatt érte
el a 10%-ot. (Gov. of Ireland, 2002:41) 

A nemzetközi dokumentumok hatása érzékelhetõ az újonnan csatlakozott országok
stratégiáiban. Általában a stratégiák hangsúlyosan kezelik ezt a problémakört; itt
jegyzendõ meg, hogy a lengyel stratégia nem tér ki részletesen erre a kérdéskörre. Az
észt stratégia behatóan elemzi a globális felmelegedés kapcsán az egyes ágazatok
üvegházgáz-kibocsátását. A ‘90-es évek elején Észtország az egy fõre esõ CO2-, NO2-
és metánkibocsátás tekintetében világviszonylatban az „élmezõnyhöz” tartozott. A
legjelentõsebb tényezõ, az energiatermelés terén számos intézkedést tettek: fejlesztet-
ték a technológiát, növelték az újrafelhasználható energiaforrások arányát, az energia
árába beépítették a környezeti költségeket. A második legfontosabb üvegházgáz, a
metán esetében kiemelten kezelték és kezelik a mezõgazdasági eredetû szennyezések
csökkentését. Napjainkra a tudatos intézkedések hatására már javult a helyzet.
(ECSD, 2002:29–30)

A cseh stratégia esetében többször is találhatunk utalást nemzetközi dokumentu-
mokra, így a klímaváltozással kapcsolatban is, hivatkozva az Európai Unió 6. Környe-
zetvédelmi Akcióprogramjának legfontosabb céljaira és az Európai Unió Fenntartha-
tó Fejlõdési Stratégiájának prioritásaira, melyek között a fenti probléma kiemelt he-
lyen szerepel. (Hrodua–Moldan, 2002:10.)
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A dán stratégia az éghajlatváltozással kapcsolatban rendkívül fontosnak tartja a
rendszeres nyomon követést és az energiatermelésre, a mezõgazdaságra, az erdõgaz-
dálkodásra, valamint az iparra vonatkozó szennyezõanyag-kibocsátást korlátozó elõi-
rányzatok betartásának ellenõrzését. (Danish Gov., 2002)

Az Európai Unió fenntarthatósági stratégiája szintén kiemelt problémaként kezeli a
globális felmelegedést mint a fenntartható fejlõdést leginkább veszélyeztetõ körülményt.

A biológiai változatosság – a biodiverzitás csökkenése napjaink egyik legrémisztõbb
problémája. A nemzeti fenntarthatósági stratégiák mindegyikében foglalkoznak a bi-
ológiai változatosság kérdéskörével. A stratégiák többsége már a fõ célkitûzései kö-
zött említi a biodiverzitás megóvásának feladatát, mások pedig az élhetõ környezet-
tel kapcsolatban, az ökológiai célok alatt térnek ki a tárgyalására. Általában felmérik
és bemutatják az adott ország biológiai gazdagságát és több esetben megnevezik a ve-
szélyt hordozó körülményeket. Többnyire a gazdasági növekedést, az intenzív gazdál-
kodást jelölik meg veszélyeztetõ körülménynek. A stratégiák többségében tehát ki-
térnek a problémára, de csak igen általános célokat fogalmaznak meg és ritkán kap-
csolnak a célokhoz konkrét intézkedéseket, számszerûsített célokat.

Az osztrák stratégia deklarált célkitûzése az életterek sokféleségének megõrzése, a
megfelelõ életkörülmények biztosítása az emberek és a természet számára (Austrian
Gov., 2002). A dánok is kiemelten az alapelvek, célok között szerepeltetik, hogy „biz-
tosítanunk kell a biológiai sokféleség magas szintjét és az ökoszisztémák védelmét”. (Danish
Gov., 2002:2). A cél megvalósítása érdekében úgy látják, hogy „minden a természettel
kölcsönhatásban lévõ szektornak (mezõgazdaság, erdészet, halászat, háztartások, szállítmányo-
zók és az energia) felelõséggel kell integrálnia a természeti szempontokat cselekedeteibe”.
(Danish Gov., 2002:19)

A német stratégiában a biodiverzitás-mutató javítása érdekében 11 kiválasztott ál-
lat egyedszámának változását kísérik figyelemmel. (BMU, 2002:101) Az észt stratégi-
ában a védett területek arányának és a nemzeti parkok számának növelésére helyezik
a hangsúlyt. (ECSD, 2002:36) Az észtekhez, szlovákokhoz hasonlóan a lettek is állít-
ják, hogy nagyfokú biológia változatossággal büszkélkedhetnek, tehát e kincsük meg-
óvását elsõdleges célnak tekintik. (CMR, 2002)

A biológiai változatosságot leginkább fenyegetõ tényezõnek a gazdasági növekedést te-
kintik számos esetben. A litván stratégia is kiemelt veszélyeztetõ tényezõként jelöli meg
az intenzív gazdasági fejlõdést, a földek gyors privatizációját. (Gov. of Lithuania, 2003)

A svéd stratégia emberközpontúságát támasztja alá a következõ megfogalmazás is:
„A természeti kincsek és a biológiai változatosság megõrzése kiemelkedõen fontos a társadalom
egészsége szempontjából.” (Swedish Gov., 2002:22) A mérgezõanyag nélküli, gazdag élõ-
világgal rendelkezõ környezetet az élet alapfeltételeként jelenítik meg. Éppen ezért az
emberek elsõdleges feladata a környezetük megóvása saját maguk érdekében is. Itt
láthatjuk kitûnõ példáját a „társadalom-átalakító” stratégiának.

A természeti erõforrások – a természeti erõforrásokkal való takarékoskodás, ésszerû
gazdálkodás, a nem megújuló erõforrások védelme és megújuló erõforrásokkal való
helyettesítése a fenntartható fejlõdés alapvetõ követelménye.

Természetes módon a stratégiák többségében vezérelvként jelenik meg a természeti
erõforrásokkal való ésszerû gazdálkodás követelményének való megfelelés. „Ausztria
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célja, hogy a legjobbak között legyen az erõforrás-hatékonyság terén.” (Austrian Gov., 2002,
Annex:22) A cseh, dán, német, litván, osztrák, lett stratégiák fõ célkitûzései között is
felfedezhetõ a nem megújuló erõforrások megóvására való törekvés. (Czech Gov.,
2004; Danish Gov., 2002; BMU, 2002; CMR, 2002; Austrian Gov., 2002; UK Gov.,
2005) Az Egyesült Királyság stratégiájában a természeti erõforrások felelõsségteljes
felhasználása a négy fõ vezérelv egyike. (UK Gov., 2005)

A németek szerint a „fenntartható fejlõdés kulcseleme a ritka erõforrások felelõsségteljes és
hatékony felhasználása. Ebbõl a szempontból a figyelem központjában az energiafelhasználás
áll.” 2020-ra az 1990-es évek energiafelhasználási szintjét célozták meg úgy, hogy az
energiahatékonyságot megduplázzák. (BMU, 2002:93)

Az nffs-ek társadalmi céljai

A társadalmi pillér funkcióját a stratégiák kétféleképp értelmezik. Az egyik csoport
– szerintünk helytelenül – az általában vett társadalmi problémák megoldását az nffs
feladatai közé sorolja. A szegénység csökkentése, a társadalmi kohézió és szolidaritás
támogatása (Greek Gov., 2002:11) jelenik itt meg a stratégiák központi céljaként.

A másik csoport olyan társadalmi átalakulás programját hirdeti meg, amely az ökológi-
ai válság megoldásához elengedhetetlen. Ezen stratégiák tárgya az új életstílus, a fenntart-
ható fogyasztási minták, a környezethez alkalmazkodó életvitel és a civilizációs betegségek
kérdésköreit boncolgatják. A továbbiakban a fenntarthatóság elvi rendszeréhez közelebb
álló, szerintünk követendõ, új életmódot kijelölõ stratégiák bemutatásával foglalkozunk.

Új életmód – a stratégiák többsége kulcsfontosságú területként kezeli az életmód kér-
dését, abból kiindulva, hogy az életvitel és a szükségletek, a fogyasztási szokások je-
lenlegi módja teszik fenntarthatatlanná a termelést is. Ennek elemzése során számos
alkalommal érintik az agrárszektort, az osztrák stratégiában például a következõ-
képp: „A mezõgazdaságnak, egyebek mellett, igen jelentõs szerepe van az egészség biztosításá-
ban: az élelmiszerek biztonságának és egészségességének biztosítása, a természetes állattenyésztés
és az állatvédelmi megfontolások, az élelmiszerek megfelelõ címkézése és minõségbiztosítása
ugyanúgy fontos szerepet játszik, mint a genetikailag módosított termékek tiltása. A táplálko-
zási szokások növekvõ tudatossága nem csupán a fogyasztói magatartás változását eredménye-
zi, hanem a népesség egészségének javulását is…” (Austrian Gov., 2002:30)

Az egészség fogalmát tágan értelmezik a stratégiák, s a szorosan vett fizikai egész-
ségen túl a lelki, szellemi egészséget is természetes módon beleveszik. Ez összevág a
WHO meghatározásával, mely szerint az egészség az ember fizikai, mentális, társa-
dalmi és lelki jóléte. Az osztrák stratégia szerint: „A társadalom valamennyi osztályának
fizikai és lelki egészsége az emberhez méltó élet parancsoló szükséglete. A szolidaritás, a társa-
dalmi egyensúly teremt tisztességes lehetõséget minden ember számára a társadalomba való beil-
leszkedésre és a méltó életre.” (Austrian Gov., 2002:22) A cseh stratégiatervezet is erre ala-
poz: „az egészséges és boldog élethez az embereknek feltétlenül szükségük van a társadalmi és
kulturális »egészségre« is”. (Hrouda–Moldant [et al.], 2002:13)

Az egészséget meghatározó feltételek között a legtöbb stratégia legrészletesebben a
környezeti tényezõkkel foglalkozik. „A jó egészség egyik elõfeltétele az egészséges környezet. A
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kedvezõtlen környezeti feltételek fenyegetést jelentenek az egészség számára.” (Norway’s Gov.,
2002:16) „Dániának olyan országnak kell lennie, ahol a népesség életminõségére és egészségére
hatást gyakorló, a termékekbõl, az élelmiszerekbõl, a munkahelyi környezetbõl, a közlekedésbõl
és a fizikai környezetbõl származó szennyezés folyamatosan csökken.” (Danish Gov., 2002:22)

Itt mutatható be leginkább, hogy a stratégiák jócskán tartalmaznak számszerû ada-
tokat, célkitûzéseket is. Az Egyesült Királyságban például a becslések szerint 24 000
ember halálát okozza a szennyezett levegõ, többét, mint a közúti közlekedés (UK Gov,
1999:54). A német célkitûzés: „A fõbb légszennyezõ anyagok koncentrációját 2010-ig mint-
egy 70%-os szintre kell csökkenteni az 1990-es bázishoz képest.” (BMU, 2002:116) A vegy-
szerek egészségkárosító hatásának csökkentésével kapcsolatban számos célkitûzést fo-
galmaznak meg a dokumentumok. Az EU stratégiája például a következõképp fogal-
maz: „2020-ig biztosítani kell, hogy a vegyszereket csak oly módon állítsák elõ és használják fel,
hogy az ne jelentsen jelentõs veszélyt az emberi egészségre és a környezetre.” (EC, 2001:11) 

A másik szinte minden stratégiában említett tényezõ az életvitel. „Az egészséget az
életvitel is befolyásolja, mint például a stressz, az egészségtelen táplálkozás és az elégtelen fizi-
kai aktivitás.” – írják a norvégok. (Swedish Gov, 2002:16.) Vagy a német stratégia
frappáns fejezetcíme: „Élj egészségesen és érd el az öregkort”. (BMU, 2002:22) Sokak szá-
mára bizonyára meglepõ, de a dánok várható élettartama egyike a legalacsonyabbak-
nak az EU-ban. Ennek egyik elsõdleges oka az életvitel – állítja a dán stratégia
(Danish Gov., 2002:22). A dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás mellett a mozgás-
szegény életmód és a nem megfelelõ táplálkozás szerepel a legtöbb stratégiában, amin
az egészség érdekében változatni kell. (Pl. BMU, 2002:23; SFC, 2002:22.)

Az egészséges élelmiszerek biztosítása a mezõgazdaság és az élelmiszeripar fokozott szerepén
túl fogyasztási, ezen belül a táplálkozási szokások jelentõségére utal a fenntartható társa-
dalomban. Az élelmiszerek megfelelõ címkézésével, az állategészségügyi követelmények
erõsítésével, az élelmiszer-biztonsággal, az élelmiszer-adalékok és a genetikailag módosított
termékek alkalmazásával stb. kapcsolatos törekvések valamennyi stratégiában megjelen-
nek. (Pl. Austrian Gov, 2002:29; BMU, 2002:25; EC, 2001:11; Swiss Gov., 2002:22.) Az
EU stratégiájának egyik fõ célkitûzése, hogy az élelmiszer-biztonság és -minõség az élel-
miszerláncban szerepet játszók mindegyikének célkitûzése legyen. (EC, 2001:11)

Az életvitellel kapcsolatban mindegyik stratégia kitér a civilizációs betegségekre is. „A
generációs méltányosság megköveteli a megfelelõ életszínvonal biztosítását mindenki számára,
beleértve a jövendõ generációkat is. […] Különösképp, az olyan civilizációs betegségek jelentenek
kihívást egészségügyi rendszerünk számára és követelnek innovatív megoldásokat, mint a szív-
és érrendszeri betegségek, a rák, a krónikus degeneratív és mentális rendellenességek és a fertõzõ
betegségek.” (Austrian Gov., 2002:27)

Az nffs-ek gazdasági céljai

A nemzeti fenntartható fejlõdési stratégiák célrendszere igen összetett és szerteágazó.
A gazdasági célok általában az egyes gazdasági szektorokhoz kapcsoltan jelennek
meg, és többnyire a gazdasági növekedést célozzák meg. Szinte valamennyi stratégiá-
ban fõ célkitûzésként szerepel az egy fõre esõ bruttó hazai termék növelése, ez az
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egyik legkedveltebb indikátorként emlegetett mutató (lásd Belgian Gov., 2000:27;
Czech Gov., 2004:39; Danish Gov., 2002:80; UK Gov., 2005:67). A stratégiák több-
sége gazdasági célként jelöli meg továbbá a munkanélküliségi ráta csökkentését, mely
probléma társadalmi vonatkozásáról igen kevés szó esik. 

Véleményünk szerint a gazdasági célok tekintetében jelentõs átalakulásnak kellene
végbemennie, annak érdekében, hogy az általuk elérhetõ eredmények a fenntartható
fejlõdést segítsék, a fenntarthatatlan trendek visszafordítását eredményezzék, ne csak
kizárólag a gazdasági növekedést szolgálják. Az ökohatékonyság megvalósítása az el-
sõdleges feladat, és ennek érdekében az egy fõre esõ GDP elõállításához felhasznált
anyag-, energia- és területmennyiség minél nagyobb arányú csökkentése lenne a cél.
Tehát anyag-, energia- és területfelhasználás szempontjából hatékony termelési eljá-
rásokat kellene kidolgozni és ezeket szerepeltetni a stratégiákban.

Találhatunk erre utaló jeleket, de e célkitûzések sajnos még nem eléggé határozott
elképzelésként jelennek meg. Az osztrák stratégiában szerepel az energiafogyasztás
GDP-hez viszonyított arányának csökkentése, a megújuló energiaforrások részesedé-
sének növelése a teljes elsõdleges energiaellátásban. (Austrian Gov., 2002:41) A né-
met stratégiában az energiafelhasználás hatékonyságának megkétszerezését tûzik ki
célul. (BMU, 2002:93) A svéd stratégiában nem is említik a GDP-t, viszont a stabil
gazdasági háttér megteremtését tartják fontosnak annak érdekében, hogy minél ma-
gasabb legyen a foglakoztatási arány. A fenntartható gazdasági növekedést támogat-
ják a társadalmi problémák leküzdése érdekében. (Swedish Gov., 2002:28–29)

3.4. A stratégiák idõtávja

Kétségtelen, hogy nem lehetséges egységes idõtávot meghatározni minden felmerülõ
problémára. Mégis célszerûnek tûnik – bár vannak olyan vélemények (George–Kirk-
patrick, 2006), melyek szerint ez nem feltétlenül szükséges –, hogy a stratégia meg-
jelöljön egy elég hosszú idõszakaszt, amelyre nézve végiggondolja az adott társadalom
fejlõdését. Nehéz megmondani, mi jelent ez az elég hosszú idõtáv.

Azok a stratégiák, amelyek választ adnak erre a kérdésre – legtöbbször értelemszerû-
en a dokumentum bevezetõjében –, általában 10 és 50 év közötti távlatot jelölnek meg.
Azt azonban nem fejtik ki, miért épp ezt az idõtartamot választották. Pedig ez lényeges.
A rendezõ elv lehet(ne) az ökológiai folyamatok idõigénye, a technológiai változás belát-
ható horizontja, a társadalmi folyamatok, szokások megváltoztatásához szükséges idõ.

Az idõtávnak van egy másik, roppant fontos vetülete: a sürgõsen megoldandó problé-
mák köre. Léteznek olyan folyamatok, amelyek egy bizonyos idõ múlva már rendkívül sú-
lyos károkat okoznak vagy a változások nem visszafordíthatók. Az irreverzibilitási küszöb azt
a – sokszor bizonytalan – idõpontot jelenti, ameddig a beavatkozást halogathatjuk. 

A stratégiáknak meg kellene jelölnie azokat a tevékenységeket, amelyek nem halo-
gathatók. Ezzel a problémával azonban csak néhány stratégia néz szembe. (Austrian
Gov., 2002:8, 53; Belgian Gov., 2000:10, 69, 104) 

A stratégiák egy része egyáltalán nem foglalkozik az idõhorizont kérdésével (pl. az
olasz, a portugál és a szlovák), s anélkül jelöl meg célokat, hogy kimondaná, milyen
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távra szólnak ezek a célok. A szlovák stratégia 28 fõ célt jelöl meg, s köztük nyilván-
valóan más idõtávra vonatkozókat (pl.: 23. A bankszektor átalakítása és modernizálá-
sa 28. A környezetminõség javítása a régiókban); az idõtávról egyáltalán nem szól.
(Slovak Gov., 2002)

Az idõtáv megjelölését az sem teszi fölöslegessé, ha a stratégiát dinamikusan, azaz
egy folyamatként értelmezzük, amint ezt a stratégiák egy része teszi.

3.5. Társadalmi részvétel a stratégiák kidolgozásában

A társadalmi-gazdasági szereplõk széles körû részvételének fontosságát az nffs céljai-
nak kimunkálásában és a megvalósítás folyamatában, az értékelésben és a rendszeres
átdolgozásban már az Agenda 21 is aláhúzza (UNCED, 1993), s azóta is számos szer-
zõ hangsúlyozza (pl. Cherp [et al.], 2004; George–Kirkpatrick, 2004; OECD, 2001;
Stevens, 2005; UN DESA, 2001), jelentõségét több stratégia is kiemeli.

A problémák összetettsége, bonyolultsága elkerülhetetlenné teszi, hogy a stratégiát
szakértõi csoportok készítsék. Már önmagukban a környezeti témakörök is különle-
ges szaktudást igényelnek, a stratégiákban ráadásul ezek gazdasági és társadalmi ösz-
szefüggéseire is figyelemmel kell lenni. Ezt a szakértõi munkát kell összehangolni a ci-
vilek részvételével.

A stratégia kidolgozásának módja, milyensége meghatározza a dokumentum további
szerepét, életét. Az úgynevezett „alibi-stratégiák” esetében – melyek általában csak a
nemzetközi elvárásnak való megfelelés miatt születtek – közös jellemzõ, hogy valamely
szervezet vagy szakminisztérium önállóan dolgozza ki a teljes dokumentumot. Ez a
módszer nem megfelelõ, hiszen a fenntarthatósági koncepció sikerének elengedhetetlen
feltétele, hogy a társadalom széles körében ismert legyen, és az emberek tudatosan is te-
gyenek a megfogalmazott célok megvalósításáért. A leginkább célravezetõ az, ha már a stra-
tégiakészítés folyamatába is minél szélesebb körû részvételre törekszünk. A széles körû részvétel
nem zárja ki, sõt igényli, hogy valamely minisztérium vagy minisztériumok, szerveze-
tek közösen koordinálják a folyamatot, de lehetõséget ad arra, hogy egy adott kérdést,
problémát a társadalom és a gazdaság szereplõi értékeljenek és közös megoldási javasla-
tot dolgozzanak ki (ahogyan ez a német stratégia esetében meg is valósult). A stratégia
kimunkálásának minden fázisába, már az elõkészületi szakaszba is be kell vonni a kü-
lönféle társadalmi szegmenseket, az üzleti szféra képviselõit, az önkormányzatokat, az
érdekvédelmi képviseleteket (legyenek azok környezetvédelmi, vagy akár gazdasági be-
állítottságúak), a tudományos élet szakértõit, politikusokat, civil szervezetek képviselõ-
it, fiatalokat és még folytathatnánk a felsorolást.

A gyakorlat sajnos sokszor szemben áll a logika által diktált elmélettel. A követke-
zõkben az Európai Unió tagállamaiban meglévõ nemzeti fenntartható fejlõdési stra-
tégiák kidolgozásának körülményeit mutatjuk be.

A stratégiák többségében kiemelik, hogy a dokumentum mindenkihez szól („Az osztrák
fenntarthatósági stratégia minden osztrák emberhez szól.” [Austrain Gov., 2002:7]) és fontos a
széles körû társadalmi részvétel. Sajnos a dokumentumok többségében ezen túlmenõen
nem is tapasztalható még utalás sem a konkrét társadalmi részvételre vonatkozóan.
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A vizsgált stratégiák szinte mindegyike úgy véli, hogy csak a széles körû társadal-
mi részvétellel lehet sikeres a fenntarthatóság koncepciója. „A nemzeti fenntartható fej-
lõdési stratégia sikeres megvalósítása a különbözõ társadalmi, kormányközi, kormányzati, tör-
vényhatósági, magánintézmények és az emberek közötti együttmûködésen múlik, mely az egyen-
lõségen nyugszik.” (Gov. of Lithuania, 2003:8)

A társadalmi részvétel fontosságát nem feltétlenül a dokumentum kidolgozásában
való részvételben látják, hanem az abban foglalt célkitûzések megvalósításának folya-
matában. „A stratégia megvalósítása csak abban az esetben lesz sikeres, ha Ausztriában min-
den ember megbarátkozik a fenntartható fejlõdés koncepciójával, osztozik az általa képviselt ér-
tékekkel és az alapelvekkel, és megtalálja a megfelelõ lehetõségeket a cselekvésre a saját életében
és környezetében.” (Austrain Gov., 2002:108)

A dán stratégia is jelentõséget tulajdonít a kérdésnek: „A fenntartható fejlõdés koncepciója
csak akkor érhetõ el, ha minden résztvevõ közremûködik benne és felelõsséget vállal, továbbá döntése-
iben figyelembe veszi a környezetvédelem és a fenntartható fejlõdés elveit.” (Danish Gov., 2002:7)

Számos utalást találhatunk a stratégiákban arra, hogy a tényleges, az aktív részvétel-
re szeretnék buzdítani az embereket, a szervezeteket. „Az Akcióterv alapvetõ célja az, hogy
»valódi« részvételre kívánja sarkalni az egyéneket és a fõ társadalmi csoportokat, és amennyire le-
hetséges, racionalizálni és tökéletesíteni a jelenlegi Tanács feladatait.” (Belgian Gov., 2000:123)

Az osztrák, a szlovák, az észt, az ír, a belga, a dán és a litván stratégiában ki is je-
lölik a fõ célcsoportokat, amelyeknek részt kell venniük a stratégiában foglaltak meg-
valósításában (pl. a nem kormányzati szervek, a vállalati szféra szereplõi, a törvény-
hatóságok, a fiatalok, a bevándorlók, a nõk). „A fogyasztók és termelõk, az alkalmazot-
tak, a szociális intézmények, a gyerekek és a fiatalok mind kulcsszereplõk a fenntartható fejlõ-
dés eszméjének megvalósításában.” (Danish Gov., 2002:7)

Továbbá megnevezik azokat a csoportokat, amelyekkel folyamatos konzultációt sze-
retnének fenntartani (a tudományos, az üzleti és a kulturális élet szereplõi és a fiatalok).

„A fenntartható fejlõdés csak közös kötelezettségvállalással valósítható meg. Ezért az osztrák
Fenntarthatósági Stratégia felhívást intéz az összes polgárhoz, intézményhez és társadalmi csoport-
hoz (pl. média, vállalkozók) és motiválni akarja õket az aktív részvételre a megvalósításban. […]
A kormány kezdeményezni fogja és fenn is tartja a különféle társadalmi csoportok közötti dialó-
gust/párbeszédet (lásd üzleti élet szereplõi, a tudományos közösség és a kulturális élet szereplõi, fi-
atalok stb.) és felhatalmazza a fenti csoportokat, hogy véleményezzék a Stratégia végrehajtását és
tegyenek javaslatokat a konkrét intézkedésekre vonatkozóan.” (Austrian Gov., 2002:107)

A vizsgált dokumentumok közös tulajdonságának tekinthetõ, hogy a tervezés és a
megvalósítás folyamatán túlmenõen a döntéshozatalba is be kívánják vonni a külön-
bözõ társadalmi csoportokat. „A fenntartható társadalom demokratikus, nyitott, képes részt
venni döntéshozatalban és felelõsséget vállalni döntéseiért. […] A megfelelõ információkhoz va-
ló hozzáférés és a döntéshozatal folyamatában való részvétel döntõ jelentõségû a fenntartható fej-
lõdés megvalósítása érdekében.” (Danish Gov., 2002:75)

Azonban az elõzõekben bemutatott stratégiák többségérõl nem mondható el, hogy
széles körû társadalmi és intézményi részvétellel dolgozták volna ki, annak ellenére,
hogy mindegyik stratégia kiemeli a kérdés jelentõségét. Sõt, célkitûzésként meg is je-
lenik, hogy aktív, tényleges és széles körû társadalmi részvételre törekszenek a straté-
giákban foglalt célok megvalósításában, a hozzá kapcsolódó döntéshozatalban a kon-
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cepció sikerességének érdekében. Ki is jelölik, hogy mely társadalmi szegmenseket
tartják fontosnak a stratégiában foglaltak megvalósítása kapcsán, melyeket tekintik
célcsoportnak és kikkel kívánnak fenntartani folyamatos kommunikációt a fenntart-
hatóság érdekében. Támogatják az önkéntes szervezkedéseket, a helyi csoportokat és
a különbözõ fórumokat, többnyire külön anyagi fedezetet is biztosítva.

Az Európai Unió tagországaiban készült nemzeti fenntartható fejlõdési stratégiák
közül a belga, az egyesült királysági és német stratégia emelkedik ki a dokumentum
kimunkálása során megvalósuló széles körû társadalmi részvétel tekintetében.

A német stratégia a társadalmi részvétel megvalósításának szempontjából példaértékû
dokumentum, hiszen már a dokumentum elõkészületeibe is bevonták a társadalmat,
megismertették az emberekkel különbözõ fórumokon keresztül a koncepciót. A fenntart-
hatóság megértéséhez és az iránta elkötelezett hozzáállás kialakításához alapvetõ feltétel
a fenntarthatóság komplex elvi kapcsolatrendszerének megismertetése. Meghatározták,
hogy mely szervezetnek milyen feladatot kell ellátnia a dokumentum kimunkálása során.
Folyamatos és többszöri konzultációs lehetõséget biztosítottak az állampolgároknak, a
társadalom minden szegmensének a kérdések megvitatására. Az egyeztetések során meg-
fogalmazott javaslatokat, a megbeszélések eredményeit beépítették a végleges stratégiá-
ba (BMU, 2002). Joggal elvárható, hogy a stratégiában foglaltakat az emberek magukra
nézve kötelezõnek tartsák, hiszen az abban megfogalmazott célok kidolgozásában aktí-
van részt vettek. Ezáltal a nemzeti fenntartható fejlõdési stratégiában foglaltak megvaló-
sulását nagyobb eséllyel biztosítják.

3.6. Jelzõszámok, mutatók alkalmazása a stratégiákban

A stratégiák többsége nagy jelentõséget tulajdonít a fenntartható fejlõdés jelzõszáma-
inak. A fenntartható fejlõdés a természeti környezet és a társadalmi-gazdasági élet
szinte minden összetevõjét érintõ koncepció, amellyel kapcsolatos elõrehaladás igen
nehezen kvantifikálható, az elõrelépés megítélése rendkívül bonyolult feladat. A mu-
tatószámok kapcsán nem csak arról van szó, hogy a stratégiába foglalt célok, célkitû-
zések megvalósulását kövessük nyomon, sokkal inkább azt kell lemérni, hogy milyen
mértékben sikerül leküzdeni a kialakult, és megelõzni az esetleges újabb nem fenn-
tartható környezeti, társadalmi-gazdasági folyamatokat. Az ezekre vonatkozó koráb-
bi vagy kiinduló állapotok objektív rögzítését, a célkitûzések számszerûsítését, a vál-
tozások követését és ezzel a stratégiák és intézkedések hatékonyságának értékelését
szolgálják a fenntartható fejlõdés mutatószámai, indikátorai (FFI). (KVM–SZIE,
2004) Az indikátorok kérdésköre igen fontos, az alábbiakban azonban csak arra van
lehetõségünk, hogy az EU tagállamainak nffs-eibõl kiemeljünk néhány jellemzõt.

A stratégiánként alkalmazott indikátorok minõsége és mennyisége is igen változatos és
sokatmondó. A mutatórendszer sokrétûségét a problémakör komplexitása indokolja, az
indikátorok (gyakran eltúlzott) száma azonban alapvetõ gondot okoz. A vizsgált nffs-ek
többsége nem találta meg az arany középutat és számtalan, egyes esetekben 100 feletti
indikátort jelölnek ki. A cseh nffs a gazdasági pillérhez 47, a környezetihez 26, a társadal-
mi pillérhez pedig 18 indikátort kapcsolt és további 9, a kutatás és oktatás területére, 2
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az EU integrációra és 14 a jó kormányzásra vonatkozó mutatószámot sorol fel. (Czech
Gov., 2004) A 2005-ös egyesült királysági stratégiában szintén hasonló nagyságrenddel
találkozhatunk: „Az Egyesült Királyság Kormányának Stratégiája számára 68 indikátort ha-
tároztak meg, melyek közül 20 keretprogram indikátor és még további 48 mutatószám szolgál a fej-
lõdés nyomon követésére.” (UK Gov., 2005:167)

A stratégiakészítés kiforratlanságára, vagy még inkább a fenntarthatósági koncep-
ció felszínes megközelítésére utal az a tény, hogy egyes nemzeti stratégiákban az in-
dikátorok között kiemelt helyet foglal el az egy fõre esõ bruttó hazai termék, megfe-
lelõ árnyalás, magyarázat nélkül (lásd Czech Gov., 2004:39; Danish Government,
2002:80; UK Gov., 2005:67).

Az észt stratégiában találkozhatunk összetett, a fenntarthatósági, illetve a fenntartha-
tatlan tendenciák átfogó nyomon követésének lehetõségét megteremtõ indikátorokkal.
Az „ökológia lábnyom” (Ecological Footprint – EF), az „Emberi Fejlõdési Index” (Human
Development Index – HDI), „Ökológiai deficit” (Ecological Deficit – ED) és a „Valódi
megtakarítási ráta” (Genuine Saving Rate – GSR) nagy integráltságú, rendkívül szemlé-
letes indikátorok, melyek segítségével már hatékonyabban lehet mérni a stratégia célja-
inak megvalósulását. (ECSD, 2002:49–55) Az osztrák nffs a felelõsségvállalás kapcsán
jelöli ki a fenntarthatóság mérésére alkalmas összetett mutatókat, többek között a
HDI-t, a „Szegénységi mutatót” – HPI-t, a „Korrupciós indexet” stb. (Austrian Gov., 2002:
97) Kiemelik, hogy a fenti indikátorok fõként a nemzetközi szintû célkitûzésekre vonat-
koznak, így az országos jelzõszámokkal való mérés lehetõsége korlátozott.

Az Európai Unió tagállamainak nemzeti fenntartható fejlõdési stratégiáihoz kapcsoltan
az Egyesült Királyságban, Németországban és Svédországban készítenek nemzeti helyzet-
értékelést a fenntartható fejlõdésrõl a megfelelõ indikátorok alkalmazásával, ezáltal nyo-
mon követve az nffs végrehajtását. (BMU, 2002; UK Gov., 2005; Swedish Gov., 2002)

Az Unión belül is folyamatos munka zajlik napjainkban is az indikátorok kialakítá-
sára és átdolgozására az ENSZ, az OECD, az Eurostat és különbözõ bizottságok, szer-
vezetek közremûködésével.

Összefoglalás

Az Európai Unió és tagországai számottevõ elõrelépést tettek az utóbbi évtizedben a
stratégiai szemlélet megerõsítésében. Ebben a legjelentõsebb szerepet a fenntartható-
sági stratégiák kimunkálása játszotta. E stratégiák jó keretet biztosítanak a fenntart-
hatósági politikának, példát mutatnak a világ más fejlett országai számára, ugyanak-
kor célkitûzéseiket, tartalmukat, eszközrendszerüket tekintve egy sor tisztázatlan,
megoldandó kérdéssel kell szembenézni, illetve több téves közelítést módosítani kell.
Ezek közül a legfontosabbak a következõk.

• Még világosabbá, egyértelmûbbé kell tenni, hogy a fejlõdés fenntarthatósága a
globális ökológiai korlátoknak való megfelelést jelenti. A fenntarthatóság gazdasági és
társadalmi pillére ezekhez a természeti meghatározottságokhoz igazodó társadalmi és
gazdasági változtatásokat igényel, ezeknek kell szerepelniük a stratégiákban; ma
többnyire nem ez a helyzet.
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• Az országok fejlõdését meghatározó stratégiák közül a fenntarthatósági stratégia
a meghatározó alapstratégia. A középtávú gazdasági és társadalmi stratégiákat a
fenntarthatósági stratégia követelményeinek megfelelõen kell kidolgozni. (Az EU-
ban a Lisszaboni Stratégia jelenlegi megújítását a Fenntartható Fejlõdési Stratégia
megújított céljaihoz kell igazítani.)

• A végére hagytuk talán a legfontosabb megjegyzésünket: komolyan kell venni az
elõvigyázatosság elvét. A fenntarthatósági stratégiák elkészülte fontos eredmény, de csak
egy út kezdete. Haladéktalanul hozzá kell látni felülvizsgálatukhoz, bátrabb, határo-
zottabb célokat kell kitûzni, mert számos jel mutat arra, hogy egy sor ökológiai kor-
látot elértünk, esetleg túl is léptünk.

Tanulmányunkat ezért az Egyesült Királyság Fenntartható Fejlõdés Bizottságának
2004-es jelentése néhány befejezõ gondolatával zárjuk: „… pontosan tudatában vagyunk
az elõttünk álló kihívások súlyának, valamint azon veszélyek mértékének, amelyek a világra és
az Egyesült Királyságra leselkednek, hacsak nem mozdulunk el gyorsabban és határozottabban
egy radikálisan fenntarthatóbb társadalom felé. […] Úgy véljük, most van itt az idõ a radi-
kálisabb változtatásra…” (UK CSD, 2004:36)

Jegyzet

1 A tanulmány az OTKA T-046704 sz. pályázat keretében folytatott kutatás során készült.
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II. SZAKMAPOLITIKAI ELÁGAZÁSOK



Kerekes Sándor

A FENNTARTHATÓSÁG KÖZGAZDASÁGI ÉRTELMEZÉSE

A fenntartható fejlõdés elméletét társadalom- és természettudósok egyaránt vizsgál-
ják és értelmezik. Sokan a közgazdaságtan kudarcának tekintik mindazt, amit az el-
múlt ötven évben a globalizálódó világ a „környezetpusztítás érdekében összehozott”.
A következõkben röviden, és nagyon leegyszerûsítve megpróbálom bemutatni, hogy
mi a közgazdaságtan álláspontja a fenntartható fejlõdést illetõen. 

A fenntartható fejlõdés fogalma

A fenntartható fejlõdésnek 1987-ben megfogalmazott, és azóta továbbfejlesztett el-
mélete az ökológiai, a társadalmi és a gazdasági fenntarthatóságot egyidejû harmóni-
aként feltételezi. A három dimenzió közti kölcsönhatásoknak nemcsak mennyiségi,
hanem minõségi következményei is izgalmasak. A gazdaság és a bioszféra viszonyát
jelentõs részben az anyag- és energiaáramok jellemzik. Környezeti szempontból a leg-
problematikusabbnak azt tekinthetjük, hogy a közgazdaságtan szerint szabad javak-
nak tekintett ökológiai rendszerbõl a gazdasági rendszer nyersanyagokat és energiát
igényel, amit aztán hulladékká transzformálva ad vissza az ökológiai rendszernek. Az
„értékteremtés”, amit a gazdasági rendszer végez, az ökológiai rendszerbõl nézve hul-
ladéktermelés, vagy természettudományos kategóriákkal kifejezve, kis entrópiájú ter-
mészeti erõforrásoknak nagyobb entrópiájú hulladékká történõ átalakítása. Eközben
a gazdasági rendszer emberi szükségleteket elégít ki az ipari alrendszer által termelt
termékek és szolgáltatások segítségével. Az „értékteremtés” azonban értékvesztéssel,
minõségromlással jár a természet szempontjából. Nem mindegy természetesen, hogy
milyen ennek az értékvesztésnek a sebessége, és persze az sem közömbös, hogy köz-
ben milyen színvonalon elégítette ki a gazdasági rendszer az emberi szükségleteket.

A fenntartható fejlõdés fogalmának tisztázását kezdhetnénk azzal, hogy megmagya-
rázzuk, hogy mit jelent maga a szóösszetétel. Az elsõ tag jelentése viszonylag egyszerû.
A fenntarthatóság „valami” szakadatlan létezésének a biztosíthatóságát jelenti. A má-
sodik tag, a fejlõdés jelentésével már bonyolultabb a helyzet, hiszen értelmezhetjük
mennyiségi és minõségi növekedésként is, például a jólét vagy a jóllét szakadatlan nö-
veléseként. Természetesen nem mindegy, hogy hogyan értelmezzük. A GDP növekedé-
se például nem feltétlenül jelenti a jólét, és különösen nem a jóllét növekedését. A jól-
lét növekedésébe beletartozik az oktatás fejlõdése, az egészségesen megért élettartam
növekedése, az élet- és szociális biztonság javulása, sõt olyan tényezõk javulása is, mint
például a személyes szabadság, amelyek mind-mind alkotóelemei az életminõségnek. 

Pearce és Atkinson1 megfogalmazzák, és Hicks–Page–Hartwick–Solow-szabálynak ne-
vezik azt a követelményt, ami az úgynevezett gyenge fenntarthatósági kritériumot kifeje-
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zi. Pearce és Atkinson három tõketípust különböztetnek meg: KM az ember által létreho-
zott (vagy újratermelhetõ) tõke (utak, gyárak, lakóházak stb.), KH a humán tõke (a felhal-
mozott tudás és tapasztalat), és KN a természeti tõke, amit igen tágan értelmeznek, és ma-
gában foglalja a természeti erõforrásokat (ásványok, termõföld stb.), de az élet fenntartá-
sához nélkülözhetetlen egyéb természeti javakat is, mint például a biodiverzitás, a szeny-
nyezést asszimiláló kapacitás stb. Pearce és Atkinson szerint amennyiben elfogadjuk a
neoklasszikus közgazdaságtan azon alapfeltevését, hogy a tõkejavak egymással korlátlanul
helyettesíthetõk, akkor a gyenge fenntarthatóságot a következõ képlettel fejezhetjük ki2:

Közgazdasági értelemben tehát a gyenge fenntarthatóság akkor áll fenn, ha a tár-
sadalom rendelkezésére álló tõkejavak értéke idõben nem csökken. 

Miután a tõke a megtakarítások és az értékcsökkenés különbségeként határozható
meg, és a fenti három tõkeelem közül a humán tõke értékcsökkenése nullának tekint-
hetõ (elsõ közelítésként elfogadva, hogy az emberiség által felhalmozott tudás és ta-
pasztalat nem „kopik”), a gyenge fenntarthatósági kritérium Pearce és Atkinson sze-
rint a következõ képlettel írható le. 

Ahol S megtakarítás, Y Bruttó Nemzeti Termék, a delta M és delta N az ember al-
kotta és a természeti tõke amortizációs rátái. Amennyiben nem engedjük meg a tõ-
keelemek közti helyettesítést, akkor Pearce–Atkinson szerint az erõs fenntarthatósá-
gi kritériumhoz jutunk. A szigorú fenntarthatóság teljesülésének feltétele, hogy a ter-
mészeti tõke értéke idõben ne csökkenjen:

Az ökológusok, és általában a természettudósok érthetõ okokból a tõkeelemek he-
lyettesíthetõségét, és így a gyenge fenntarthatóságot nem fogadják el, sõt még a szi-
gorú fenntarthatósággal is problémáik vannak, hiszen a természeti tõkén belüli kom-
penzációkat ez utóbbi is feltételezi. Az ökológiai közgazdászok zöme a szigorú fenn-
tarthatósággal kapcsolatban kiköti, hogy a természetben nem szabad irreverzibilis
változásokat (pl. fajok kipusztulása) elõidézni. Ez a feltétel persze a gyakorlatban nem
teljesíthetõ, és ezáltal az ökológiai közgazdászok és követõik egy olyan fogalomhoz
jutnak, amelyre környezetpolitika nem építhetõ.

A közgazdasági szakkönyvek szerint fenntartható az a fejlõdési pálya, amely bizto-
sítja, hogy az „átlagos (egy lakosra jutó) jólét” ne csökkenjen. Elsõ közelítésben a köz-
gazdászok nem „bajlódnak” a jólét szabatos meghatározásával, azt feltételezik, hogy
a több (növekvõ GDP) egyúttal magasabb életminõséget is jelent. 
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A probléma érzékeltetése érdekében a közgazdaságilag lehetséges fejlõdési pályákat
grafikusan is megmutatjuk az 1. ábrán. 

1. ábra. Fenntartható (A, B, C) és nem fenntartható (D) fejlõdési pályák

Az 1. ábrán3 az A pálya a jólét monoton növekedését mutatja, ami definíciónk sze-
rint egyértelmûen fenntartható. A C pálya a definíció szerint ugyan fenntartható, de
kérdéses, hogy fejlõdés-e? A D pálya hosszú távon fenntarthatatlan, miközben átme-
netileg fenntarthatónak tûnik. A B pálya rövid távon tûnik fenntarthatatlannak, mi-
közben hosszú távon fenntartható. Amint az ábra mutatja, a fenntarthatóság értel-
mezésével van elég probléma anélkül is, hogy elvi vitát folytatnánk a jólét és a jóllét
közti különbség értelmezésérõl, vagy anélkül, hogy a gyenge és a szigorú fenntartha-
tóság közti különbséget megpróbálnánk értelmezni. 

Haladjunk az egyszerûbbtõl a bonyolultabb felé, és az ábra alapján vegyük szem-
ügyre elõbb a négy lehetséges pályát és az általuk felvetett problémákat.

Az A görbével jellemezhetjük például az ember alkotta tõke (man made capital) sza-
kadatlan növekedését a Földön. A felépített úthálózat, a felhalmozott tudományos is-
meretek, technológiák, amelyeket a jövõ generációkra hagyományozunk, sokak számá-
ra érvet jelentenek a jövõ generációkkal szembeni felelõsségünk súlyosságára vonatko-
zóan, hiszen azt mondják, hogy nekik már nem lesz szükségük olyan sok természeti
erõforrásra, hiszen a jelen generációk által létrehozott infrastruktúrát használhatják. 

A C egyenes azt feltételezi, hogy a jólét idõben állandó. Ami elképzelhetõ, ha felté-
telezzük, hogy a gazdaság csak olyan mértékben növekszik, mint amilyen mértékben
a népesség. A párhuzamos egyenes tehát csak látszólag jelent állandóságot. 

A D görbe a nem fenntartható fejlõdési pályát szemlélteti, ami sajnálatos módon a
fejlett országok és újabban a fejlõdõ országok gazdasági-társadalmi fejlõdését is jól jel-
lemzi. A természeti erõforrások vagy az olcsó munkaerõ túlzott igénybevétele átme-
netileg jólétnövelõ hatású, késõbb azonban a környezet degradálódásáért, az elszegé-
nyedésért súlyos árat kell fizetnünk, ami hosszú távon jólétcsökkentõ hatású.

A szakkönyvek általában nem tárgyalják (miután nem felel meg még a gyenge fenntart-
hatósági kritériumnak sem) azt a tipikus fejlõdési pályát, amit a B görbe reprezentál. Ez
átmenetileg jólétcsökkenést eredményez, de hosszú távon aztán a jólét növekedését ered-
ményezi. Ilyen pályát eredményeznek a természeti tõkébe történõ befektetések. Tipikus-
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nak tekinthetõk az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére tett nemzetközi
erõfeszítések, amelyeknek a következõ száz évben a ráfordításai meghaladják a hasznaikat,
azután viszont egyértelmûen jólétnövekedést eredményeznek. A 2. ábra jól mutatja, hogy
a klímapolitika költségei a következõ mintegy száz évben meghaladják a klímapolitika
hasznát. Ez magyarázza, hogy a kiotói kezdeményezéshez, hogy az üvegházhatású gázok
kibocsátását csökkentsék, több ország, köztük az Egyesült Államok sem csatlakozik.

2. ábra. A klímapolitika költségei és hasznai

A B görbe komoly fejtörést okoz nemcsak a politikusoknak, hanem az elméleti szakem-
bereknek is, hiszen a jelen generációk altruistának tûnõ áldozatvállalását követeli és egy-
fajta intergenerációs egyenlõtlenséget sugall. Látszólag a klímapolitikát illetõen a jelen ge-
neráció lemond a jóléte egy részérõl (invesztál a természeti tõkébe) annak érdekében, hogy
megóvja a jövõ generációkat egy majdani radikális jólétcsökkenéstõl. Erkölcsileg persze a
helyzet az, hogy az ipari forradalmat követõ generációk mulasztásait kellene most pótolni
és ez az, amire a ma élõ népesség egy része azt mondja, hogy miért éppen nekünk? 

A fenntartható fejlõdésnek, mint láttuk, sokféle értelmezése létezik. Érdemes azon-
ban a három alaptípust megkülönböztetni.4

1. Értelmezhetjük a fenntarthatóságot mint konstans fogyasztást. Ez az értelmezés
felel meg a gyenge fenntarthatósági kritériumnak, amelynél a természeti és ember al-
kotta tõke egymással helyettesíthetõ. Az össztermelés, illetve az egy fõre jutó fogyasz-
tás színvonala mindaddig tartható, ameddig a természeti erõforrások használatából
származó profitot nem elfogyasztják, hanem anyagi tõkébe fektetik.

2. Értelmezhetjük a fenntarthatóságot a természeti erõforrások idõben állandó
(konstans) készleteként. Ez az értelmezés felel meg a szigorú fenntarthatóságnak, és
azt feltételezi, hogy a természeti és az ember alkotta tõke a termelésben kiegészítik,
de nem helyettesítik egymást.

3. És végül értelmezhetõ a fenntarthatóság mint generációk közötti egyenlõség is.
Ez utóbbi abban különbözik az elõzõ kettõtõl, hogy nem tesz semmilyen kikötést a
természeti és ember alkotta tõke helyettesíthetõségére vonatkozóan, helyette „valami-
lyen generációk közötti egyenlõség” biztosításának a nem jól definiált követelményét
helyezi a középpontba. 

Mint láttuk, az elsõ két definíció közgazdasági kategóriaként jól leírható. A gyen-
ge fenntarthatóság a gazdaság számára az uralkodó paradigmarendszer keretein belül

KEREKES SÁNDOR – A FENNTARTHATÓSÁG KÖZGAZDASÁGI ÉRTELMEZÉSE 199



is teljesíthetõ lehetne. Az EU környezeti direktíváinak zöme is csak a gyenge fenn-
tarthatósági kritérium teljesülését segíti. Az IPPC-direktíva például a „legjobb elér-
hetõ technológia” (BAT) kiválasztásánál elõírja a költség–haszon elemzést, vagyis a
kiválasztott „legjobb” technológia költséghatékony technológia kell hogy legyen. 

A második definíció, a szigorú fenntarthatóság, közgazdaságilag ugyan értelmezhe-
tõ kategória, de a létezõ gazdaság nem képes megfelelni ennek a kritériumnak és leg-
feljebb kísérletet lehet tenni bizonyos „safe minimum standard” jellegû szabályozással
a közelítésére. Egy autópálya vagy egy erõmû építése biztosan csökkenti a biodiverzi-
tást, ami pótolhatatlan veszteséget okoz a természeti tõkében.

A harmadik definíció közgazdaságilag nem is értelmezhetõ, ez magyarázza, hogy
vitatkozni lehet ugyan a definíción, de gyakorlati környezetpolitikát nem lehet rá ala-
pozni. Talán nem véletlen, hogy ez a legkevésbé kézzelfogható fogalom a leginkább is-
mert a köztudatban.

Kuznets növekedéselmélete és a fenntartható fejlõdés

A növekedés és a fenntartható fejlõdés eddigi vizsgálatából kimaradt két tényezõ fi-
gyelembevétele, ami pedig fontos a probléma megértéséhez. Az egyik a népesség-
szám-változás, a másik pedig a technológiai haladás. Nyilvánvaló, hogy ezek hatásá-
nak a figyelembevétele nélkül vizsgálódásunk statikus marad. A Pearce–Atkinson-
képletek nem a jólétnek a változásával, hanem a különbözõ tõkeelemek állományá-
nak az idõbeli változásával foglalkoznak. A Brundtland-jelentés definíciója viszont a
jelen és a jövõ generációk szükségleteinek a kielégítésérõl, vagyis a jelen és a jövõ ge-
nerációk jólétérõl beszél, ami a felhalmozott tõke nagyságától és attól is függ, hogy
mekkora az ellátandó népesség száma. Amennyiben feltételezzük, hogy a természeti
tõke nagysága nem csökken az idõben (szigorú fenntarthatóság), a jólét akkor is csök-
kenhet, ha a népességszám nõ. A népességszám-növekedést ellensúlyozhatja a tech-
nológiai haladás, ami elõsegítheti, hogy egységnyi természeti tõke nagyobb jólétet
eredményezzen. A technológia fejlõdése javítja nemcsak a munkatermelékenységet,
hanem az úgynevezett ökohatékonyságot is. Például az energetikai hatásfoka a gõz-
gépeknek csak 5–15% volt, a mai erõgépek nemritkán 50–65%-os hatásfokkal dol-
goznak. Ha a technikai haladás gyorsabb ütemû, mint a népesség számának növeke-
dési rátája, elvileg teljesíthetõ a szigorú fenntarthatósági kritérium is.

A Világbank 1992-ben megjelent kötete (World Development report)5 bemutatja,
hogy a gazdasági növekedés bizonyos szintjén a növekedés és a környezetszennyezés elvá-
lik egymástól. Tízezer dollár egy fõre jutó GDP felett olyan környezeti mutatók, mint
például a kéndioxid-kibocsátás, a tisztítatlan szennyvíz mennyisége, a levegõ ólom- és
más nehézfémtartalma stb. egyértelmûen javulnak. Ezeket az összefüggéseket leíró gör-
béket szokás a környezetgazdaság-tanban Kuznets-görbéknek nevezni. Simon Kuznets,
akit a gazdaságinövekedés-elmélet egyik pápájának tekinthetünk, 1971-ben kapott No-
bel-díjat. Természetes talán, hogy Kuznets a növekedést optimistán szemlélte. A Nobel-
díj átvételekor mondott beszédében a növekedés negatív hatásait is elismerve, egyértel-
mûen azt állítja: „Két fontos dolgot kell kiemelni. Az elsõ, hogy ez ideig a növekedés ne-
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gatív hatásait sohasem tekintették olyannak, ami megkérdõjelezné a növekedés pozitív
hatásait, olyan mértékben, hogy az a növekedés tagadásához vezetne – függetlenül attól,
hogy milyen durva a háttérszámítás. A másik, biztosan feltételezhetjük, hogy ha a növe-
kedésnek valamely nem várt negatív hatása megjelenik, a növekedés negatív hatását
csökkentõ anyagi vagy a társadalmi technológia lehetõsége is megjelenik, ami a negatív
hatást csökkenti vagy megszünteti… A gazdasági növekedés története alapján megala-
pozottan elmondható, hogy az általa elõidézett bármely sajátos probléma csak átmeneti
jellegû lesz – bár sohasem leszünk mentesek a negatív hatásoktól, függetlenül attól, hogy
milyen gazdasági fejlettséget érünk el.”6

Kuznets tehát 1971-ben azt állította, hogy addig még senki sem kérõjelezte meg, hogy
a növekedés több jót eredményez, mint rosszat, és hogy a negatív hatások ellensúlyozá-
sához a növekedés a technológiák segítségével megoldásokat is kínál. Kuznets igen kö-
rültekintõen a modern gazdasági növekedés hat alapvetõ jellegzetességét említette:

1. Az egy fõre jutó nemzeti termék és a népesség a korábbinál sokkal gyorsabb nö-
vekedése a fejlett országokban.

2. A munkatermelékenység korábbinál sokkal gyorsabb ütemû növekedése.
3. A gazdaság gyorsütemû szerkezeti változása, a mezõgazdaság háttérbe szorulása

és elõbb az ipar, majd a szolgáltató szektor elõretörése. A magánvállalkozás helyett a
társaságok elõretörése és ezzel kapcsolatban a foglalkoztatási viszonyokká változása.

4. A társadalmi szerkezet és a hozzá kapcsolódó ideológiák gyors változása.
5. A közlekedési és hírközlési technológiák segítségével a fejlett országok könnye-

dén elérhetik a világ más részeit, ami a világ egységesüléséhez vezet.
6. A gazdasági növekedés ellenére a világ lakosságának háromnegyede messze az

alatt a szint alatt él, amit a modern technológiák alkalmazásával lehetséges volna szá-
mukra biztosítani.7

Kuznets gondolatai jóval korábbiak, mint a fenntartható fejlõdés elméletének meg-
jelenése. Miközben Kuznets átveszi a Nobel-díjat, már készül a Római Klub elsõ, a
„Növekedés határai” címet viselõ jelentése és 1972-ben meg is jelenik Meadowsék
könyve, megkérdõjelezve a növekedés hosszú távon való fenntarthatóságát és azt is,
hogy a növekedés hatása inkább pozitív, mint negatív. A Római Klub szerzõi termé-
szetesen nem Kuznets-cel vitatkoztak. Ha gondosan szemügyre vesszük a fenti állítá-
sokat, jól látszik, hogy a ma már klasszikusnak számító közgazdász növekedéselmé-
lete nagyrészt magában foglalja mindazt, amit az elmúlt harmincöt évben a kutatók,
sokszor a növekedéselmélet kritikájaként, megfogalmaztak. Kuznets ugyanis a tech-
nológiai és társadalmi innovációkat a fejlõdés alapjának tekintve, de természeti, tár-
sadalmi és kulturális dimenziókat is fontosnak tart, mikor azt mondja, hogy „a mo-
dern technológia, amely a munka-megtakarításra összpontosít, alkalmatlan lehet
azoknak az országoknak, amelyek óriási munkaerõ-felesleggel rendelkeznek, de hi-
ányt szenvednek más tényezõkben, mint például a termõföld és a víz. A modern in-
tézmények, amelyek a hangsúlyt a személyes felelõsségre és a gazdasági érdekekre he-
lyezik, alkalmatlanok lehetnek a hagyományos életvitelt követõ mezõgazdasági társa-
dalmakban, mint amilyenek a legtöbb fejlõdõ országot jellemzik.” 

Kuznets a GDP-t természetesen nem értelmezi jóléti mutatóként, sõt a már emlí-
tett elõadásában egyértelmûen leírja, hogy „a nemzeti termék hagyományos számítása
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és összetevõi nem reflektálnak megfelelõen azokra a költségekre, amelyeket a radikális
technológiai innovációk a gazdasági és társadalmi szerkezetre hatva okoznak, és mellé-
kesen a kedvezõ megtérülésekre sem, amelyeket az innovációk kiváltanak. […] Az el-
méletnek ezek a hiányosságai vezettek ahhoz a felismeréshez, hogy kiterjesszük a nem-
zeti elszámolások keretét az idáig rejtett, de igen fontos költségekre, mint például az
oktatás mint tõkebefektetés, a városi élet irányába történõ elmozdulás, vagy a környe-
zetszennyezés és a tömegtermelés más negatív hatásai. Ezek a törekvések felfednek né-
hány eddig nem mért pozitív hozadékot is, mint a jobb egészség és hosszabb élettar-
tam, a nagyobb mobilitás, a több szabadidõ, a kisebb jövedelemkülönbségek stb.” Is-
mét hadd emlékeztessek arra, hogy a humán fejlõdés indexe (HDI), vagy a
Daly–Cobb-féle ISEW (a fenntartható gazdasági jólét indexe) csak sokkal késõbb, az
1990-es években kerültek az érdeklõdés homlokterébe. 

Közgazdaságtan vagy etika?

Az 1987-es „Közös jövõnk” fenntarthatósági definíciója, mint említettük, nem közgazda-
sági kategória, sokkal inkább etikai, amennyiben a generációk közötti egyenlõség elérését
célozza. A definíció azonban nem természet-, hanem emberközpontú. Az antropocentri-
kus eszmerendszerrel kategorikusan szemben áll az ökocentrikus vagy természetközpon-
tú világkép, amely szerint minden élõlénynek joga van az „önmagában” való élethez és ez
a legfontosabb érték a Földön. A két világkép nem szükségképpen mindenben ellentmon-
dó. Modern megjelenésük a humanizmus és a naturalizmus eszmerendszere. Miközben a hu-
manizmussal jól megfér például az állatvédelem, a konfliktus szembetûnõvé válik akkor,
ha feltesszük a kérdést, hogy mennyit célszerû egy faj megmentésére költeni a korlátozott
erõforrásokból. Még inkább szembetûnõ lesz a konfliktus, ha konkrét gyakorlati kérdése-
ket vetünk fel. A globális felmelegedés kockázatának csökkentése érdekében milyen mér-
tékû energiahasználat-korlátozásra vagyunk készek? Egy természetvédelmi terület elkerü-
lése érdekében mennyivel vagyunk hajlandóak magasabb autópályadíjat fizetni stb.?

A klasszikus gazdaságelméletnek a „hasznossági-utilitárius” felfogás, az Adam
Smithnél megjelenõ „láthatatlan kezet” irányító piaci mechanizmusok szabályozó ere-
jébe vetett bizalom az alapja. Adam Smith szerint a jólét társadalmi maximálását az
önérdek követése biztosítja. 

A smith-i elmélet alapján viszonylag egyszerûnek látszik a döntés a fenti kérdések
esetében is. Meg kell ismernünk a társadalom preferenciáit, amiknek az aggregálásá-
val megállapítható, hogy mennyit ér például a tiszta levegõ, és ha ennél kisebb költ-
séggel „elõállítható”, akkor elõ kell állítani, ha pedig nem, akkor nem érdemes vele
foglalkozni. Ez a közelítés természetesen nagyon leegyszerûsítõ. Elõször is azért, mert
a társadalmi hasznossági függvény elvileg sem egyértelmû. Kenneth Arrow (1951, idézi
Lesourd–Schilizzi, 2002:53) „lehetetlenségi teorémája” szerint nincs lehetõség olyan
társadalmi döntési folyamatot választani, amelyik ne befolyásolná a döntés kimene-
telét. Az egyéni preferenciák aggregálásának módja tehát hatással lesz a döntés kime-
netelére. A hasznosság tehát nemcsak az egyéni preferenciáktól függ, mint azt elmé-
letileg feltételeznénk, hanem a döntési algoritmustól is. 
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Másrészt azért is leegyszerûsítõ a költség–haszon elemzésen alapuló döntési modell,
mert alig valószínû, hogy akár egyének, akár szervezetek figyelemmel lennének a jö-
võ generációk, vagy a biodiverzitás megõrzésének az érdekeire. 

A harmadik ellenvetés, hogy léteznek olyan problémák, mint a társadalmi egyenlõ-
ség, vagy a környezetvédelem, amelyeknél az emberek preferenciarendszere nem
olyan szerkezetû, amelyben készek lennénk tényleges átváltásokra. A probléma ter-
mészete azonnal világossá válik, ha konkrét kérdést próbálunk megválaszolni. Ha a
fizetési hajlandóság megismerése érdekében valakitõl azt kell kérdeznünk például,
hogy mennyiért volna hajlandó kockáztatni a saját, vagy mások egészségét, azonnal
etikai kétségeink támadnak. Elképzelhetetlen például, hogy egy vallásos ember pénz-
ben kifejezett kompenzációt tartson elfogadhatónak valamely faj kipusztulásáért,
vagy egy emberéletért. Ha pedig ez igaz, akkor ezek az „elfogadási hajlandóság” ér-
tékek végtelenek lennének, ami a költség–haszon típusú elemzéseket lehetetlenné
teszi.8 (Lesourd, Jean-Baptiste–Schilizzi, Steven G. M., 2001:52)

Az átváltások (trade off) problémájával a vállalatvezetõk igen gyakran szembesülnek.
Kívülállóként azt gondolnánk, hogy a gazdasági döntéseknél a vállalatvezetõk moráli-
san elfogadható célok között választhatnak. A gyakorlatban ennél kevesebbrõl van szó,
mozgásterük meglehetõsen behatárolt. Valójában nem etikailag egyaránt elfogadható,
hanem csak legitimnek tekinthetõ alternatívák között választanak, és a döntéseknél az
etika másodlagos kérdéssé szelídül. A döntés társadalmi elfogadásához elég, ha a dön-
tésbõl következõ cselekvés legitim. Ez pedig sokkal gyengébb követelmény, mint a mo-
rális megfelelés. A cigarettaértékesítés például legitim, de morális szempontból elfogad-
ható-e, hogy olyan terméket értékesítünk, ami károsítja az emberek egészségét? 

A jogszabályok útvesztõiben ugyan nem könnyû eligazodni, mégis azt mondhatjuk,
hogy legitimitási kérdések az etikai elveknél jobban átültethetõk a gyakorlatba. A ne-
hézségek ellenére a döntéselmélet nem mondhat le az etikai megfontolásokról sem,
annak ellenére, hogy a vállalatvezetõk számára ma még a legitimitás is inkább a jövõ
kérdése. A 21. században még a legitimitás vonatkozásában is olyan bonyolult kérdé-
sekre kell választ adnia a vállalkozásoknak, mint:
• Mennyire képesek a vállalkozások az alkalmazottak változó elvárásaihoz és érték-
rendjéhez alkalmazkodni?
• Hogyan képesek a vállalkozások az olyan gazdasági növekedés negatív következmé-
nyeit ellensúlyozni, amelyik nem jár a foglalkoztatás növekedésével, esetleg még csök-
kenti is a munkahelyeket?
• Mi a vállalkozások szerepe, és mekkora kell legyen a hozzájárulásuk az emberi élet
ökológiai alapjainak a megõrzéséhez?

Hazai kérdõíves felméréseink egyértelmûen bizonyítják, hogy a vállalatvezetõk
döntéseit, attitûdjét az alkalmazottaik elvárásai és értékrendje befolyásolja leginkább,
vagyis a vezetõk magatartását, döntéseit, napi cselekedeteit az alkalmazottak érték-
rendje, társadalmi beállítottsága erõsebben befolyásolja, mint amit az „érintett elmé-
let” (stakeholder-elmélet) alapján gondoltunk. 

A legitimáció egy másik fontos kérdése a társadalom hozzáállása a „foglalkoztatás nél-
küli” gazdasági növekedéshez. Az ipari forradalom óta az innovációk zöme munkaterme-
lékenység-növelõ innováció volt, ami anélkül is lehetõvé tette a termelés bõvülését, hogy
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újabb munkaerõt igényelt volna. Az ilyen gazdasági növekedés, ami nem jár együtt a fog-
lalkoztatás növekedésével: fenntarthatatlan, hiszen éppen az embert, akiért a gazdaság
szervezõdött, teszi feleslegessé, „haszontalanná”. A foglalkoztatás nélküli növekedés ezért
elfogadhatatlan, az üzleti szférának nem szabadna vele élni, meglehetõsen kétséges
ugyanis, hogy a munkanélkülivé válókat a gazdaság más szereplõi képesek lesznek e fog-
lalkoztatni. A mezõgazdaság ma a munkaképes lakosság két-három százalékával képes
megtermelni a társadalom ellátásához szükséges élelmiszert. Az ipar is ebbe az irányba
fejlõdik, ami azt jelenti, hogy a fejlett gazdaságok legfeljebb a munkaképes lakosság tíz
százalékát foglalkoztatják az iparban és a mezõgazdaságban együttesen. Önként adódik
a következtetés, hogy nem szabadna a munkatermelékenységet növelni, ha nem keressük
és nem találjuk meg, hogyan lehet egyidejûleg a foglalkoztatást is növelni. 

A gazdasági tevékenység legitimitásának vizsgálatakor nem hagyhatjuk figyelmen kí-
vül, hogy az emberi életnek vannak olyan ökológiai alapjai, amelyeket csak a természet
képes számunkra biztosítani. Az ember nem képes tartósan csak mesterséges környezet-
ben létezni. Az emberi élet ökológiai alapjait nem tudja más, mint a természet biztosíta-
ni számunkra, és ezt valamilyen módon fenn kell tartani. Tehát hiába gondoljuk, hogy ha
a finnek például ültetnek annyi erdõt, mint amennyit a papíriparuk kivág, az elegendõ a
fenntarthatósághoz. A kivágott erdõ, és a most ültetett erdõ az emberi lét, és az élõvilág
létezése szempontjából nem ugyanazokat a „szolgáltatásokat” képes nyújtani. 

A fenntarthatóság és versenyképesség dilemmái az EU-ban

Európa aggodalomra okot adó fejlõdési sajátosságait a következõkben foglalhatjuk
össze. Miközben a szolgáltatói szektor növekedését a GDP létrehozásában általában
kedvezõ eredménynek lehet tekinteni még környezeti szempontból is, hiszen ez önma-
gában is javítja a gazdaság ökohatékonyságát, mára Európából már nemcsak a
munkaintenzív, hanem az anyag- és energiaintenzív ágazatok is távoznak, leginkább
Kínába. Kényelmes volna azt mondani, hogy ez elsõsorban a lazább kínai környezet-
védelmi és munkaegészségügyi elõírásoknak köszönhetõ, de ma már nemcsak errõl
van szó, hanem egyre inkább arról is, hogy Európában elhanyagoltuk a szakmunkás-
képzést, és a feldolgozóiparok már nemcsak az olcsóbb, hanem fokozatosan a szakkép-
zett munkaerõ miatt törekednek Kínába és Indiába. Ez utóbbi például óriási szeletet
hasított ki a szoftverpiacból. Az ázsiai régió államai ma már ösztöndíjakkal csábítják
az európai és amerikai diákokat, kutatókat, annak érdekében, hogy a sok évtizedes
agyelszívás kedvezõtlen hatásait kompenzálják. Ezzel szemben az európai ösztöndíj-
programok továbbra is erõsen „nemzeti”, jó esetben Európa-centrikusak. 

Azt mondhatjuk tehát, hogy a lisszaboni stratégia, amely a tudástársadalomban látja
Európa egyik kitörési pontját, féloldalas és ütemezési gondokkal is küzd. Elõbb ugyanis ki
kellene találni, hogy miként válik Európa „tudástársadalommá”, és csak azután szabadna
leépíteni az ipari termelést. Az Európai Unió is nagyrészt a francia/német/angol nyelvû tu-
dományosság erõsítését szolgálja, emiatt sehol sem éri el a tudományos mûhelyek mérete
a „kritikus tömeget”. Minden állam alulról jövõen dolgozza ki a „knowledge” társadalom-
ra vonatkozó elképzeléseit, sõt az EU a lisszaboni stratégiában kifejezetten ezt tûzi ki cé-
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lul, miközben nyilvánvaló, hogy EU-szintû vízióra és egyetértésre volna szükség. Ha az
Unió végre eldöntené, hogy miben akar elsõ lenni a világon és elegendõ pénzt áldozna a
célok megvalósítására, akkor valószínûleg elsõk lehetnénk néhány területen. 

A fenntartható fejlõdés sokféle értelmezésébõl a „gyenge fenntarthatóságot” a társa-
dalmi támogatottság reményében is fel lehetne vállalni. Ezt a zöldek támadnák, de egy
emberközpontú világképet a számottevõ politikai erõk felvállalhatnának. Ez a koncep-
ció elfogadja a gazdasági növekedést, amennyiben az elegendõ új értéket hoz létre a
gazdaság által „elhasznált” természeti tõke pótlására is. 

A fejlesztéspolitika megalapozását szolgáló különbözõ elõtanulmányok alapvetõen
Porter, illetve a svájci World Competitiveness Report alapján definiálják a versenyké-
pességet. A porteri közelítés egyértelmû, és szinte tisztán gazdasági természetû, és jól
értelmezhetõ a liberális gazdaságfilozófia alapján. 

A svájci intézet azonban a versenyképességet igen tágan értelmezi. Az alternatív
közgazdaságtan jólét vagy „jóllét” fogalma nagyrészt egybevág azzal, amit a svájci in-
tézet versenyképességnek hív. Európa, amikor a nemzetek versenyképességérõl beszél,
nagyrészt az emberi jogok és a tõke biztonsága felõl közelíti a versenyképességet. 

Ha megnézzük a svájci intézet rangsorait, akkor jól látható, hogy nagyrészt az eu-
rópai jóléti államok foglalják el a világ versenyképességi rangsorának elsõ decilisét.
Ha a svájci rangsor gazdasági értelemben mértékadó volna, nem kellene arról beszél-
nünk, hogy Európa elvesztette versenyképességét.

A svájci intézet módszere sokdimenziós és valóban fontos értékelési tényezõket használ. A
súlyozása azonban, lévén szakértõ értelmiségiek alkotása, olyan értékeket tükröz, melyeket
a tõketulajdonosok is vallanak házi használatra, de a pénzüket nem ezek alapján fektetik be. 

A svájci rangsor alapjául szolgáló kérdõív nagyrészt szakértõi megkérdezésen alapul.
Nemcsak a szakértõk kiválasztása esetleges, hanem a kérdések jelentõs része a szakértõ
általános benyomását firtatja az adott ország állapotáról, amit viszont erõteljesen befolyá-
sol, hogy az adott évben a választási kampány pozitív vagy nagyrészt negatív jellegû. A
szingapúriak például kifejezetten jónak tartják természeti környeztük állapotát, ami va-
lóban jó a népsûrûséghez képest, míg a magyarok rossznak tartják a környezet állapotát,
pedig az adatok azt mutatják, hogy a természeti környezetünk állapota jobb, mint az EU
átlaga. A szingapúri környezet még az urbánkörnyezetre használt indikátorokat figye-
lembe véve (egy lakosra jutó zöldterület, a közlekedésbõl származó légszennyezettségi
mutatók stb.) is rosszabb, mint ami a hazai nagyvárosokra jellemzõ. A jelentõs különb-
ség a „látható” környezetminõségben tapasztalható. Szingapúr tiszta, Budapest pedig
sajnos szemetes. Az amerikaiak jelentõs része szívesen élne Európában, mert Európában
jobb az életminõség (sokkal szilárdabb az úgynevezett szociális háló, kisebbek a jövede-
lemkülönbségek), mint az egyébként versenyképesebb Egyesült Államokban stb.

A svájci versenyképességi rangsor változása sok mindent tükröz tehát, de azt biztosan
nem, hogy ténylegesen milyen az adott ország gazdasági versenyképessége. Az már más
kérdés, hogy a rangsor visszahat a versenyképességre, mint egy „önteljesítõ prófécia”,
amennyiben a befektetõk figyelnek rá. Ez is inkább csak abban az idõszakban igaz, ami-
kor a befektetõknek még nincsenek gyakorlati tapasztalataik az adott régióban. 

A versenyképesség nem jóléti és nem is igazán gazdasági, hanem inkább egy fontos
biztonságpolitikai kérdés. A nemzetek versenyképessége inkább azt jelenti, hogy melyik
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nemzetnek nõnek, és melyiknek csökkennek a fennmaradási esélyei. Amelyik a tényle-
ges erõfeszítéseit meghaladó mértékben gyarapodik, az versenyképes, amelyik az erõfe-
szítéseit nem képes arányosan realizálni, az nem. A versenyképesség tehát sokkal inkább
érdekérvényesítõ képességet jelent, mint jólétet. Ezért csak részben gazdasági kategória.
Az USA nem azért versenyképesebb, mint Japán, mert nagyobb az USA-ban a munka-
termelékenység, hanem azért, mert nem kell tartania tõle, hogy Japán hirtelen be akar-
ja hajtani az adósságot, tehát az USA nyugodtan eladósodhat. 

Az a tény, hogy az utóbbi évtizedben szinte a teljes feldolgozóipar Ázsiába települt,
kvázi monopolhelyzetbe hozza Ázsiát Európával és az USA-val szemben. A feldolgozó-
ipar azért hagyja el a Nyugatot, mert Ázsiában alacsonyak a bérek és jó a munkakultú-
ra. A csökkenõ létszámú, és ráadásul elöregedõ európai népesség számára vonzónak
tûnhet, hogy az „alacsonyabb rendûnek tekintett” fizikai munkától megszabadul. Euró-
pa jobban járna, ha itt tartaná a termelõtevékenységeket, lassítaná a bérek növekedését,
sõt engedné betelepülni keletrõl a kisebb bérért is dolgozni hajlandó fiatal munkaerõt,
elõsegítve egyfajta kulturális, az európai demokratikus hagyományokat tiszteletben tar-
tó asszimilációt. Ez segítene megõrizni azt a sokszínû gazdasági szerkezetet, ami Euró-
pát eddig jellemezte, és ami Európa gazdaságának a stabilitását biztosította. A globali-
záció egyik legnagyobb veszélye, hogy a nemzetközi munkamegosztás túlhajtásához ve-
zet, a tömegtermelés kétségtelen elõnyeivel együtt megkapjuk annak hátrányait is.
Kvázi monokultúrákká válnak az európai államok, és ez igen sérülékennyé teszi a gaz-
daságot és a társadalmat is. A diverz rendszerek mindig fenntarthatóak, míg az egyne-
mû rendszerek, a monokultúrák igen sérülékenyek és instabilak.

Fenntarthatóbb Európát, az EU-tízek mozgástere 

Európa a huszadik század második felében nem volt sikeres régió, ezért sem szerencsés má-
solni azt a gyakorlatot, amit eddig Nyugat-Európa folytatott. Az EU a lisszaboni stratégi-
ával az utolsó pillanatban ébredt fel ahhoz, hogy szerepet játsszon a világgazdasági folya-
matok irányításában. Ennek a felismerésnek a része az EU bõvítése, de mint láttuk, a bõ-
vítéssel az EU sokat késlekedett, és az egyes tagállamok népszavazásaiból kitûnik, a bõví-
tést az EU15 nem annyira jókedvében, mint inkább kényszerbõl tette. A most
csatlakozottaknak és köztük nekünk valami újat kellene kitalálnunk, ami nyugat-európai
barátainknak eddig még nem jutott eszükbe. Nekünk elsõsorban azt kellene megtanul-
nunk, hogyan takarékoskodjunk a természeti erõforrásokkal, ezzel mintegy felkészülve
azokra az idõkre, amikor tényleg erre kényszerülünk majd. Lehet, hogy az úgynevezett
hidrogéngazdaság megoldja majd az energiaproblémákat, de a nyersanyagforrás akkor is
korlátokat jelent majd, és a nyersanyagok ára biztosan emelkedni fog. Ha sikerülne a bé-
reket lassabban felzárkóztatni az EU-hoz, mint az életminõséget, és az életminõséget meg-
próbálnánk intézményesen másképp definiálni, mint ahogyan ezt az Unió polgárai tették,
az hosszú távon minden bizonnyal versenyelõnyt jelentene számunkra. Ha a politika nem
az életkörülmények gyors javulását, az egyes ember egzisztenciális helyzetének azonnali
jobbra fordulását ígérné, és nem ennek alárendelt, mondhatni kényszerintézkedéseket
hozna, hanem vállalnánk egy szolidabb tempót, egy lassúbb felzárkózást, és eközben mi-

FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS MAGYARORSZÁGON206



nõségében más útra állítanánk az országot, mint amelyen Európa többségének átlagpol-
gárai haladnak, az mindenképpen elõnyt jelentene számunkra hosszú távon. 

A fenntartható fejlõdési stratégiák az EU tagországai egy részében kifejezetten „zöld”
stratégiák, amelyek az ökológiai, környezetvédelmi célok elérését szolgálják (skandináv
országok), míg más stratégiák esetében a fenntartható fejlõdés társadalmi és gazdasági
dimenziói is hangsúlyosak (pl. Ausztria). Hazánk készülõ fenntarthatósági stratégiája cél-
szerû volna, ha ez utóbbi klaszterbe tartozó tagállamok gyakorlatát követve a gazdasági
és társadalmi dimenziókat a környezetiekkel legalább hasonló szinten kezelné. A fenn-
tarthatósági stratégia tehát mûfaját tekintve nem lehet a környezetvédelmi tárca ágaza-
ti jellegû stratégiája, hanem az államigazgatás, sõt a társadalom egészét átfogó cselekvé-
si program alapját kell hogy képezze. Ezt indokolja, hogy a környezet és a természetvé-
delem helyzetét illetõen kifejezetten javítjuk, míg a társadalmi igazságosság, az esély-
egyenlõség és más vonatkozásokban jelentõs feladatokat kellene megoldanunk ahhoz,
hogy elérjük az EU átlagát. Nem lebecsülve a gazdaság érzékelhetõ fejlõdési trendjeinek
a természeti környezetre gyakorolt kedvezõtlen hatásait, tárgyilagosan be kell látnunk,
hogy a fenntartható fejlõdést jelenleg inkább a társadalmi dimenzió oldaláról érik veszé-
lyes hatások. Nõnek a jövedelemkülönbségek, az esélyegyenlõség, illetve társadalmi mo-
bilitás olyan csatornái, mint az oktatás, bedugulnak. A hátrányos helyzet és megkülön-
böztetés halmozottan érint bizonyos társadalmi rétegeket. Ezen problémák miatt – hang-
súlyozva, hogy a természeti és épített környezet megfelelõ minõsége nemcsak az emberi
élet minõsége, de még a gazdaság mûködése szempontjából is elsõdleges – a fenntartha-
tó fejlõdés stratégiája nem adhat kizárólagos prioritást a természethasználat fenntartha-
tóságának, vagyis csak egy ésszerû kompromisszumokra épülõ fenntarthatósági stratégia
kidolgozására van lehetõségünk. Ezt „gyenge fenntarthatóság”-ként említettük a beve-
zetõben, amelynél jelentõs gazdasági hasznok esetén a társadalom eltûri a környezet mi-
nõségét rontó beruházások megvalósulását is. Ez nem feltétlenül kell hogy jelentse az
„emberi környezet” minõségének a romlását, de kilépve a humáncentrikus gondolkodás-
ból, minden bizonnyal jelent irreverzibilis változásokat a természeti környezetben, olya-
nokat is, amelyek sajnos hosszú távon az ökoszisztémák alkotta rendszerek mûködésére
kedvezõtlenül hathatnak, de amely hatások ma még nem érik el észlelési küszöbünket.

Amennyiben megkötjük ezt a kompromisszumot, annyiban kidolgozható egy olyan
környezetkímélõ és a társadalmi problémákat csökkentõ szabályozási rendszer, ami
innovációbarát és mint ilyen, nem korlátja, hanem elõmozdítója a gazdasági fejlõdésnek.

A nemzetközi trendeket figyelembe véve optimizmusra adhat okot, hogy a tudomány
és a technika új távlatokat nyit a környezetkímélõ megoldások elõtt. Míg korábban szin-
te kizárólag „csõvégi” megoldásokkal enyhítettük a környezetterhelést, mára a megelõzés
és az integrált szemlélet térnyerésének köszönhetõen a környezetvédelemben terjednek az
úgynevezett kettõs haszonnal járó megoldások. A környezetvédelem nem fékezõje a gaz-
dasági fejlõdésnek, hanem egyik motorjává vált. Elég, ha például a megújuló erõforrások
terjedésére gondolunk, amelyek nemcsak az erõforrás-szûkösséget, hanem az erõforrások
egyenlõtlen földrajzi eloszlása miatti erõforrás-függõséget is segítenek enyhíteni. A GDP
szerkezete nemzetközi és hazai összefüggésben is kedvezõ irányba változik. A GDP
anyag- és energiaintenzitása jelentõs mértékben csökken azáltal, hogy a szükségletek egy-
re inkább szellemi, kulturális javak irányába tolódnak el, amely javak létrehozása kevésbé
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környezetterhelõ. Mindezek hatására az ökohatékonyság jelentõs mértékben javult az el-
múlt évtizedekben, a 21. század elsõ harmadában arra számíthatunk, hogy az öko-
hatékonyság javulásában hasonlóan radikális változások következnek be, mint amit az ipa-
ri forradalom után a munkatermelékenység változásában tapasztaltunk. Igaz, hogy a mun-
katermelékenység egyes területeken száz-, kétszázszoros növekedést mutatott, de a közel-
jövõben az ökohatékonyság is nagyságrendileg nõhet, amennyiben a „készletgazdaság”-ról
(stock economy) áttérünk a „szolgáltatásgazdaság”-ra (flow economy). Miután az emberi
szükséglet nem az árutest birtoklására irányul, hanem azokra a szolgáltatásokra, amit az
árutest közvetíthet számunkra. Nem a mosógépre irányul a szükséglet, hanem a tiszta ru-
hára, amelyhez a gép csak eszköz, de a tiszta ruhát másként, sokkal kevesebb természeti
erõforrás felhasználásával is biztosíthatnánk, mint ahogy jelenleg tesszük. Ha belegondo-
lunk, hogy mekkora környezeti terhet generál az a tény, hogy minden háztartásban mo-
sógépet mûködtetünk, kiépítve hozzá a vízkivétel és energiaszolgáltatás stb. infrastruktú-
ráját is, akkor megértjük, hogy a ruhatisztító szalonok jobb megoldást kínálnának. Az,
hogy ez a korábban virágzó szolgáltatási ágazat szerkezetileg átalakult, nem azért ment
végbe, mert megszerettük az otthoni mosást és vasalást, hanem azért, mert a szolgáltatás
a magas munkabérek miatt megfizethetetlenné vált a háztartások számára. Az energia és
a nyersanyagok drágulása, ami éppen csak elkezdõdött az elmúlt években, megváltoztat-
ja a tényezõárakat, ami kedvezhet a szolgáltatásgazdaság fejlõdésének. Jelentõs lökést ad-
hat a szolgáltatásgazdaság fejlõdésének a kiépülõ informatikai hálózat, ami jelentõsen
csökkenti a tranzakciós költségeit a szolgáltató rendszerek mûködésének. Az említett pél-
dánál maradva, interneten leköthetjük azt az idõpontot, amikor a szolgáltatást igénybe kí-
vánjuk venni, és esetleg sms-ben értesítenek, hogy mikor mehetünk a vasalt tiszta ruhá-
ért. interneten megrendelhetjük az intercity-állomásra a személygépkocsit, amellyel a kí-
vánt célállomásra folytathatjuk utunkat, miközben a hosszú úton élveztük a vonat elõnye-
it, és ugyanez az eszköz lehetõvé teszi, hogy amíg nekünk nem lesz rá újra szükségünk,
valaki más használja az autót, mert mindez csak annyi fáradtságunkba kerül, hogy a ká-
bel nélküli hálózaton a telefonon megjelöljük, hogy hol hagytuk a kocsit stb.

Az optimista kilátásokat ma még beárnyékolja, hogy az erõfeszítések ellenére a kör-
nyezetterhelés alapfolyamatainak iránya nem változott. Sajnos az ökohatékonyság nö-
vekedését egyelõre ellensúlyozza a fogyasztásnövekedés. Az emberek a kisebb anyag-
és energiafelhasználás miatt olcsóbban jutnak hozzá a termékekhez, és ezért több ter-
méket vásárolhatnak meg jövedelmükbõl, és ez összességében, naturáliákban mérve
(kilogramm, joule) növeli a természeti erõforrások felhasználását. Ezt a jelenséget hív-
juk visszapattanó hatásnak (rebound effect), amelyre szemléletes példát szolgáltat pl.
Finnország, amelynek ma kb. 70%-al nagyobb az egy fõre jutó, naturáliákban mért
anyagfelhasználása, mint volt tizenöt évvel ezelõtt. 

A 21. század új kihívása a környezeti biztonság

Az anyag és energia fajlagos javulása kétségkívül elõny a fenntartható fejlõdés szemszö-
gébõl, csökkenthetõ a kimerülõ erõforrások használata és csökkenhetnek a káros emisz-
sziók is. Az átváltásnak azonban rendszerint ára van. Miközben a stacioner szennyezések
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csökkennek, ami kétségkívül elõnyös, a másik oldalon a baleseti kockázatok olyan mér-
tékben nõhetnek, ami a társadalom szemében megkérdõjelezheti az elért eredményeket.
Könnyen megérthetõ a probléma, ha belegondolunk azokba a fejlesztésekbe, amelyek az
utóbbi néhány évtizedet jellemezték. A növényvédõszerek körében például ma már is-
merünk olyanokat, amelyeknek 1 grammja elegendõ 1 hektár ültetvény védelmére, míg
hagyományos szerekbõl a szükséges mennyiség esetleg több tíz kilogrammot jelentett.
Elképzelhetõ ezek után az ilyen nagyhatású készítményt eredményezõ gyártási és pláne
felhasználási technológiának az érzékenysége és baleseti veszélyessége. Említhetünk pél-
daként olyan baleseteket is, mint a németországi vasúti baleset, amelynél az anyaghiba és
az extrém igénybevétel együttesen okozott tömegkatasztrófát. Mindezek arra hívják fel
a figyelmet, hogy a fenntartható fejlõdést szolgáló fejlesztések kedvezõ eredményeit csak
a környezeti kockázatokkal együttesen lehet értékelni.

A környezeti kockázatok egy másik igen érdekes területe a természeti, illetve kör-
nyezeti katasztrófák problémája. Óriási tömegeket fenyeget létbizonytalanság ezek
miatt a jelenségek miatt, amin a korai veszélyelhárító rendszerek enyhíthetnek ugyan,
de bizonyos régiókban a gazdasági fejlettségtõl szinte függetlenül is jelentõs és a nö-
vekvõ népsûrûség miatt fokozódó kockázatokat jelentenek.

A fenntartható fejlõdést gazdasági fejlettségtõl függõen másként értelmezik a fejlett,
és másként az úgynevezett fejlõdõ országok. Az ENSZ és más nemzetközi konferenci-
ák azt bizonyítják, hogy nehéz megállapodásra jutni, miközben az elmaradott régiók-
ból a helyzet kilátástalansága miatt fokozódik a népvándorlás. A „környezetvédelmi
menekültáradat” jelentõs mértékben megváltoztatja a Földön a politikai határok stabi-
litását. A fenntartható fejlõdés eme politikai-biztonsági dimenziója kétségtelenül új
megvilágításba kerül. Kína megjelenése az olajpiacon máris érzékelhetõ változásokat in-
dukál. 2005 elképesztõ természeti katasztrófái pedig még a legpesszimistább várakozá-
sokat is felülmúlták. Mindezek egyértelmûvé teszik, hogy az évszázadnak a versenyké-
pességnél is fontosabb problémája a környezeti biztonság kérdése lesz.
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Szlávik János

A NEM FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS 
ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS JELLEMZÕI

Elõszó

Magyarország Fenntartható Fejlõdési Stratégiája kidolgozásának folyamatában vállalko-
zunk a fenntarthatósági indikátorok áttekintésére. A tanulmány elsõ részében arról
írunk, hogy milyen hiányosságai vannak a nem fenntartható növekedés jellemzésére
szolgáló ENSZ–SNA gazdaságstatisztikai rendszernek.

Ezután rövid ismertetésként az elmúlt 35 év legjelentõsebb jóléti-fenntarthatósági
indikátorait (NEW, ISEW, GPI) tekintjük át. A Valódi Fejlõdés Mutató (GPI) eseté-
ben egy olyan új struktúrát adunk, amelyik hasonlít az ENSZ fenntarthatósági indi-
kátorkészletére és egyben megfelel a fenntartható fejlõdés hármas elemzési rendszeré-
nek (környezet, társadalom, gazdaság). A GPI kapcsán röviden ismertetjük annak a
számítási kezdeményezésnek az eredményeit, amelyet a ‘90-es évekre végeztünk el.
Az indikátorok között fontosnak tartjuk a helyi-kisregionális szint jellemzésére alkal-
mas mutatókat, ugyanúgy, ahogy a PSR-rendszerrel szinkronban lévõ ECO21 muta-
tórendszert. Mindkét indikátorkörben végeztünk értékeléseket.

A fenntarthatóság szempontjából fontos lehet az „ökológiai lábnyom” mutató to-
vábbfejlesztése és megfelelõ adatokkal való feltöltése.

Magyarország fenntartható fejlõdési stratégiájának elkészítése nem képzelhetõ el egy
adaptált ENSZ- és EU-konform indikátorkészlet hiányában. Ez a tanulmány ennek
az indikátorkészletnek a kialakítását kívánja segíteni.

1. A nem fenntartható növekedés, a „túllövés”

A növekedés határai harminc év múltán címû könyvben a szerzõk a fenntarthatóság jel-
lemzésére egyik fontos mutatóként használják az „emberiség ökológiai lábnyoma”
mutatót. Ezzel kapcsolatosan a következõket állapítják meg:

Szomorú, hogy minden mûszaki és intézményi haladás ellenére az emberiség ökológiai láb-
nyoma továbbra is növekszik. Ez annál is komolyabb probléma, mivel az emberiség már egy
nem fenntartható stádiumban van. Ennek a megállapításnak azonban reménytelenül csekély
nyoma van a köztudatban. Hosszú idõnek kell még eltelnie ahhoz, mire politikai támogatást
nyernek azok az egyéni értékekben és a közpolitikában szükséges változások, melyek vissza
tudják fordítani a jelenlegi trendeket, és az ökológiai lábnyomot bolygónk hosszú távú eltartó
képessége alá tudják hozni. (Meadows [et al.], 2005:14)
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A jeles szerzõk megállapítása szerint a növekedés határain túl, a túllövés állapotá-
ban vagyunk. Mint írják:

Túllövés – és az azt követõ hanyatlás – akkor következik be a társadalmi jólétben, amikor a
társadalom nem megfelelõen készül fel a jövõre. Jóléti veszteség lép fel például, ha nincsenek
kidolgozott alternatívák az apadó kõolajtartalékokra, a ritkuló természetes környezetben élõ
halállományra és az értékesebb trópusi fákra akkor, amikor ezek a források már kezdenek ki-
merülni. A helyzet rosszabb, ha maga az erõforrásbázis erodálódik, és a túllövés során tönkre
is megy. A társadalmat akkor tényleg az összeomlás fenyegetheti. (Meadows [et al.], 2005:20)

Az okokat nézve „a túllövés három oka mindig ugyanaz, akár saját életünkben, akár
földi dimenziókban fordul elõ. Az elsõ a növekedés, a gyorsulás és a hirtelen változás.
A második annak a korlátnak vagy gátnak a megléte, amelyen túl a rendszer már
nem mûködik biztonságosan. A harmadik az a késés vagy tévedés, amely a rendszer-
nek a korlátain belüli mûködését szolgáló helyzetfelismerésben és reakciókban követ-
kezik be. Ennek a három oknak a megléte szükséges és elégséges ahhoz, hogy a túl-
lövés bekövetkezzen.” (Meadows [et al.], 2005:23)

A fenti idézetekben foglalt tartalom jól jellemzi jelenlegi helyzetünket, amely ki-
sebb-nagyobb eltérésekkel az ökológiai közgazdaságtan tárgykörében publikált írá-
sokban hasonlóan jelenik meg.

A túllövés, a határokon túlra kerülés, az ökológiai lábnyom túlnövése a döntéshozó-
kat is arra késztette, hogy keressenek megoldást.

Az elmúlt közel két évtizedben a megoldás javasolt iránya a fenntartható fejlõdést
szolgáló fenntartható társadalom kialakítása.

Fenntartható az a társadalom, amely generációkon keresztül fennmarad, mûködõképes; elég
messzelátó, rugalmas és bölcs ahhoz, hogy fizikai vagy szociális ellátó rendszereit ne tegye
tönkre. […] Egy fenntartható társadalom képes a jelen szükségleteit úgy kielégíteni, hogy köz-
ben nem veszélyezteti a jövõ generációk képességét arra, hogy õk is ki tudják elégíteni saját
szükségleteiket. Rendszerelméleti szemlélettel úgy is fogalmazhatunk, hogy fenntartható az a
társadalom, amelynek vannak olyan információs, szociális és intézményi mechanizmusai, me-
lyek folyamatosan ellenõrzik azokat a pozitív visszacsatolási hurkokat, amelyek a népesség és
a tõke exponenciális növekedését okozzák. (Meadows [et al.], 2005:253)

A folyamatos társadalmi ellenõrzéshez azonban olyan jelzõrendszerek kellenek,
amelyek valóságosan mutatják a fenntarthatóság felé vivõ vagy attól eltávolító folya-
matokat.

Az Európai Unió Fenntartható Fejlõdési Stratégiáját 2001-ben Göteborgban fogad-
ták el. Amint az EU idézett dokumentuma fogalmaz:

Az Unió Fenntartható Fejlõdési Stratégiája azon az elven alapul, hogy minden politika gazda-
sági, társadalmi és környezeti hatásait összehangolt módon kell megvizsgálni, és számításba
venni a döntéshozatali folyamatban. (Nemzetközi Együttmûködés, 2002:28)
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A gazdasági, társadalmi és környezeti hatások komplex vizsgálatának következmé-
nye a fenntarthatóság lényegébõl fakad.

Magyarország mint új EU-tag szintén feladatul kapta saját fenntartható fejlõdési
stratégiájának kidolgozását. Ebben a periódusban különösen aktuális az irányt jelzõ
indikátorokkal foglalkozni.

2. A gazdaságstatisztikai mérõszámok (SNA)

A nemzeti elszámolások rendszerén (SNA) belül a gazdasági növekedés jellemzésére
szolgáló legtöbbet alkalmazott mutatók a Bruttó Hazai Termék (GDP) és a Bruttó
Nemzeti Termék (GNP).

Samuelson és Nordhaus Közgazdaságtan címû könyvükben a következõképpen fo-
galmazzák meg a mutató lényegét és ábrázolják a számbavétel folyamatát:

Röviden a bruttó nemzeti termék az az adat, amelyhez akkor jutunk, ha a pénz mérõrúdját
azokra a különbözõ számítógépekre, narancsokra, hajvágásokra, csatahajókra és gépekre al-
kalmazzuk, amelyeket a társadalom a rendelkezésére álló földdel, munkával, tõkeforrásokkal
és technológiai ismeretekkel elõállít. Egyenlõ az összes fogyasztási és beruházási javaknak, va-
lamint a kormányzati vásárlásoknak az együttes pénzértékével. (Samuelson–Nordhaus, 165)

Egy másik megfogalmazás szerint „A nemzet számára gazdasági tevékenységbõl szár-
mazó javak és szolgáltatások pénzértéke egy lehetséges mérték.” (O. W. Pearce, 389)

1. táblázat. A nemzeti jövedelem- és nemzetitermék-mérleg áttekintése

E mutatókkal jellemezzük a gazdasági növekedés alakulását, és mivel a gazdasági
növekedés bármely típusa pozitívnak, jólétnövelõnek számít, a növekedést jellemzõ
mutatók is mintegy jóléti mutatókul szolgálnak.

Ez az elõfeltevés azonban alapvetõen téves. A gazdasági tevékenység elszámolására
szolgáló makromutatók három szempontból is kifogásolhatók:

– Egyrészt, a nemzeti elszámolások nem tükrözik a környezeti minõségben és a ter-
mészetierõforrás-készletekben bekövetkezett változásokat. A bruttó hazai termék a
beruházások és az amortizáció nyomon követésével arról ad információt a gazdasági
és politikai döntéshozóknak, hogy az ország miképpen kezeli produktív tõkéjét. Ar-
ról viszont nem, hogy milyen változások következtek be a természeti tõkében.

FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS MAGYARORSZÁGON214



– Másrészt, a GDP-t alkotó jövedelmek között nem szerepelnek azok a szolgálta-
tások, amelyeket a természet nyújt. Még akkor sem, ha azok hatással vannak az élet-
minõségre. Rejtve maradnak a természet azon szolgáltatásai is, amelyek a gazdálko-
dás szennyezéscsökkentéshez kapcsolódó költségeit csökkentik. (Például a természeti
közegek öntisztító képessége.) Ez azért is félrevezetõ, mert ezek a természeti szolgál-
tatások egyrészt közvetlenül hatnak a piacon értékesített áruk termelésére és ily mó-
don hatnak a GDP-re. Ugyanakkor azonban a természeti tõke a fenti hatáson túl nem
piaci szolgáltatásokat is nyújt, amelyek értéke mértékadó becslések alapján megha-
ladja a piaci szolgáltatások értéknagyságait.

– Harmadrészt, GDP-növelõként jelenik meg a számos környezetvédelmi kiadás. Ez
utóbbival kapcsolatban azonban az a furcsa helyzet áll elõ, hogy a környezetvédelem pro-
dukciójából, ráfordításaiból többségében azokat veszik figyelembe, amely az ún. „end of
pipe” és az utólagos, gyógyító környezetpolitikát szolgálják. Ily módon e környezetszeny-
nyezõ tevékenység környezetvédelemmel párosulva, kettõsen is növeli a GDP-t. Egy-
részt, amikor számba veszik a szennyezõ tevékenység GDP-hozadékát, másrészt, amikor
beszámítják a szennyezést csökkentõ tevékenységet. A megelõzõ, környezetbarát, anyag-
és energiatakarékos gazdálkodás ugyanakkor negatívan hat a GDP-re. Ez esetben ugyan-
is elképzelhetõ, hogy a GDP-csökkenéssel következik be jólétnövekedés.

Jason Venetoulis és Cliff Cobb, a Sustainability Indicators Program vezetõi egy kö-
zelmúltban (2004. március) megjelent tanulmányukban a rossz és fenntarthatatlan
növekedés jellemzésére hozzák fel példaként a közelmúlt nagy dél-karolinai erdõtü-
zeit. Ezek az erdõtüzek, amelyek komoly károkat okoztak mind a természetben, mind
az épített környezetben, a gazdasági elemzésekben a károk helyreállítására fordított
beruházási összegek miatt gazdasági növekedési szikraként jelennek meg. A szerzõk
ezt az abszurd helyzetet hozva fel példaként megállapítják, hogy a GDP növekedése
korántsem azonos a gazdasági fejlõdéssel.

Igen figyelemreméltó, hogy a gazdasági növekedés és a növekedési potenciál elem-
zésénél az utóbbi idõben Magyarországon is egyre több közgazdász számol a környe-
zeti hatásokkal.

Erdõs Tibor, aki a gazdasági növekedés elismert kutatója, közelmúltban megjelent
„Fenntartható gazdasági növekedés” címû munkájában a következõket írja:

A fenntartható gazdasági növekedés a természeti környezet védelmét és a hatékonyságot fo-
lyamatosan szem elõtt tartó gazdasági fejlõdés, amelynek keretében a GDP-nek a teljes foglal-
koztatással együtt kialakuló átlagos évi növekedését olyan ütemû mûszaki fejlõdés szabja meg,
amelynek megvalósulásához a szükséges beruházási források tartósan biztosíthatók, számí-
tásba véve az infrastruktúra arányos fejlesztésének, valamint a környezetvédelemnek a forrás-
igényeit is. (Erdõs, 2004:412)

A fenti definíció lényeges elõrelépés a gazdasági növekedésnek a környezeti feltételek-
kel korábban nem számoló fogalmához képest, és ennyiben közelít a fenntartható fej-
lõdés fogalma felé. Egy olyan típusú növekedés, amely a természeti erõforrások hatéko-
nyabb felhasználása mellett valósul meg, összhangban lehet a környezeti értékek meg-
tartásának és a jövõ generáció iránt érzett felelõsségének az elvével. Alapkövetelmény
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azonban a környezetnek az eddiginél komplexebb és differenciáltabb, a fenntartható-
ságot segítõ értelmezése.

3. Fenntarthatósági, jóléti mutatók

Arra, hogy a GDP nem alkalmas a jólét jellemzésére, Simon Kuznets, Nobel-díjas közgaz-
dász, aki részt vett a GDP számbavételi rendszer kifejlesztésében többször is rámutatott.

Az SNA-rendszer hiányosságait kiküszöbölendõ, de a statisztikai rendszeren belül
maradva W. Nordhaus és J. Tobin már 1970-ben kidolgozta a Nettó Gazdasági Jólét
(Net Economic Welfare, NEW) mutatót. A NEW kiszámításakor a szerzõk bizonyos
tételeket hozzáadtak a GNP-hez. Így pl. a szabadidõ, a háziasszonyok által otthon el-
végzett munka és a „csináld magad” tevékenységek értékét. Ugyanakkor levonták be-
lõle a környezetszennyezésnek, a modern urbanizáció más hátrányainak a ki nem fi-
zetett költségeit, és még egyéb korrekciós tényezõket alkalmaztak. Az új mutató
alapján az USA-ra elvégzett számításuk sokkal lassúbb ütemû növekedést mutatott,
mint a GNP. (Samuelson–Nordhaus, 1987:186.)

Megállapítható, hogy a NEW mutató alapján a társadalom reálisabb képet kap fej-
lõdésérõl, mintha ennek mérésére a GNP-t vagy a GDP-t használja. Világosabban ki-
jelölheti prioritásait, ha az áruk abszolutizált növekedésével szemben reálisabban vá-
laszthat az erõforrásoknak a környezet érdekében történõ felhasználásában is.

Mint láttuk, Tobin és Nordhaus korrigálva a GNP számítási rendszerét, a környe-
zet és a jólét szempontjából sokkal reálisabb és ugyanakkor kiszámítható mutatót ad.
Nem szakítanak azonban az SNA-alaprendszerrel, hiszen a kiindulásuk a GNP, és
mutatójuk flow-típusú mutató.

Voltak olyan törekvések, melyek sokkal radikálisabb megújítását kívánták a szám-
bavételi rendszernek. Herman E. Daly a ‘80-as évek elején a jóléti számítási rendszer
olyan új elméletének kifejlesztésével foglalkozott, amely a természetes környezet és a
véges természeti erõforrások mértékletes és védelmezõ jellegû megközelítésének a
szükségességét állítja a középpontba. Központi elve a flow-típusú mutató (GNP) he-
lyettesítése egy stock-típusú mutatóval (tõke), beleértve a természeti javakat mint a
gazdasági számítások döntõ vonatkoztatási elemét is. E törekvésével Irving Fisher és
K. E. Boulding nyomdokain haladt, akik a maximális gazdasági növekedést mint cél-
megjelölést a közgazdászok közös hibájaként rótták fel.

Daly rámutat arra, hogy a GNP-be három teljesen eltérõ (bár hiányos) kategória
tartozik: a mindenkori ráfordítások: az anyag és energia, amelyet az ipar területén, az
állami és magánháztartásokban az állóeszközök felújítására és fenntartására fordítot-
tak; az állóeszközök bõvülése, a magán- és az állami szektor nettó beruházásai, a ma-
gánháztartások tartós fogyasztási cikkeinek bõvülése; továbbá a fogyasztói szolgálta-
tások és az állóeszközökbõl származó hozam. (Daly, 1987) Amint mondta, értelmet-
len egy kalap alá venni a ráfordításokat, hasznokat és az alapállóeszköz növekményét,
hogy egy olyan makroökonómiai eredményt kapjunk, amelyet azután elõírt mérce-
ként értelmezünk, és politikai összefüggésében alkalmazzuk. Ezért javasolta Daly a
gazdasági számítási rendszer átépítését a következõ kategóriák alapján: 
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– haszonszámítások (környezeti elemekbõl származó hasznokat is beleértve), 
– ráfordításelemzés (az anyag-, energiafelhasználás, élõmunka), 
– tõkeszámítás (beleértve a természeti alaptõkét is).
Daly olyan új fogalmak kifejlesztésére összpontosított, amelyek számításba veszik a

gazdasági folyamatok entrópia-természetét is. Gyakorlati alkalmazhatósága és korrekt
kiszámíthatósága azonban egy ilyen mutatórendszernek még napjainkban is komoly
nehézségekbe ütközik. A javaslatot, amely néhány alkalommal kissé eltérõ formában
megjelent a Világbank szemináriumain, a Bank gazdasági osztálya éppen amiatt uta-
sította el, mert túlságosan távol esik a fennálló GNP-számítási rendszertõl, és mert
állításuk szerint nincs bizonyítva a koncepció konkrét alkalmazhatósága.

Úgy tûnik, hogy a gazdasági bürokrácia és a politika ragaszkodik az egy mutatós
mérõszámhoz. Nyilván ez vezérelte Herman Dalyt is, amikor John Cobbal összefogva
az elõbbi próbálkozás után megkonstruálták új gazdasági mutatójukat, a Fenntartha-
tó Gazdasági Jólét Indexét (Index of Sustainable Economic Welfare – ISEW). Ezt a mu-
tatót Lester R. Brown, a Worldwatch Institute akkori igazgatója a létezõ legátfogóbb
életszínvonal-mutatónak minõsítette.

Összevetve H. Daly és J. Cobb mutatóját a NEW-indexszel, meg kell állapítanunk,
hogy jellegét tekintve az ISEW, az elõbbihez hasonlóan „flow”-típusú, vagyis a folya-
matokat követõ mutató, s célja, kiküszöbölve a GNP hiányosságait, reálisabb képet
adni a valóságos jólétrõl, gazdagságról. Az ISEW két lényeges ponton lép tovább a ko-
rábbi próbálkozásokon. Ezek egyike a fogyasztási egyenlõtlenségek jólétre gyakorolt
hatásának figyelembevétele; a másik pedig a hosszú távú környezeti károsodások je-
lenértékének beépítése a mutatóba.

A hosszú távú hatások – úgymint pl. globális éghajlatváltozás vagy az ózonréteg el-
vékonyodása – számszerûsítése azonban igen nehéz feladat elé állítja a gazdasági szak-
értõket, különösen a jelenérték-számítást tekintve.

Ennek oka egyrészt az, hogy magukkal a folyamatokkal kapcsolatban is sok a bi-
zonytalanság, másrészt viszont az olyan nagyon hosszú távú hatások, mint az éghaj-
latváltozás, illetve az ózonprobléma jelenérték-számítása a gyakorlatban ma még nem
megnyugtatóan megoldott. A közgazdaságtanban alkalmazott diszkontálás esetében
ugyanis igen kritikus lépés a helyes diszkontláb megválasztása.

Az ISEW továbbfejlesztéseként 1995-ben publikálta az USA-ban egy kutatócsoport
„Genuine Progress Indicator” („GPI”), „Valódi Fejlõdés Mutató” néven a legújabb ku-
tatási eredményeit. (Cobb–Halstead–Rowe, 1995)

Ez a tudóscsoport azóta is folytatja munkáját. Részben a módszertant, részben a
számításokat aktualizálja, illetve újabb és újabb területekre terjeszti ki. A 2004 már-
ciusában publikált jelentésükben az USA egyik legfejlettebb régiójára, a San Francis-
cói-öbölre végezték el számításaikat (fõbb települési bontásban). (The Genuine
Progress Indicator, 2004).

Az ISEW-hez hasonlóan a GPI is a GDP által számba vett személyes fogyasztásból
indul ki, de módosítja azt a jövedelemelosztás alakulásával, majd hozzáadja vagy le-
vonja a különbözõ társadalmi, ökológiai költségeket és hasznokat. 

A szerzõk megjegyzése szerint a GPI szemléletében leginkább egy olyan számbavé-
telre hasonlít, amit egy háztartás készít. Egy család sosem vonná össze egy mutatóba
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az összes bevételeit és kiadásait, azt vizsgálva, hogy jobb vagy rosszabb helyzetben van-
e. (Például a gyereknek befizetett fõiskolai tandíj és az új riasztóberendezésre fizetett
összeg természetszerûen nem kapna azonos elõjelet ebben a családi elszámolásban.)

A következõ tábla a GPI összetevõit mutatja abból a szempontból, hogy azok pozi-
tív vagy negatív irányba módosítják-e a jólétet. Az eredeti táblán annyit módosítot-
tam, hogy az egyes részmutatókat a fenntarthatóság szempontjából kapcsoltam a gaz-
dasági, társadalmi, környezeti körhöz.

2. táblázat. A GPI összetevõi

A továbbiakban a felsorolt összetevõkbõl kiemelünk néhány jellemzõ komponenst.

Jövedelemelosztás

Amint az közgazdaság-elméletileg bizonyított, míg egy társadalomban a jövedelem-
elosztás különbségeinek növekedése csökkenti, addig a jövedelemelosztás egyenletes-
ségnek erõsödése növeli a társadalmi jólétet. A GPI szerzõi így nem véletlenül szen-
telnek kiemelkedõ figyelmet a jövedelemelosztásnak. 

A GPI a legszegényebb jövedelmi rétegekre koncentrál, hiszen ezeknek a rétegek-
nek a jóléte a fogyasztás minden növekedésével fokozottan növekszik.
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A háztartási munka és a gyermeknevelés értéke

Már a Nettó Gazdasági Jólét (NEW) mutató kapcsán is jeleztük, hogy a GNP nem veszi
figyelembe a háztartási munka és a családban folyó gyermeknevelés értékét, holott ez az
érték a sok háztartást segítõ eszköz elterjedése ellenére napjainkban is jelentõs mértékû.

Mivel a háztartásban töltött órák száma szinte nem csökkent, ezért a nõk munká-
ba lépésével a szabadidejük csökkent le jelentõs mértékben, ami viszont egyértelmû-
en a jólétet csökkentette. 

A valós jólét statisztikai számbavételét tekintve torzító tényezõ, hogy a GDP nem
veszi figyelembe jólétnövelõ értékként a házimunkát, illetve az otthoni gyerekneve-
lést, és nem vonja le a szabadidõ-csökkenésbõl adódó jólétcsökkenést sem. 

A szabadidõ csökkenése

A gazdasági növekedés elvileg a munkaidõ csökkenéséhez vezethet. Ezt a vélekedést
azonban a magas egy fõre jutó GDP-t produkáló gazdaságok jelentõs része nem tá-
masztja alá. (Különösen igaz ez az USA-ban, Japánban.) A termelés növekedése (aho-
gyan a fejlett országokban végbemegy) állandó stressz forrása. Arra kényszeríti az em-
bereket, hogy keményebben dolgozzanak azért, hogy megengedhessék maguknak a
rendszer által biztosított „új” javak soha véget nem érõ áradatának megvásárlását.

A magasabb GDP azt az illúziót kelti, hogy az emberek egyre jobban, gondtalanab-
bul élnek, holott ha hosszabb ideig dolgoznak, lemondanak valamirõl, aminek nincs
ára (szabadidõ) olyan értékért, aminek ára van (a munkaidõ). A modern gazdaságok-
ban az idõvel kapcsolatban kettõs stressz a jellemzõ. Ez egyrészt a munkavégzés so-
rán jelentkezik, másrészt jelen van a munka elvesztése esetén elõálló munkanélküliség
kapcsán „elnyert” szabadidõhöz kötõdõ stressz. Ez a kettõs csapda egymást erõsítve
mûködik és hat negatívan a valós jólétre. A gazdálkodók döntéseit motiváló haté-
konyságnövelés az élõmunkával való takarékosságra ösztönöz. Erõsíti ezt a folyamatot
az élõmunkaterhek magas szintje is. Ez a gazdálkodói hatékonyságnövekedés munka-
nélküliségi hatásán keresztül teljesen ellentétes mind a társadalmi mind az egyéni jó-
léti hatással. A gazdasági növekedési ütemnél szinte kivétel nélkül alacsonyabb az élõ-
munka iránt kereslet növekedése, sõt az is könnyen elõfordulhat, hogy a gazdasági nö-
vekedés élõmunkakereslet-csökkenéssel jár együtt.

Mint ismeretes, ezért kezdeményezték egyes skandináv országok az energiaadó nö-
velését és az élõmunkaterhek csökkentését. Ezzel kettõs hatást kívánnak elérni: csök-
kenteni a nem megújuló erõforrások iránti keresletet így csökkentve a környezetter-
helést, másrészt növelni a megújuló erõforrásként megjelenõ élõmunka-keresletet,
csökkentve a munkanélküliséget.

Megjegyzendõ, hogy például a magyar kormány a legutóbbi áfacsökkentéssel, és
elodázva az élõmunkaterhek mérséklését, a fenti folyamat ellen tesz.
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Az önkéntes munka értéke

A GDP számbavételi rendszere nem számol, a GPI-mutató viszont számol az önkén-
tes munka értékével. Mint ismeretes, a munkák nagy részét a társadalmakban nem
pénzért végzik. A már említett háztartási munkán és gyermeknevelésen túl beletar-
tozik ebbe a körbe a barátok számára, közösségekben végzett munka is.

Ezek a hasznos tevékenységek a jólét szempontjából igen lényegesek. Magyarorszá-
gi példát említve, ha a munka ezen fajtájától eltekintünk, nem igazán tudjuk meg-
magyarázni, hogyan épült fel vidéken annyi családi ház vagy hétvégi ház a ‘70-es,
‘80-as években.

Megjegyzendõ, hogy az önkéntes munkavégzés során kialakult emberi kapcsolati
háló, a kooperációs képesség fejlõdése mint szubjektív jóléti elem is jelentõs tényezõ.

A tartós fogyasztási javak szolgáltatásai

A GPI-mutató számbavételekor a szakértõk sajátos jóléti faktorként kezelik a tartós
fogyasztási javak szolgáltatásait. Mint ismeretes, a GDP csupán növekedési tényezõ-
ként veszi számba az új tartós fogyasztási cikkek vásárlásait, és a továbbiakban nem
törõdik ezen javak jóléti szolgálataival (csupán a szolgáltatók révén felhasznált erõfor-
rások árával). A GPI-t ezzel szemben a tartós javak szolgáltatásai is növelik, noha
ezek közömbösek a GDP-re nézve. Míg a GDP-típusú gazdasági és üzleti szemlélet
abban érdekelt, hogy a vásárlási aktus minél gyakrabban megtörténjen, addig a GPI-
típusú, jólétre koncentráló látásmód azt veszi pozitív hatásnak, ha ezek a berendezé-
sek, javak minél tovább szolgálnak. Arról azonban, hogy ez a „továbbszolgálat” minél
rövidebb legyen, több oldalról is gondoskodik a jelenlegi piaci rendszer. Egyrészt a tar-
tós fogyasztási javak fizikailag is viszonylag hamar tönkremennek; másrészt, ha el-
romlanak, nehézkes vagy irreálisan drága a javításuk.

A divat és a mesterségesen felgyorsított fejlesztés is elavulttá teszi az eszközöket.
(Pl. az újabb és újabb szoftverek nem futtathatók, csak újabb számítógépeken.) A ter-
melésre és eladásra koncentráló szemlélet olyan tartós fogyasztási cikkeket is divatcik-
kekké változtat, amelyek korábban nem voltak azok.

A bûnözés költségei

Sajátos területei a GPI számbavételének azok a növekedési tényezõk, amelyek csak a
GDP torz rendszerében jelentenek növekedési elõnyt. A bûnözés pl. milliárdokat visz
el, de ezeknél is nagyobb összegek a biztonságra fordított kiadások.

Az elõbbiek jól illusztrálják, milyen abszurd kép alakul ki, ha a GDP-t mint jóléti
mutatót tekintjük. Addig, amíg egy családnak eszébe sem jutna jólétnövekedésként
elkönyvelni azt, ha nõ a veszélyeztetettsége és ennek kivédésére védelmi eszközökre
fordít, addig makroszinten, a GDP tükrében ez is sikertörténet.
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Környezetszennyezés – védelem 

A környezetszennyezés-védelem a GDP és a jólét szempontjából igen sajátos eset. Amíg
egyértelmû, hogy rontja jólétünket, ha a bennünket körülvevõ természet minõsége rom-
lik, addig a gazdaság és a gazdasági mutató a szennyezõ tevékenység eredményeként nö-
vekszik. A GDP a szennyezõ tevékenységekkel is, majd a késõbbi tisztítással is nõ. (A
GDP-ben összegzik pl. a levegõt szennyezõ, vízszennyezõ, hulladékot termelõ tevékeny-
séget, majd hozzáadják a légtisztítók, víztisztítók, hulladéklerakók, -égetõk stb. költsé-
geit is.) Összegezve a GPI kapcsán kiemelt összetevõket, a korábban idézett Cobb-tanul-
mányban a San Franciscói-öbölre végzett számítások is azt igazolják, hogy a GPI-t növe-
lõ tényezõk közül legnagyobb a háztartási munka és az önkéntes tevékenységek hatása.
Jelentõs jólétcsökkentõ tényezõ viszont a szabadidõ-csökkenés is.

Eddig csak pozitívumait mutattuk be az új típusú jóléti mutatóknak, és nem szól-
tunk hiányosságaikról. Nézzük elõször a problémák közül a számbavétel körét!
Amint azt a GPI kidolgozói is írják, nem átfogó mutató a GPI sem. 

Így pl. nem veszi figyelembe a
– biodiverzitás v. biológiai sokféleség csökkenését,
– a munkahelyi környezet értékét – azokat a nem pénzben megjelenõ elõnyöket és

hátrányokat, amelyek a munkahelyeken jelentkeznek,
– az emberi tõke bizonyos szolgáltatásait – azoknak a képességeknek az értékét,

melyek növelik a hatékonyságot,
– a nagy vízügyi beruházások által okozott környezeti károkat, pl. a gátak és folyó-

elterelések által tönkretett halászhelyek nem piaci értékét,
– a fekete gazdaságot.
A számbavételi körön túl nehézséget okoz a számbavétel pontossága is:
– Egyik legnagyobb probléma az adatok elérhetõsége. A statisztikai rendszerek

ugyanis nem ebben a szemléletben gyûjtik, illetve szolgáltatják az adatokat. Az ada-
tok nem kis része ezért becsléseken alapul, amelyek eltérõ pontosságúak.

– A környezeti károk pénzbeni kifejezése is számos esetben problémás.
A GPI szerzõi a számbavételi nehézségekkel kapcsolatban a következõképpen vála-

szolnak a fenti kifogásokra:

Nem állítjuk, hogy a társadalmi és környezeti tényezõkkel kapcsolatos becsléseink abszolút
pontosak. Az emberi jólét, természetébõl adódóan túlságosan sokrétû dolog, amire a gazda-
ság túl sokféleképpen hat ahhoz, hogy egyetlen mérõszámmal teljesen bemutatható legyen.
Csak azt állítjuk, hogy a családok és közösségek felbomlása, a természeti erõforrások kimerü-
lése és az ehhez hasonló dolgok jelentõs gazdasági következménnyel járnak, ezekre egy éssze-
rû becslést adni azért mégis sokkal pontosabb eljárás, mint kijelenteni, hogy gazdasági követ-
kezményeik a nullával egyenlõk, amint az a GDP-ben kimondatlanul megjelenik. Ahhoz, hogy
tudjuk, merre kell haladnunk, elõször azt kell tudnunk, hol vagyunk. Egy jobb elszámolás még
nem garantál jobb politikát is; az viszont kétségtelen, hogy e nélkül nehéz jobb politikát kö-
vetni. (C. Cobb [et al.], 1995)
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4. Magyar GPI-számítások

1999-ben egy GPI-re vonatkozó kutatás keretében munkatársaimmal együtt elkezd-
tük a magyar GPI-folyamatok értékelését. A kutatás során kidolgoztunk egy javasla-
tot a statisztikai számbavétel GPI-vel összhangban álló rendszerére, és néhány pont-
ban számítást végeztünk a ‘90-es évek változásaira vonatkozóan.

Számításaink alapján, a magyar adatokat elemezve az alábbi fõ következtetésekre
jutottunk.

A jólétre fokozottan negatív hatást gyakorló tényezõk között Magyarországon a vizsgált
idõszakban a következõk voltak:

– a jövedelemelosztás különbségeinek fokozódása,
– a bûnözés költségeinek növekedése.
A jövedelemelosztásban levõ különbségek fokozódása a ‘90-es években felerõsítette

azt a GDP által is tükrözött negatív hatást, amely az elhúzódó gazdasági recesszióból
fakadó személyes fogyasztás csökkenésébõl adódott.

A bûnözés költségein belül a statisztikai rendszer a GPI számítása szempontjából az
átlagosnál még több adatot rejt, illetve nem vesz számba. Az értékelhetõ statisztikákból
követhetõ azonban a bûncselekmények számának növekedése és az, hogy a lakosság va-
gyonvédelmével kapcsolatos kiadások a vizsgált idõszakban a hétszeresére nõttek.

Közepesen negatív hatásként értékelhetõek: 
– az alulfoglalkoztatás veszteségei, illetve 
– a környezeti veszteségek.
Az alulfoglalkoztatás veszteségei a munkanélküliség mértékétõl, illetve a munka-

nélküliként eltöltött idõ hosszától függnek. A veszteséget azonban fokozza az az
utóbbi években kimutatott egészségkárosodás is, amely a tartós munkanélküliséggel
együtt jár. Az ilyen típusú munkanélküliség egészségkárosító hatása Magyarországon
is létezik. Kijelenthetjük, hogy ha valakinek van munkája, az növeli a jólétet, még-
hozzá a következõ módokon:

– Növekszik a nettó jövedelem az új állás eredményeképpen. A társadalom számá-
ra új jövedelemként jelenik meg az az adó, amelyet a munkanélkülibõl lett új dolgo-
zó fizet, továbbá nem kell fizetni a munkanélküli segélyt.

– Az újonnan munkába lépõnél azonban figyelembe kell venni egy, a jólétet csök-
kentõ tényezõt is, az elvesztett szabadidõt.

– Növekszik a jólét oly módon is, hogy a munkanélküliséggel kapcsolatos egészsé-
gi problémák nem jelennek meg.

Markandya egy tanulmányában ezzel összefüggésben nagyon elgondolkodtató ösz-
szefüggésekre hívja fel a figyelmet:

Már régóta tudjuk, hogy általában a dolgozó emberek egészségesebbek és hosszabb ideig él-
nek, mint a munkanélküliek. Ez természetesen részben annak tudható be, hogy egészséges
emberek könnyebben kapnak munkát [az angol irodalomban ezt hívják az „egészséges munkás
hatásnak” vagyis a „healthy worker effect”-nek].
Figyelembe kell vennünk azonban azt is, hogy számos munkahelynek vannak veszélyei és kiala-
kulhatnak a foglalkozásra jellemzõ betegségek is.
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Az utóbbi idõben azonban több felmérés is igazolta, hogy a tartós munkanélküliség rontja az
egészségi állapotot. A legtöbb ezek közül a vizsgálatok közül fejlett országokban készült a fér-
fiak foglalkoztatottságával kapcsolatban.
A felmérések szerint jelentõs a halálozásbeli különbség a dolgozó és a munkanélküli férfiak kö-
zött. A korrigált halálozás a munkanélküli férfiaknál körülbelül 25–29%-al magasabb, mint a dol-
gozó férfiaknál. Ez a többlet elsõsorban nem a „healthy worker effect”-nek tudható be. Azoknál
az egészséges férfiaknál, akiket nem betegség miatt bocsátottak el, a halálozási többlet 87% volt.
A tanulmányok szerint nagyobb a halálos balesetek és öngyilkosságok aránya a munkanélküli-
eknél. Kimutatták azt is, hogy minél régebben munkanélküli és minél fiatalabb a munkanélkü-
li, annál nagyobb a százalékos növekedés. (A. Markandya, 1998)

A környezeti költségek és károk közül a levegõszennyezéssel összefüggõekre tud-
tunk részletes számítást adni. Ennek alapján is látható, hogy a gazdasági visszaesés
(mintegy környezeti ajándékhatásként) nem tudta kompenzálni a szennyezési káro-
kat. A hatások ugyanis hosszú távon jelentkeznek és sok közülük régrõl ered. Éppen
ezek a régen fennálló szennyezések (hulladék, talaj, felszín alatti víz) a legsúlyosabbak,
és költségeik és káraik szintén a jövõ nemzedékeket terhelik, ellene hatva a „fenntart-
ható fejlõdés” elvének és gyakorlatának.

A fent jelzett hatások nagy valószínûséggel jelentõsen differenciálódnak regionális
és szociális elhelyezkedés szerint is.

A számítások folytatása és a számítást segítõ számbavételi rendszer kialakítása fon-
tos és hasznos lenne az Európai Unióhoz való szerves integrálódásunk jóléti, fenntart-
hatósági egyenlegét tekintve is. A valós hosszú távú hatások szempontjából elõnyös
lenne, ha fejlõdésünket az új típusú mutatók alapján is szemléltetni tudnánk.

Összetételét tekintve a GPI-hez hasonlóak a fenntartható fejlõdés jellemzésére használt
mutatórendszerek. Lényeges eltérésük a GPI-vel összevetve abban áll, hogy nem kerül-
nek aggregálásra, és mivel súlyozásuk is hiányzik, azt elõfeltételezik, hogy az egyes mu-
tatók alakulása azonos fontosságú, ezért a puha fenntarthatóság jellemzésére szolgálnak.

Az aggregált mutató a politikai döntéshozók szempontjából, a szigorú fenntartha-
tóság szempontjából való súlyozás pedig a valós fenntarthatóság szempontjából len-
ne fontos.

5. Mutatók a fenntartható fejlõdés jellemzésére

5.1. Az ENSZ fenntartható fejlõdési mutatószám rendszere

Az ENSZ Fenntartható Fejlõdés Bizottsága indikátorrendszerének kidolgozását 1995-
ben kezdték meg több mint harminc ENSZ-, kormányközi, nem kormányzati szerve-
zet közremûködésével. A nemzeti beszámolásra is alkalmas, nemzetközi egyeztetések
és tesztelések alapján kialakított rendszerben az alapmutatókat témájuk szerint négy
csoportba – társadalmi, környezeti, gazdasági és intézményi – sorolták, ezen belül
altémákat különítettek el az alábbiak szerint.
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3. táblázat. Az ENSZ fenntarthatósági indikátorrendszere
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5.2. Indikátorok a magyar fenntarthatóságra
Az elõbbi ENSZ-mutatórendszer logikáját követve épült fel a magyar indikátorkészlet.

4. táblázat. A magyar fenntarthatósági indikátorrendszer
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B Környezeti mutatószámok
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D Intézményi mutatószámok



5.3. Helyi–kisregionális fenntarthatósági indikátorkészlet

A helyi–kisregionális fenntarthatósági programok követésére dolgoztuk ki az alábbi
indikátorcsomagot (Szlávik–Csete, 2005.).

5. táblázat. A fenntarthatósági indikátorok helyi–kisregionális szinten

5.4. A fenntarthatóság részindikátor-készlete

ECO21-indikátor

A kollégáimmal együtt kidolgozott ECO21-mutató* megalkotásával a PSR rendszer
logikája alapján egy komplex környezeti indikátor kiszámítására tettünk kísérletet.

Az ECO21 olyan indikátor, amely egy-egy számmal jellemzi a környezetet a terhe-
lés, az állapot és a válasz szempontjából, de az eddigi indikátoroknál könnyebben elõ-
állítható és magyarázható. Ezek az aggregált adatok mintegy „csengõszámok”,
amennyiben bármely irányba érzékelhetõen elmozdulva szignált adnak, figyelmeztet-
ve a döntéshozókat.

Az ECO21-indikátort az OECD által kidolgozott PSR-modellbõl vezetjük le. En-
nek elõnye, hogy a PSR-modell a fejlett országok indikátor-módszertanában széles
körben alkalmazott, másrészt kellõen általános ahhoz, hogy ne ütközzünk lehetetlen
adatigényekbe.
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A környezetvédelem alapvetõ célja a környezeti elemek állapotának megõrzése, illet-
ve javítása. Az állapotban keresendõ romlás egyik legfõbb oka az egyes ágazatok kör-
nyezetterhelési folyamataiban keresendõ. Ugyanakkor az ágazatok számos környezet-
védelmi, környezetorientált intézkedés megtételére szánják el magukat, amelyekkel
mérséklik az adott ágazat által kibocsátott környezetszennyezés mértékét. E modell-
ben azzal az egyszerûsített feltételezéssel élünk, hogy a környezetpolitika az ágazatok
környezetorientált ösztönzésén keresztül befolyásolja a környezeti elemek állapotát.

Az ágazatok környezetterhelési folyamatai a környezeti elemekben történõ negatív irá-
nyú változásnak is értelmezhetõk, ugyanakkor az ágazatok környezetpolitikai válaszai,
amelyek az ágazatok „zöldülését” jellemzik, a környezeti elemekben javulást eredményez-
nek. Az ágazatok e két „ellentétes elõjelû” viselkedése meghatározza az ágazatok tényle-
gesen a környezetre gyakorolt hatását, azaz az ágazatok „ökológiai lábnyomát”.

Az ECO21 kidolgozásának alapelvei és modellje

A számítás elsõ lépéseként meg kell határoznunk a PSR-modellnek megfelelõ indiká-
torkészletet. Jelen esetben (lásd indikátormátrix) az ágazatok terhelési indikátorait
elemenként, a környezeti elemek minõségét jellemzõ indikátorokat, valamint az egyes
ágazatok környezetpolitikai válaszait jellemzõ indikátorokat alkalmaztuk. Esetünk-
ben a feladat nehézségét az adja, hogy csak egyetlenegy indikátor választható a meg-
adott mátrix celláiba, azaz a rendszerben meghatározott folyamatokra. További köve-
telmények az indikátorképzéssel kapcsolatban:

– Az indikátoroknak attól függõen, hogy P, S vagy R típusú indikátor, azonosan kell
„viselkedniük” az additivitás szempontjából, azaz minél kisebb az adat, annál jobb pl.
a terhelésnél, vagy minél nagyobb, annál jobb pl. az elemek minõsége esetében.

– Az indikátor pontos definiálása az elõállíthatóság érdekében.
– Az indikátorokat homogenizálni kell input–output szempontból.
(Ezzel a módszerrel mintegy a környezetvédelem háromrekeszes „fogyasztói kosa-

rát” állítjuk össze.)
Annak érdekében, hogy az így képzett indikátorokból végül elõálljon az ECO21 ne-

vû makroindikátor, szükséges a számok összeadhatóságának vagy összeszorozhatósá-
gának biztosítása. Ennek megvalósítására két statisztikában is ismert módszer lehet-
séges, a bázis vagy dinamikus viszonyszámok alkalmazása (amelyek természetesen
egymásból visszaszámolhatók). A bázis viszonyszám alkalmazásával egy bázis évhez
viszonyítok évrõl évre, pl. az 1990-es évhez, míg a dinamikus viszonyszám esetében
az elõzõ évhez képesti változás mérhetõ. Mindkét viszonyszám elõnye, hogy százalé-
kos értéket ad. E viszonyszámképzést minden indikátorra el kell végezni.

Az indikátorkészlet „korlátozott” volta felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes fo-
lyamatok mérésére szolgáló indikátornak a legjobban kell jellemeznie az adott folya-
matot. A másik feltételnek való megfelelés viszont arra ösztönöz, hogy hosszú idõso-
rok elemzésére alkalmas legyen az ECO21-indikátor és alkalmazkodhasson a megvál-
tozott környezeti feltételekhez. Ha például egy indikátor már nem jellemzi megfele-
lõen az adott folyamatot, mert az indikátorral mért folyamat már nem releváns, akkor
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legyen lehetõség egy jellemzõbb indikátor megválasztására. Célszerû tehát biztosítani
az indikátorkészlet változtathatóságát, amelynek feltételeit és lehetõségeit pontosan
rögzíteni kell (idõben visszamenõ homogenizálás, azaz visszamenõlegesen is módosí-
tani lehessen az indikátor mértékét).

A kialakított indikátorok a környezet állapotában bekövetkezett folyamatokat (el-
sõsorban az egyes ágazatok terhelése a környezeti elemekre) nem ugyanakkora mér-
tékben érintik. Pl. az energetika terhelése elsõsorban a levegõ minõségére gyakorol
káros hatást, és kevésbé érinti a vizek minõségét stb. Indokoltnak tûnik az indikáto-
rokhoz megfelelõ súlyokat rendelni, amelyek minõsítik ezeket a kapcsolatokat.

ECO21-indikátormátrix

Az ECO21-indikátor számítása az indikátormátrixban található részmutatók alapján
számolható a meghatározott matematikai módszerrel. A PSR-modell alapján három
nagy csoportba (terhelési, állapot- és válaszindikátorok) sorolt indikátorok önmaguk-
ban is alkalmasak egy-egy aggregált indikátor képzésére. Elképzelésünk szerint az
alábbi aggregált indikátorok válnak meghatározhatókká:

6. táblázat. Az ECO21-indikátormátrix elvi felépítése
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Az ECO21 modellje, számítási eljárása

A alapindikátorokat – melyek egy-egy idõsort alkotnak – egy rögzített referenciaév
értékével normalizálva „1 köré” transzformáljuk, illetve dimenziótlanítjuk. Az így ka-
pott származtatott értékek alkotják a modell bemenõ adatait:

7. táblázat. Az ECO21 számítása

ECO21-próbaszámítások

A próbaszámítások során az alábbi feladatok jelentkeztek:
– Az ECO21-indikátormátrix szerkezetének véglegesítése: „alapmodell” meghatá-

rozása.
– A szükséges indikátorok azonosítása, szakmai értékelése és azok definiálása.
– A kiválasztott indikátorok adatsorainak összegyûjtése.
– Az alapmodell matematikai módszerének pontos meghatározása és azok „tesztelése”.
– A modell értékelése: valóban és reálisan jelezték-e a múltban bekövetkezett kör-

nyezeti folyamatokat és meghatározható-e az indikátor várható alakulása?
A próbaszámítások Magyarországon felhasználhatók a második Nemzeti Környezet-

védelmi Program tesztelése során, ugyanis az NKP-II kialakítása során fontos szempont
annak vizsgálata, hogy ez elõzõ idõszakban hogyan alakult a környezet állapota, a meg-
tett intézkedések és beavatkozások elegendõek voltak-e. Reményeink szerint a kidolgo-
zás alatt álló ECO21-indikátor e programozást lényegesen megkönnyítheti és hozzájá-
rulhat a társadalom folyamatos, gyors és jól kommunikálható informálásához.

A próbaszámítások során nyert tapasztalatokat is figyelembe véve megállapítható,
hogy az ECO21 hasznosan alkalmazható a környezettel összefüggõ folyamatok jel-
lemzésére és a jövõben része lehet a fenntarthatóság jellemzésének is.

5.5. Az osztrák példa

Ausztria 2002-ben készítette el fenntartható fejlõdési stratégiáját. A magyar fenntart-
ható fejlõdési stratégiakészítõ folyamatban hasznos lehet e stratégia indikátorkészleté-
nek ismertetése. Az indikátorok a kiválasztott négy cselekvési területhez, illetve azokon
belüli kiemelt célterületekhez kapcsolódnak, azok nyomon követésére szolgálnak.
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1. keret. Az osztrák fenntarthatósági indikátorok

I. Életminõség Ausztriában – a ma és a holnap feladata
1. Fenntartható életmód – a fenntartható fejlõdési modell irányába való elmozdulás elõse-
gítése az oktatáson és a tudatosságon keresztül, valamint értékrendváltás kezdeményezése.
2. Lehetõségek minden generáció számára – családi és szociális hasznok finanszírozá-
sának tervezése, egészségügyi szolgáltatások és nyugdíjak összhangban a demográfi-
ai fejlõdéssel és az egészség elõsegítése.
3. Nemek közötti egyenlõség – a nemek fõ áramlatainak és az igaz egyenlõség meg-
valósítása férfiak és nõk között, munkahelyen és a családban.
4. Megoldások az oktatáson és a kutatáson keresztül – a tudásalapú társadalom lehe-
tõségeinek kihasználása a kutatáson keresztül, oktatás és élethosszig tartó tanulás.
5. Tisztességes, rendes élet a jelen és jövõ generációi számára – szegénység elleni küz-
delem, társadalmi szolidaritás megteremtése és mindenki számára egyenlõ lehetõsé-
gek biztosítása.

Indikátorok
• Jövedelmek megoszlása (S80–S20 arány) – a legnagyobb jövedelmekkel rendelkezõ
országok 20%-ának részesedése az összjövedelembõl a legkevesebb jövedelemmel
rendelkezõ országok 20%-ához képest. A jövedelmek megoszlásának számítása a
kiegyenlített összjövedelemmel történt.
• A szegénység kockázata, veszélye
• A szegénység tartós veszélye, kockázata
• Hosszú távú munkanélküliségi ráta
• A férfi és nõi alkalmazottak aránya (fizetett és fizetség nélküli) szülõi szabadságból az
összes érintett szülõk számát tekintve
• Munkanélküli háztartások népessége
• Egészségi állapot az egyes jövedelmi szinteken, saját megítélés alapján
• Foglalkoztatás növekedése
• Élethosszig tartó tanulás (felnõttek részvételi aránya az oktatásban és különbözõ képzéseken)
• Korai iskolaelhagyók további oktatásban, egyéb képzésben való részvétel nélkül
• További szakmai képzések
• Foglalkoztatott személyek és a foglalkoztatási arányok nemek szerint
• Teljes munkaidõben foglalkoztatott nõk jövedelmi hátrányai, különbsége
• Népesség egészségi állapota

II. Ausztria mint dinamikus üzleti helyszín – siker az innováción és a hálózat-
építésen keresztül
6. Innovatív struktúrák a versenyképesség elõsegítésére – igényorientált kutatás, tech-
nológia és fejlõdés biztosítása rendszermegoldásokkal az innovációra, strukturális és
társadalmi változásokra vonatkozóan.
7. Üzlet és ügyvitel újszerû értelmezése – vállalati felelõsségtudat erõsítése, valamint
hatékony ügyviteli struktúrák és eljárások kidolgozása.
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8. Erõforrások és energia korrekt árakon – fenntartható viselkedés ösztönzése az ára-
kon keresztül.
9. Sikeres menedzsment az ökohatékonyságon keresztül – az erõforrás- és energia-fel-
használás elválasztása a gazdasági növekedéstõl, továbbá a megújuló alapanyagok és
energiaforrások használatának erõteljesebb elõsegítése.
10. Fenntartható termékek és szolgáltatások támogatása, erõsítése – hangsúly fekte-
tése a fenntartható termékek és szolgáltatások magasabb piaci részarányának, vala-
mint a fenntartható turizmus elõsegítésére.

Indikátorok
• K+F kiadások
• Környezetvédelmi adók
• Munkavégzés terhei
• Erõforrás-, anyagfelhasználás (anyagmérlegekbõl)
• Tájkép állapota
• Össz primer energiakínálat és össz végsõ energiafogyasztás
• Megújuló energiaforrások aránya a felhasznált primer energiából
• Energiaegyenleg
• Hulladékgazdálkodás
• Ökocímkével rendelkezõ termékek száma
• EMAS és ISO 14001 száma

III. Ausztria mint élettér – diverzitás és minõség védelme
11. A környezet és a klíma védelme – minõségi célok és felelõs vegyianyag-politika.
12. Fajok és tájak sokféleségének megõrzése – állat- és növényfajok, élõhelyek, termé-
szetes és megmûvelt területek megõrzése.
13. Felelõs földhasználat és regionális fejlõdés – a térközpontú politikák hangsúlyelto-
lódása az életminõség felé.
14. Fenntartható mobilitás alakítása – a mobilitást kikényszerítõ hatások csökkenté-
se és a mobilitási szükségletek teljesítésének fenntartható alakítása.
15. A közlekedési rendszer optimalizálása – a leginkább környezetbarát, a leginkább
erõforrás-takarékos és energiahatékony, a legbiztonságosabb közlekedési módok,
rendszerek elõtérbe helyezése.

Indikátorok
• Szennyezõ anyagok akkumulálódása a táptalajban vagy a megengedett értékek átlépése
• Lerakás határértékeinek túllépése (kritikus mennyiségek)
• Felszín alatti vizek minõségi megfelelõsége a Felszín alatti vizek minõségére vonatkozó ren-
delet, valamint a Víz Keretirányelv alapján
• Felszíni vizek: jó/nagyon jó ökológiai és kémiai állapot összhangban a Víz Keretirányelvvel
• ÜHG-kibocsátás (szektoriális lebontásban)
• Levegõminõségi elõírások és célok túllépése (összhangban a Levegõ Minõségi és Erdõgazdál-
kodási törvénnyel)
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• Biogazdálkodás megoszlása a teljes mezõ- és erdõgazdaságban, a gazdaságok részvételi aránya
a környezetvédelmi programokban 
• Mûvelésbe vont területek aránya
• A területhasználat változása (regionális lebontásban)
• Veszélyeztetett fajok és biotópok listája
• Talajhasználat
• Közlekedési volumen
• Árváltozás a közlekedési szektorban
• A közlekedés externális költségei
• Forgalomhoz kötõdõ emissziók
• Alternatív üzemanyagok felhasználásának aránya
• Energiahatékonyság a fõ közlekedési ágakban
• Mobilitás (tömegközlekedés hozzáférhetõsége)
• Közlekedési balesetek és halálozások száma

IV. Ausztria felelõssége – aktív szerep Európán belül és az egész világon
16. Szegényég elleni harc, társadalmi és gazdasági egyenlõség elõsegítése az országo-
kon belül és azok között – a biztonság, a béke és az emberi jogok konszolidációjában
való közremûködés.
17. Globális fenntartható gazdaság – olyan világgazdaság kialakítása, mely garantálja
a sértetlen természeti és társadalmi egyenlõséget.
18. Világunk mint élettér – természetes és társadalmi életterek biztosítása a jövõ számára.
19. Nemzetközi együttmûködés és finanszírozás – fenntartható fejlõdés megfizethetõ-
vé tétele a partnerországok számára.
20. Sustainability Union Europe – az új Európa elmozdítása a Fenntartható Unió irá-
nyába.

Indikátorok
A célkitûzések nemzetközi szinten kerültek definiálásra, ezért csak korlátozott mértékben mér-
hetõk nemzeti mutatókkal.

Nemzetközi szinten:
• K Human Development Index (HDI)
• K Human Poverty Index (HPI)
• K Gender Development Index (GDI)
• K Corrupution Index

Nemzeti szinten:
• K Hivatalos fejlõdési támogatás (ODA) a GDP százalékában
• K Az Ausztriai Fejlesztési Együttmûködés kulcsterületeinek kiadásai az EZA-statisztikák-
nak megfelelõen
• K Környezeti projektek aránya a közbeszerzésbõl
• K Környezetvédelmi technológiák exportaránya az összes exportból
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6. Az ökológiai lábnyom

A nem SNA statisztikai rendszerben számított GDP-bõl származtatott mutatók kö-
zül az utóbbi években az „Ökológiai lábnyom” (ÖL) mutató váltotta ki a legnagyobb
érdeklõdést.

E mutatóval közelíthetõ a természeti tõkerész, illetve a környezeti térre esõ terhe-
lés, illetve a semlegesítõ kapacitás kihasználásának mértéke.

Az ökológiai lábnyom fogalmát a szerzõk a következõképpen adják meg:

Ökológiai lábnyom az a föld (és víz) terület, melyre egy meghatározott emberi népesség és élet-
színvonal végtelen ideig való eltartásához lenne szükség. Annak mértéke, hogy mennyi termé-
keny földre és vízre van szüksége egy személynek, városnak, országnak vagy az emberiségnek az
összes elfogyasztott erõforrás megtermeléséhez és az összes megtermelt hulladék elnyeléséhez
az uralkodó technológia használatával. Ez a föld bárhol lehetne a világon. Az ökológiai lábnyo-
mot „területegységekben” mérik. (M. Wackernagel [et al.] 2001)

Az ökológia lábnyom fogalma azon a felfogáson alapszik, hogy az anyag- vagy ener-
giafogyasztás minden tételénél szükség van egy vagy több ökológiai rendszerben bi-
zonyos mennyiségû földre a fogyasztás erõforrásáramaihoz és a hulladék elnyeléséhez.
Ily módon egy bizonyos fogyasztási osztály földhasználatát fel kell becsülni. Mivel
nincs mód a több tízezernyi fogyasztási cikk mindegyikének elõteremtéséhez, kezelé-
séhez és lerakásához szükséges föld felmérésére, a számítások a fõbb osztályok és egye-
di cikkek kiválasztására korlátozódnak.

A legtöbb ökológialábnyom-becslés átlagos országos fogyasztáson és a világ átlagos
földhozamain alapul. Ez az „általános eset” térségek és országok közti összehasonlítá-
sát megkönnyítõ eljárás. (Eléggé reális is sok ország esetében a sokoldalú kereskedel-
mi áramok és a globális közterületek kisajátítása miatt.) Kifinomultabb vagy részle-
tesebb elemzésekhez azonban szükséges vagy kívánatos lehet a regionális vagy helyi
fogyasztási és termelékenységi statisztikákra alapozni az ökológiailábnyom-becslést.

Elegendõ adat birtokában olyan kis fogyasztói egységek, mint önkormányzatok, ház-
tartások és egyének helyileg pontos ÖL-jei is felbecsülhetõk. (Lásd errõl részletesebben
MTA-KvVM közös kutatás, Környezetállapot Értékelési Program [KÉP], 2005.)

Zárszó

Az elõbbiekbõl láttuk, hogy a jelenlegi statisztikai rendszer alkalmatlan a fenntartha-
tó fejlõdés fõbb folyamatainak nyomon követésére, ugyanakkor számos számbavételi
próbálkozás van. Ezek az új mutatószámrendszerek azonban meg sem közelítik az
ENSZ SNA-rendszerének kidolgozottsági szintjét és gyakorlati alkalmazását.

Ennek fõ okai a következõk:
– A statisztikai számbavételi rendszer miatt az új indikátorok adatszolgáltatása

nem teljes. Számításuk gyakran esetleges, egyedi számbavételeken alapul, ezért drága
és támadható.
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– A fenntartható fejlõdés jellemzésére használatos mutatók sokrétûek, és bennük az
egyes részindikátorok nem kellõen súlyozottak.

– A fenntartható fejlõdés eltérõ felfogásai (gyenge, szigorú, környezeti) keverednek
a mutatók összeállításában és nem képesek jellemezni (esetleg elõrejelezni) a fenntart-
hatóság szempontjából kritikus változásokat.

A mutatók közül kellõ módszertani továbbfejlesztéssel és adatokkal való ellátással
az ökológiailábnyom-mutató, illetve a GPI tûnik alkalmazhatónak.

Jegyzet

* A mutató kidolgozásásban részt vettek: Szlávik János, Pálvölgyi Tamás, Alföldi Katalin,
Mozsgay Katalin.
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Bulla Miklós – Guzli Piroska

A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS INDIKÁTORAI

Bevezetés

A fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos kutatások egyik – talán legnagyobb – kihívása
a környezeti, gazdasági és társadalmi dimenziók integrálása a „társadalom-környeze-
ti rendszerbe” (Graaf, 1996). A tudományos ismereteinkben mutatkozó esetleges hiá-
nyok nagymértékben hátráltatják azon – kissé utópisztikus – törekvéseket, melyek
egyidejûleg próbálják elõmozdítani a gazdasági hatékonyságot, a környezet fenntart-
hatóságát és a társadalmi egyenlõséget. 

Megoldható a három dimenzió közti hosszabb távon jelentkezõ összefüggéseket leírni,
ez azonban torzulásokat eredményezhet a rövid távú célokban, mivel a fenntarthatóság
nem egy könnyen definiálható egyensúlyi állapot, hanem dinamikus folyamat, fejlõdés. 

Ennek megfelelõen, a különbözõ (állandóan változó technológiai, tudományos isme-
reti, természeti stb.) feltételekhez igazodva szükséges a prioritásokat és a teendõket
meghatározni/megfogalmazni. Ebben az értelemben beszélünk dinamikus folyamatról,
azaz folyamatos választási helyzetrõl, melyben a fenntartható fejlõdési indikátorok
szükséges elemei a döntési mechanizmusoknak. Az információs technológia adta mo-
dellek elõnye általában pont az, hogy jól kezelik az állandóan változó feltételeket, ha-
tékonyan képesek a valóságról szerzett adatokat tárolni, feldolgozni és az információ-
kat érthetõ formában képesek a döntéshozók felé interpretálni. 

A degradálódó környezeti, tágabban az ökológiai, társadalmi-szociális, gazdasági
feltételek miatt az erõforrásokkal való távlatos gazdálkodás, azaz a fenntartható fejlõ-
désre való törekvés az emberi társadalom egyre szélesebb körben megfogalmazott cél-
kitûzésévé vált. A fenntarthatóság fogalmát valóságos, gyakorlati dimenziókkal szük-
séges tehát megtölteni, azaz elõször is meg kell határozni, milyen állapot felé törek-
szünk, milyen életfeltételeket tekintünk kívánatosnak. Továbbá, hogy hogyan lehet-
séges a különbözõféle hosszú és rövidebb távú érdekeket összehangolni. 

Ha meg akarjuk tudni, fenntartható-e a civilizációnk mûködtetése, az aktuálisan
meghatározott léptéknek megfelelõen kell együttesen az ökológiai, a gazdasági, a
technológiai, a szociális, a politikai komponenseket vizsgálni. A legalapvetõbb lépés
ezért e komplex környezet aktuális állapotának fölmérése, a változás/változtatás irá-
nyának és feltételeinek meghatározása. 

Évtizedek óta folynak intenzív próbálkozások a környezetet érõ hatások és állapot-
változások összefüggéseinek egzakt leírására. Gyakorlati következményekkel is járó
elvi nehézségeket jelent, hogy – úgy tûnik – nem lehetséges a hatások és következ-
mények „tiszta” csoportosítása. Az állapotváltozások újabb hatásokat generálnak.
Mégis, vagy éppen ezért fontos jól definiált megfogalmazásokra törekedni, hogy az in-
formáció gyártója és alkalmazója számára egyaránt egyértelmû legyen. 
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1. A fenntartható fejlõdés indikátorainak kialakulása

Az indikátorok mint információforrások magán-, illetve közcélokat szolgálnak. Kör-
nyezeti, társadalmi, gazdasági folyamatok elemzéséhez, teljesítményértékeléshez
nyújtanak segítséget, és az információkat közérthetõ formában juttatják el a célsze-
mélyekhez. Feladatuk a társadalom szereplõinek tudatossága és viselkedése közti disz-
szonancia csökkentése, a döntési folyamatok koordinálása a fenntarthatósági alapel-
vek hangsúlyosabb érvényesülése érdekében. (Bauler, 1999)

A politikai döntések, programok és projektek sikerességét egy adott közösség jólé-
tének alakításában – majd egészen napjainkig – az úgynevezett Hozzáadott Érték
(Added-Value) alapján mérték. Ennek metodológiai alapjait Simon Kuznets és Paul
Samuelson munkássága jelentette az 1950-es évek derekán. Kutatásaik során az egyé-
ni kezdeményezések hatására bekövetkezõ társadalmi jólét változásait összekapcsol-
ták a nemzeti és a regionális kibocsátásokat mérõ makroökonómiai számításokkal,
nemzeti és regionális elszámolások útján.

A Hozzáadott Érték ebben a kontextusban nem csupán valamiféle profitot jelentett,
mivel a kezdeményezések hatására bekövetkezõ szociális haszon változását is mérték. A
gyakorlat azonban kissé enyhítette a metódusnak az elméleti szigorát mikro- és
makroökonómiai szinten egyaránt, például a nehezen mérhetõ „nem-direkt költségek
és haszon” figyelmen kívül hagyásával. Ez a koncepció nem számolt az egyenlõség és az
erõforrás megõrzésének kérdésével. Az értelmezés környezeti és szociális szempontú
korlátai tehát eléggé nyilvánvalóak voltak. A hatvanas években ezért többször kísérletet
tettek a környezeti és szociális kérdések megfogalmazására, indikátorok kidolgozására.

Anderson, 1991-ben, az „Alternative economic indicators” címû munkájában élesen
kritizálta a nemzeti össztermék (GNP) meglévõ mérési metódusát és az eredmények
felhasználását a jólét változtatásának bemutatására. Rámutatott arra, hogy a nemzeti
kimutatások/mérlegek elkészítése nem járul hozzá hatékonyan a jólét növeléséhez, nem
idéz elõ érzékelhetõ változást abban. Tanulmányában az alternatív indikátorok haszná-
lata mellett érvelt, és az ökonómiai folyamatot az alábbiak szerint határozta meg.
A gazdaság
• egyrészt anyagi-pénzügyi folyamat,
• másrészt az emberek különleges egysége,
• harmadrészt pedig olyan megállapodások összessége, amely az emberek, a környe-
zet és a természet között teremt egy sajátos kapcsolatot.

Ennek alapján úgy gondolható tehát, hogy a gazdasági teljesítmény mérésére ren-
delt alternatív indikátorok mellé szükséges olyan új indikátorokat meghatározni, me-
lyek leírják a gazdasági folyamatok emberre és ugyanakkor a gazdaságot mûködtetõ
emberek természetre gyakorolt hatását is. 

Elfogadható alternatív paradigma megalkotására volt szükség, amely megfelelõ ide-
ológiai alapot szolgáltat az alternatív indikátorok kidolgozásához. A fenntartható fej-
lõdés maximálisan látszott kielégíteni ezt a kihívást.

Mindenképp eredményként könyvelhetõ el, hogy a fenntartható fejlõdést mint
koncepciót világszerte megelégedéssel fogadták. Azonban teljes megoldást nem ered-
ményezett a fejlõdés céljainak meghatározása körüli vitákban. A vezetõ hatóságok né-
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zõpontja az volt, hogy egy általánosan akceptált ideológiai keret hiánya gyengítheti a
megfelelõ döntési szabályok és alkalmazások felismerését a gyakorlatban. 

A fenntarthatóságot „erõsen” képviselõk álláspontja szerint a Föld erõforrásainak,
környezeti értékeinek a megõrzése prioritást kell hogy élvezzen minden más, gazda-
sági szemponttal szemben. Az úgynevezett „gyenge” fenntarthatóság képviselõi sze-
rint a jólét anyagi javainak növelése és környezeti feltételeinek megtartása nem lehe-
tetlen feladat, csupán megfontolt fejlõdési stratégia kidolgozására van szükség. Ezt
arra a feltevésre alapozták, hogy a reproduktív környezeti tõke helyettesítheti a foly-
tonos fejlõdés miatt csökkenõfélben lévõ nem megújuló energiaforrásokat. Ezt a né-
zõpontot erõsítette a Brundtland Bizottság és a Világbank jelentése is, mely az
ENSZ Környezetvédelmi Programban a fenntartható fejlõdésrõl szóló definícióban
testesült meg, alapot szolgáltatva ezzel a Local Agenda 21-ben (LA 21) kezdeménye-
zett fejlesztésnek.

1.1. Az információ hordozói

Feltételezzük, hogy az indikátorok „információk”, és részei a következõ információs lán-
colatnak végsõ soron befolyásolva a tásadalom–gazdaság–környezeti rendszer állapotát: 

1. ábra

Valószínû, hogy a fenntartható fejlõdés megvalósulása inkább függ az indikátorok
döntés-elõkészítõ szerepének sikerétõl, mint önmagában a tudományos pontosságtól.
Ez már önmagában feltételezi, hogy az indikátorok bizonyos értelemben döntésiszint-
specifikusak – vagyis az informatikában használatos kifejezéssel élve: „felhasználóba-
rát”-ok kell hogy legyenek. Sajnos kevés egyelõre az ismeret arról, hogy a fenntartha-
tó fejlõdés indikátorai, azaz egy-egy információhalmaz milyen kölcsönhatásban van a
döntési mechanizmusokkal. Pontosabban, képes-e hatékonyan elõmozdítani a fenn-
tarthatóság „dinamikus folyamatait”. 

1.2. Az indikátorok kapcsolódása

Az indikátorok kapcsolódása a fenntartható fejlõdési folyamathoz az alábbiak szerint
szemléltethetõ (Bauler, 1999.)

„Soros dinamikai modell”: az egyén mindennapi viselkedését befolyásoló ösztönzõ
rendszer bevezetése politikai eszközökkel.
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2. ábra

„Párhuzamos dinamikai modell”: egy idõben, párhuzamosan irányított folyamatok a po-
litika és az egyén szintjén, kölcsönhatásban egymással, a fenntarthatóság szolgálatában. 

3. ábra

A gyakorlatban a két modell nem különül el élesen egymástól. A kategóriák meg-
állapításával elkerülhetõ a szempontok egymásba mosódása, és fölismerhetõk a sajá-
tos felhasználói igények. 

A döntéshozói magatartás természetszerûleg nem pontosan kiszámítható, lineáris
gondolat mentén halad, hanem jelentõs befolyással van rá az egyén szubjektivitása.
Ennek megfelelõen a döntéshozói eszközöket úgy kell kidolgozni, hogy azok képesek
legyenek felismerni és elõre látni ezeket az egyén szintjén megjelenõ szubjektív, a tár-
sadalom szintjén jelentkezõ interferenciákat. (Bauler,1999)

Az indikátorok a környezetben végbemenõ változások elemzésére/vizsgálatára, il-
lusztrálására, illetve tájékoztatására használatos – mért, számított, illetve becsült ada-
tokból származtatott – értékek, paraméterek. Az alapadatok, valamint a származtatott in-
formációk/indikátorok, a mutatók és indexek összefüggéseit az úgynevezett „informá-
ciós piramis”-sal szokták ábrázolni. 

4. ábra
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Az alapadat (vagy adat) a „legegyszerûbb” információ. A legtöbb esetben nem al-
kalmas változások kifejezésére/leírására. Ennél magasabb szintû információ az indiká-
tor. Jellemzõje, hogy megfelelõ és éppen elégséges információt szolgáltat a döntésho-
zók, illetõleg más célcsoportok számára. Kettõ, vagy annál több indikátor (vagy adat)
megfelelõ összedolgozásából keletkeznek az indexek. Az úgynevezett könnyen érthe-
tõ és kommunikálható különleges információt hordozó mutatók a „headline”, vagy
másként, reprezentatív indikátorok. 

Ebben a vonatkozásban továbblépés valami finomabb hierarchia bevezetése a „head-
line” indikátorokkal.

5. ábra

A piramis legalsó szintjén található alapadatok forrásai lehetnek:
• statisztikai összeírás, felmérés: 
• meglévõ statisztikai adatokból
• helyettesítõ adatokból
• különleges környezeti felmérésekbõl
• utólagos felmérésekbõl;
• adminisztratív nyilvántartás, feljegyzés;
• monitoring mért vagy távérzékelt fizikai, kémiai, biológiai adatok, számítástech-

nikai eljárások, (úgymint: Integrated Pollution Prevention and Control – IPCC; a Co-
ordinated Information on the Environment in the European Community – AIR
CORINAIR; Decision Support System for Integration Pollution Control – DSS/IPC;
Integrated Environmental and Economic Accounting – SEEA; számított vagy becsült
adatok térbeli helyzetükkel együtt, amikor más statisztikai eljárások nem alkalmaz-
hatóak, vagy nincs mérhetõ adat) útján.

1.3. Az indikátorok feladata rendeltetése, szerepe 

A fenntartható fejlõdés indikátorainak egységesen, nemzetközileg elfogadott rendszere
még nem létezik. Az elmúlt évek során többféle mutatószámrendszert fejlesztettek ki a
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világban (pl. az Egyesült Nemzetek Szövetsége [ENSZ], az Európai Unió intézményei –
a Statistical Office of the European Union Eurostat, European Environmental Agency
[EEA], az Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], egyes or-
szágok saját rendszerei). Ezek a rendszerek számszerûsítettek, vagy pedig térképi ábrá-
zolásúak, de közös tulajdonságuk, hogy sok elembõl álló, összetett rendszerek. 

Különbözõ szempontrendszerek alapján lehetséges a mutatószámokat csoportosítani. 
Az összetett valóságos rendszereken belül a mutatók hierarchikusan felépülõ „rend-

szerpiramist” alkotnak. A fõ rendszer jellemzõit az alrendszerek paraméterei, míg az
alrendszerek paramétereit az alrendszereket összetevõ rendszerek jellemzõi határoz-
zák meg – ahogy az a mutatókkal kapcsolatosan bemutatott információs piramisnál
is látható. (Csanády, 1994)

1.3.1. Az OECD-mutatók

A különbözõ politikai kérdésekre választ adó mutatók (rendszer) piramisát az OECD
a következõképpen ábrázolja:

6. ábra

1.3.2. Az indikátorok csoportosítása

Az EEA-indikátorok csoportosítása többféleképpen lehetséges:

• Tárgykör szerint (domain-based) 
A fenntartható fejlõdés 3 dimenziója (gazdaság–társadalom–környezet) alapján hatá-
rozza meg az indikátorokat. Elõnye, hogy biztosítja e három szempont érvényesülését,
hátránya azonban, hogy megengedi az átfedéseket. 
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• Célkitûzés szerint (goal-based) 
Alapvetõen a közösség célkitûzési szabják meg az indikátorválasztást. Elõször megha-
tározzák a célokat, majd az indikátorokat úgy választják ki, hogy az elsõ lépésben
meghatározott célokat el lehessen érni. A célkitûzéseket általában általános alapelvek
jelentik (úgymint: emberi jólét), amelyeket több kategóriára osztanak, majd alkate-
góriákat állapítanak meg, melyeket megtöltenek indikátorokkal. 

• Szektorok szerint (sectoral-based)
A szektoralapú csoportosítás a kormányzati testület olyan elsõdleges felelõsségi terü-
leteit célozza, mint az oktatásügy, a lakáskérdés, a szállítmányozás, a szabadidõ és a
közbiztonság. Mindegyik területre olyan mutatókat célszerû kidolgozni, melyek elõ-
segítik az elszámoltathatóságot és a felelõsségre vonhatóságot. Az ilyen típusú hasz-
nos a választott és az adminisztratív munkakörben dolgozó hivatalnokoknak, illetve a
közélet számára, azonban csak korlátozott mértékben képes kapcsolatot teremteni a
különbözõ területek között. Felhasználási területei:

• nemzetközi együttmûködés
• termelés, termék, és fogyasztás/felhasználás
• energia/gazdaság
• regionális és városi térszerkezet, közlekedés
• kutatás és oktatás.

• Eredmény szerint (issue-based)
Ez a modell inkább a fenntarthatósági célok (úgymint iskolázottság, gazdasági fejlõdés,
vízszennyezés, bûnözés stb.), nem pedig a helyi programok köré rendezõdött. A szektor-
alapú modellhez hasonlóan könnyen kommunikálható, hátránya azonban, hogy a fenn-
tarthatóság dimenziói nehezen kapcsolhatók össze benne.

• Okozati összefüggés szerint (causal-based) 
Ide tartozik például, a „PSR”-keret.

• Kombináció (Combination)
Az elõbbi megoldások egyesítése is lehetséges. Példaképpen: a szektoralapú szerkeze-
tet át lehet úgy alakítani, hogy kategóriákat és alkategóriákat tartalmazzon, melyek
„átölelik” a fenntarthatóság mindhárom dimenzióját, és ezenkívül magukban foglal-
ják a PSR-szerkezetet is.
Az indikátorok a fenn nem tartható fejlõdés irányát is jelezhetik.

A nem fenntartható fejlõdés indikátorai:
• klímaváltozás
• ózonpajzs csökkenése,
• talajdegradáció és sivatagosodás,
• biodiverzitás csökkenése,
• erdõsültség csökkenése,
• nem megújuló energiaforrás használatának növekedése,
• szegénység növekedése stb.

BULLA–GUZLI – A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS INDIKÁTORAI 241



Ezeknek az indikátoroknak elsõsorban figyelemfelkeltõ, jelzõ szerepük van.
Funkciójuk szerint csoportosítva a mutatók jobban szolgálják a modellalkotást. Ebben
a szerkezetben az indikátorok lehetnek: 

• Leíró mutatók 
• Teljesítménymutatók
• Hatékonysági mutatók (öko- és gazdasági hatékonyság mutatói)
• Összjóléti mutatók

7. ábra

Az ábra a mutatók tipológiáját mutatja be. A leíró jellegû mutatók választ adnak
arra, hogy hogyan alakul a környezet terhelése és a környezet minõsége. Általában
olyan görbén szerepelnek, mely egy változó alakulását mutatja az idõben.

A mutatók második csoportja a „Mi a lényeges?” utólagos kérdésre válaszol. A tel-
jesítménymutatók általában ugyanazok a változók, mint a leíró jellegû mutatók, csak
célértékekhez kapcsolódnak. A Natura 2000 élõhelyek kijelölése összevetve a fonto-
sabb természeti területek vagy az országonkénti célterületek becsült számával példá-
ul teljesítménymutató, ahogy azok a mutatók is, melyek nemzetközi megállapodások
vagy országos akciótervek céltárgyához kapcsolódnak.

A harmadik csoport, mely a környezet és az ökonómiai ciklus között helyezkedik
el, az ökohatékonysági mutatókat foglalja magába. Ezek a „Vajon hatékonyabbak va-
gyunk-e már gazdasági folyamataink során?” kérdésre válaszolnak.

Az ökohatékonysági mutatók hasznos kommunikációs eszköznek bizonyulnak.
Egyértelmûen ösztönzõleg hatnak a teljesítmény folyamatos javításához.

A „Mi volt az eljárásmód hatása?” kérdés megválaszolására újabb, egy negyedik cso-
portját hozták létre a mutatóknak. Az eljárásmód hatékonyságának mutatói jelzik az
egy változó alakulása mögött meghúzódó okokat. A mutatók ezen fajtája rávilágít ar-
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ra, hogy mi volt a gazdaságban vagy a gyártási folyamatokban a strukturális változá-
sok hatása, illetve hogy milyen hatással bírt a (környezetvédelmi) döntéshozatal.

Végül az ötödik csoportja a mutatóknak ahhoz a kérdéshez kötõdik, hogy „Végül
is jobb-e az egyenlegünk?”, amely kérdés a gazdasági, a társadalmi és a környezetvé-
delmi változások egyensúlyára kérdez rá. Az olyan mutatók, mint a Tényleges Meg-
takarítások, és egyfajta módosított GDP-érték ad választ erre a kérdésre.

Az ISO 14031 szabvány (Környezetvédelmi teljesítményértékelés) útmutatást ad a szer-
vezeten belüli környezeti teljesítményértékelés megtervezéséhez és alkalmazásához. Az ISO
14031 szabvány az alábbi környezeti állapot- és teljesítménymutatókat határozza meg:

• Környezetiállapot-mutató:
a környezet helyi, regionális és globális állapotáról közöl információt.

• Környezetiteljesítmény-mutató:
egy szervezet környezetvédelmi teljesítményérõl közöl információt.

• Menedzsmentteljesítmény-mutató:
környezetvédelmi teljesítménymutató, amely a menedzsmentnek és egy szervezet
környezetvédelmi teljesítményét befolyásoló törekvéseirõl közöl információt.

• Mûködésiteljesítmény-mutató:
környezetvédelmi teljesítménymutató, amely egy szervezet mûködésével kapcsolatos
környezetvédelmi teljesítményérõl közöl információt.

Az ISO 14031 szabvány szerint a környezetvédelmi mutató olyan specifikus kifejezés,
mely a környezeti állapotról vagy teljesítményrõl közöl információt. A definíció nem
határoz meg további követelményeket a „specifikus kifejezések”-kel kapcsolatosan
csak azt, hogy azok környezetvédelmi kérdésekben információt közöljenek.

• A fenntarthatóság mérése: 
a fenntarthatósági mutatók különböznek a hagyományos gazdasági, társadalmi és környe-
zetvédelmi változások mutatóitól. A hagyományos mutatók – mint például az asztma elõ-
fordulásának mértéke, a vízminõség – a közösség egy részében bekövetkezõ változásokat
mérik, mintha azok teljes mértékben függetlenek volnának a többi résztõl. A fenntartha-
tósági mutatók ezzel szemben képesek a valóságot valamilyen formában tükrözni, ahol is
a különbözõ szegmensek (indikátorok) szoros kapcsolatban állnak egymással.

A fenntarthatóság ezt a fajta integrált világszemléletet teszi szükségessé – olyan
többdimenziós mutatókat igényel, melyek a közösség gazdasága, környezete és társa-
dalma közti kapcsolatokat mutatják be. 

A bruttó hazai termék, a GDP (Gross Domestic Product) egy publikus nemzeti
mutató, méri az országban elköltött pénzmennyiséget. 

Azonban mivel a GDP csupán a gazdasági tevékenység szintjét tükrözi, függetle-
nül a gazdasági tevékenységnek a közösség társadalmára és környezeti állapotára gya-
korolt hatásától, a GDP növekedhet, miközben a közösség egészségi szintje csökken.

BULLA–GUZLI – A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS INDIKÁTORAI 243



Ezzel szemben összehasonlítható fenntarthatósági mutató az ISEW (Index of Sustainable
Economic Welfare), mely alapul szolgál az amerikai GPI (Genuine Progress Index) muta-
tókhoz. Ez a fajta mutató hivatott a nem normál eljárással figyelembe vett környezeti és
elosztási kritériumok tükrözésére. Hogy teljesebb képet kaphassunk a gazdasági változá-
sokról, az ISEW csökkenti a GDP-t az ártalmas tényezõk, illetve a gazdasági tevékenység
korrekciójával, és növeli a GDP-t olyan alapvetõ tevékenység, mint például a ki nem fize-
tett hazai munkavégzés korrekciójával. Amint a GDP, az ISEW is óriási mennyiségû in-
formációt foglal egyetlen mutatóba, a kulcskülönbség azonban az, hogy az utóbbiban tá-
rolt információ figyelembe veszi a környezet, a gazdaság és a társadalom összefüggéseit.

Az eredmények azt sugallják, hogy az egy fõre jutó nemzeti jövedelem alkalmazása
az életminõség javulására vonatkozó túlbecslésekhez vezet. Az ezen megközelítés bí-
rálói rámutatnak számos elvégzett kiigazítás önkényes természetére.

Fizikailag értelmezhetõ összesítõ mutató az Ökológiai Lábnyom vagy az azzal majd-
nem azonos mutató, az „SPI” (Sustainable Process Index), Narodoslawskij nevéhez fû-
zõdik. Azt a teljes földterületet méri, mely az élelmiszer-, víz-, energia- és hulladék-
tárolási szükséglet kielégítésének fenntartásához szükséges személyenként, terméken-
ként, földterületenként, illetve városonként. A gazdasági tevékenység fõbb környe-
zetvédelmi hatásainak kitûnõ összegzõ mutatója azonban nem alkalmas – és nem is
hivatott – például a fenntartható fejlõdés szociális dimenzióinak megragadására.

A fenntartható fejlõdés környezeti és társadalmi összetevõinek együttes értékelése
céljából állították fel a fenntarthatósági barométert. Ezen a kétdimenziós grafikonon az
ökoszisztéma állapotának, illetve a humán jólétnek az állapotait tüntetik fel 0-tól
100-ig terjedõ relatív skálán, jelezve a rossz, illetve jó körülmények közti tartományt.
Az ezen két érték által meghatározott pont helyzete adja a fenntarthatóság (vagy a
nem fenntarthatóság) mértékét. 

Az ESI (Environmental Sustainability Index) a környezetvédelmi fenntarthatóság
irányába tett elõrelépést mérõ mutató 142 ország esetében. Az ESI az egyes országok
viszonylagos eredményeit követi nyomon az alábbi öt alapvetõ összetevõ figyelembe-
vételével:
• Környezetvédelmi rendszerek
• A stresszhatások csökkentése
• A humán sérülékenység csökkentése
• Szociális és intézményes teljesítmény
• Globális „gondviselés”.

Az ESI rendszerezett, számszerûsített formában teszi lehetõvé országok közti össze-
hasonlítást a fenntarthatóság megvalósulását illetõen. Egzaktabb elemzést tesz lehe-
tõvé a döntéshozatalban, mivel szigorúbb a szempontrendszere, és a megközelítés
mért adatokon alapul. 

Néhány jellemzõjét kiemelve, lehetõvé teszi tehát:
• olyan kérdésekben való döntést, ahol az országos teljesítmény meghaladja az elvá-
rásokat, vagy elmarad azoktól,
• a tevékenységi területek fontossági sorrendjének felállítását országokon, illetve ré-
giókon belül,
• a környezetvédelmi irányzatok nyomon követését,
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• a környezetvédelmi politikák és programok sikerének mennyiségi értékelését,
• a környezetvédelmi és gazdasági teljesítmény közti összefüggések, illetve a környe-
zetvédelmi fenntarthatóságot befolyásoló tényezõk vizsgálatát.

2. Az információáramlás modelljei 
– a modellszerkesztés módszertana

A fenntartható fejlõdés indikátorainak/mutatóinak meghatározásához olyan modell
összeállítása szükséges, aminek segítségével kijelölhetõk azok a fõ területek, amelyek-
kel kapcsolatosan nyomon lehet követni a vizsgált rendszer folyamatait. A modell-
szerkesztés tekintetében az ENSZ, az OECD, az Európai Unió, a Világbank jellegük-
nek megfelelõen némiképp más kiindulópontból, de nagyjából azonos módszertani
nyomvonalon indultak el. (Csanády, 1994) 

Teljesen hasonló volt ebben az elsõ magyarországi kezdeményezés: a Környezetgaz-
dálkodás egyszerûsített modellje (Bulla, 1993).

A „PSR”, terhelés–állapot–válasz- és a „PSIR”, terhelés–állapot–hatás–válasz-modell a
mutatók jellegét meghatározó eddig legismertebb módszertani alapvetések. A „PSR” ki-
dolgozása Albert Adriaanse és Manuel Winograd nevéhez fûzõdik, melyet az OECD fej-
lesztett tovább és alkalmazott 1994-ben.

2.1. Az OECD-modell

A modellben használatos környezeti indikátorokkal szemben az OECD az alábbi kö-
vetelményeket állapította meg: 
• politikai relevancia, felhasználók igényeinek a kielégítése: 
• megfelelõen reprezentálják a környezeti feltételeket, terheléseket és a társadalmi re-
agálást,
• egyszerûek, könnyen magyarázhatók legyenek és az idõbeli változásokat is képesek
legyenek kezelni,
• mutassanak érzékenységet a környezetben és az ezzel kapcsolatosan felmerülõ em-
beri tevékenység változásaira, 
• alapul szolgálhassanak nemzetközi összehasonlítás elvégzésére is,
• országos viszonylatban legyen lehetõség országos szintû áttekintésre, vagy akár re-
gionális felhasználásra is,
• szükség van referencia- vagy küszöbértékek meghatározására is, hogy a felhaszná-
lók tudják a kapott értékeket mihez viszonyítani
• analitikus alaposság:
• az elméleti megalapozottság tekintetében,
• érvényességük kialakítása a nemzetközi szabványokhoz és az országos szintû meg-
állapodásokhoz kell igazodjon
• kapcsolhatóság a gazdasági modellekhez, elõrejelzésekhez és információs rendsze-
rekhez 

BULLA–GUZLI – A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS INDIKÁTORAI 245



• mérhetõség (az indikátor alapjául szolgáló adatokkal kapcsolatban felmerülõ igények)
• vagy könnyen, vagy/és ésszerû költség/haszonarány árán elérhetõ adatokra van szükség
• megfelelõ dokumentáltság, a minõség ismerete
• megbízható, rendszeres korszerûsítés.

A modellbõl leolvasható, hogy olyan alapterhelések, mint a populáció változása, a
gazdasági növekedés és a politikai döntések, változásokat eredményeznek ágazati
szinten, amelyek végsõ soron – a földhasználatban bekövetkezõ változások, és a hul-
ladékkibocsátás útján – közvetetten okoznak terhelést a környezetben (úm.: habitát
változás, zaj- és egyéb szennyezés). Ezek a hatások különbözõ válaszokat váltanak ki
a nyilvánosság és a szabályozás szintjén, amelyek következésképpen a megállapított
terhelési szinteken változást kellene hogy eredményezzenek. 

8. ábra

Az Egyesült Királyság Környezetvédelmi Minisztériumának fenntartható fejlõdési
indikátorokkal foglalkozó osztálya a „PSR” modellt 1996-ban tovább bõvítette társa-
dalom-gazdasági faktorokkal. 

Hartmut Bossel azonban élesen kritizálja e két megközelítést. „Indicators for
Sustainable Development: Theory, Method, Applications” címû munkájában a követ-
kezõket írja: „A »PSR« és a »PSIR« modellek hátránya, hogy bizonyos környezetvé-
delmi problémák csak egyes okainak és hatásainak vizsgálatát teszik lehetõvé.” A leg-
élesebb kritika a megközelítéssel szemben az, hogy figyelmen kívül hagyja a folyama-
tok dinamikus természetét, ezért ezek nagyobb rendszerbe ágyazása rengeteg vissza-
csatolási „hurkot” eredményez. 
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A hatásláncok értelmezése a „PSIR” keretrendszer alapján sok esetben nem adekvát
megközelítés. Bizonyos hatások adott értelmezési láncban terhelésként, más esetekben
viszont állapotként jelennek meg, amint erre a definíciós, illetve csoportosítási problé-
mákra már a korai modellalkotási próbálkozások is rámutattak (Bulla, 1989, 1996).

A modell az összetett jellegû terheléseket és hatásmechanizmusokat, vagyis a hatás-
lánc valóságos és általában nem lineáris kapcsolatait nem képes kezelni.

A konklúzió az, hogy az indikátorokkal szemben támasztott igényeket, úgymint a
vizsgált rendszer életképessége és az életképesség változásáról alapvetõ és lényeges in-
formációk szolgáltatása, a megfogalmazott célok, a fenntartható fejlõdés támogatása,
a „PSR”- és a „DPSIR”-modell nem elégíti ki maradéktalanul, ezért az indikátorkere-
sés strukturálása rendszerelvû szemlélet alapján kell történjen.

Az Európai Unió Fenntartható Fejlõdési Stratégiájának megjelentetésével, illetve az
Európai Bizottság azon törekvésével, hogy a fenntartható fejlõdésrõl folyamatjelentést
készítsen a miniszterelnökök számára, az EEA részt vesz a környezetben bekövetke-
zõ változások értékelésében a fenntartható fejlõdés témakörében. Az EU-jelentéshez
a mutatókat az eljárásmódok kidolgozói választják ki, amely jó kiindulási pont ahhoz,
hogy beszámoltathatóak legyenek cselekedeteikért vagy mulasztásaikért, és amely vé-
gül a „fenntarthatósági konvergencia kritériumok”-hoz vezethet. Az EEA számos esz-
közt, keretet és tipológiát dolgozott ki, melyek a változások átfogó értékelését teszik
lehetõvé a fenntartható fejlõdési mutatók korlátozott választéka mellett.

2.2. Az ENSZ-modell

Az ENSZ 1993-ban megalapította az Integrált Környezeti és Gazdasági Elszámolási Rend-
szert (System of Integrated Environmental and Economic Accounting SEEA), melynek se-
matikus ábrája a fenntarthatósági koncepciók és mutatók közötti összefüggéseket írja le.

9. ábra
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A fenti ábra a fenntarthatósági koncepciók és mutatók egyik lehetséges, koncepcioná-
lis keret szerkezetét mutatja be. A gazdaságilag értékelhetõ kvantitatív mutatók a szür-
ke állományban találhatóak, a fehér négyszögek a fizikai/nem pénzügyi mutatókat ábrá-
zolják. A fenntarthatóságot a beszerzés, a használat és a felhasználók függvényében ha-
tározták meg, utalva ezzel a gazdasági- ellátás, és használat, továbbá a humán fejlõdés
fenntarthatósága közötti lehetséges különbségtételre. Ez a fajta gondolatmenet utal arra,
hogy a fenntarthatóság alapvetõ célja nem a gazdasági tevékenység optimalizálása önma-
gában, hanem az emberi lény jólétének komplex szolgálata. A keretszerkezeten belül a
gazdasági fenntarthatóság mérése a környezetvédelem által szabályozott nemzeti elszá-
molási rendszer alapján történik. Ez magában foglalja a környezetvédelmi szempontok
szerint szabályozott nemzeti bevételt, ENI (environmentally adjusted national income) –
és a környezetvédelmi szempontok szerint szabályozott nettó hazai összterméket, EDP
(environmentally adjusted net domestic product). A fenntarthatóságot mérõ nem pénz-
ügyi eszközök közé tartozik a területeltartó képesség (Carrying capacity of a territory –
CC), amely egy adott terület humán populációt eltartó képességét jelenti. 

1995 áprilisára az ENSZ Fenntartható Fejlõdési Bizottság összeállított egy indiká-
torlistát – hozzávetõleg százharminc indikátorral ugyancsak – az úgynevezett „DSR”
(hajtóerõ–állapot–válasz) keretrendszerben. 

A keretben az összetevõk a következõk: 
• Hajtóerõ – olyan emberi tevékenységek, folyamatok és minták, melyek hatással van-
nak a fenntartható fejlõdésre.
• Állapot – a fenntartható fejlõdés „állapota”.
• Válasz – a követhetõ eljárásmód változatai és egyéb válaszok a fenntartható fejlõ-
désben bekövetkezõ változásokra.

A DSR-keretben a „terhelés” kifejezést a „hajtóerõ” kifejezés helyettesíti annak ér-
dekében, hogy pontosabban lehessen a keretben elhelyezni a további szociális, gazda-
sági és intézményi mutatókat. Ezenkívül a „hajtóerõ” kifejezés használata lehetõvé te-
szi, hogy a fenntartható fejlõdésre gyakorolt hatás pozitív és negatív is lehessen, mint
oly sokszor a társadalmi, gazdasági és intézményi mutatók esetében.

A DSR-keret voltaképpen olyan mátrix, amely vízszintesen háromfajta mutatót,
függõlegesen pedig a fenntartható fejlõdés különbözõ dimenzióit, nevezetesen a tár-
sadalmi, gazdasági, környezetvédelmi és intézményi dimenziókat foglalja magába. 

2.3. Az EU-s modell (EEA) 

Az eddig ismertetett modelleket fejlesztette tovább az EEA, és kialakította a „DPSIR”
(hajtóerõ-terhelés-állapot-válasz) indikátorszerkezetet.

Az Európai Unió kezdeményezései nagyban párhuzamosak az ENSZ és az OECD
kutatásaival. Az Európai Bizottság programja három elembõl áll: a környezetvédelmi
terhelés mutatóinak programjából, az Agenda 21 felhasználásával elvégzett UNCSD
(UN Comission on Sustainable Development) munkán alapuló EU-mutatók felállítá-
sából, és számos, az EU általános kutatási programjában szereplõ projektbõl. Tükrö-
zi a modellezés ‘p-s-r’ megközelítését, hogy a társadalmi mutatók olyan alapvetõ sta-
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tisztikai adatokon nyugszanak, mint a népsûrûség, a vándorlás, az egészségi állapot,
a munkanélküliség, a városiasodás stb., szemben a társadalmi hatások mértékével. 

10. ábra

A DPSIR-keret szerint a társadalmi és gazdasági hajtóerõk terhelést gyakorolnak a
környezetre, és ennek következtében a környezet állapota változik, csakúgy, mint a
megfelelõ egészségügyi körülmények, a források elérhetõsége és a biodiverzitás bizto-
sítása. Mindez hatást gyakorol a humán egészségi állapotra, az ökoszisztémára és az
anyagokra. Másfelõl olyan társadalmi választ válthat ki, mely visszahat a hajtóerõkre,
vagy közvetlenül az állapotra vagy hatásokra, adaptáció vagy regeneráló tevékenység
útján. Az összetevõkön kívül vizsgálni szokták az összetevõk közti kapcsolatokat is.
Például a hajtóerõ és a terhelés közti kapcsolat felel meg a technológia öko-
hatékonyságának, ahol a hajtóerõ felõl érkezõ kisebb terhelés a javuló öko-
hatékonysággal jár együtt. Ehhez hasonlóképpen az emberekre és az ökoszisztémák-
ra gyakorolt hatások és az állapot az ezen rendszerek teherbíró képességétõl és kü-
szöbértékeitõl függnek. Hogy a társadalom válaszol-e a hatásokra, az attól függ, hogy
ezeket a hatásokat hogyan érzékelik és értékelik; a válasznak a hajtóerõkre gyakorolt
hatása pedig a válasz hatékonyságától függ.

Ez a szerkezet könnyen érthetõvé teszi a környezeti problémák eredõje és következ-
ménye közötti kapcsolatot. Használatosak tervezéshez, politikai, szakmapolitikai cé-
lok és prioritások megfogalmazásához, költségvetés kidolgozásához, teljesítményérté-
keléshez, sõt fontos szerepük van a nyilvánosság tájékoztatásában is. A koncepció in-
formációáramlási modellje a következõképpen néz ki.
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11. ábra

3. Alkalmazások

3.1. A környezetvédelmi jelentések 

A környezetvédelmi jelentések lassan minden kormányzati szinten és az üzleti világ-
ban is megjelennek. A környezetvédelmi jelentés típusa attól függõen változik, hogy
a jelentés kinek készül és mi a célja. Segítséget nyújt a beszámolóban tárgyalt kérdé-
sek meghatározásához használt információ szerkesztésében és megjelenítésében. Ezek
lehetnek pl.: 
• A környezet állapotára vonatkozók – melyet készített például a

• a World Resources Institute, 
• az EU, 
• az OECD, 
• Magyarország, „Magyarország környezeti mutatói” címmel. 

• Fenntarthatósági beszámolók
• Fenntarthatósági Számítások és a 
• Fenntartható Fejlõdés Mutatói (melyet a Fenntartható Fejlõdés Bizottsága készített). 

• Társasági beszámolók 
A társasági környezetvédelmi beszámolók információt juttatnak el ahhoz a közösség-
hez, amelyet egy magán- vagy állami szervezet tevékenysége érint. Az alábbi felsoro-
lás kétfajta társasági beszámolási keretet vázol.

• Állami Környezetvédelmi Beszámolók,
• Hármas nettó eredmény (Triple Bottom Line).

Regionális és Önkormányzati Kezdeményezések

Válaszul a Local Agenda 21 (LA21)-re, számos nemzeti szint alatti kormányzati réteg
dolgozott ki mutatókat a fenntartható fejlõdésre vonatkozóan, hogy azok oktatási eszköz-
ként, a kiindulási gazdasági helyzet technikai megítélésének eszközéül, illetve a fenntart-
hatóság biztosításának mércéjéül szolgáljanak. Példaként, az Egyesült Királyságban a he-
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lyi önkormányzati szint megkísérelte összekapcsolni a környezetvédelmi irányítási rend-
szerek bevezetését olyan mutatók alkalmazásával, mint a teljesítménymérõk. 

Fontos új elem az a 14 kulcsmutatót magába foglaló alcsoport, mely a közfigyelmet
hivatott arra irányítani, hogy mit jelent a fenntartható fejlõdés, és áttekintést kíván
nyújtani arra vonatkozóan, hogy vajon „most és a késõbbi generációk során minden-
ki számára” sikerül-e biztosítani „a jobb életminõséget”.

Társasági Kezdeményezések

A társasági ellenõrzési mutatók alkalmazása idõrendben megelõzi a fenntartható fej-
lõdés koncepcióját. Mégis, csak kevés szervezet képes még arra, hogy minden, a kör-
nyezettel kapcsolatos kihatását mérje, és még kevesebben gondolnak társadalmi kö-
telezettségeikre. A jelenleg fennálló vita az ‘ökoegyensúlyozás’ (az összes környezeti
hatás objektív megítélése) és az ‘ökoszabályozás’ (a menedzsment által meghatározott
szabályok a járulékos környezetvédelmi fejlesztésekre vonatkozóan) közötti választás
körül forog. Folyamatos elmozdulás tapasztalható a külsõ kötelezettségeknek való
megfeleléstõl a belsõ vezetési célkitûzések megállapítása felé, mely célkitûzések az
‘ökohatékonyság’ ‘nyer-nyer’ koncepciójára épülnek.

Az ígéretesebb társasági kezdeményezések közül néhányat válogatott térségi segít-
ségnyújtási programok biztosításával megbízott fejlesztési ügynökségek és társulások
végeznek. Idetartoznak a Strukturális Alapoknak (SF – Structural Found) nyújtandó
regionális segítségnyújtás céljából felállított társulások, a Scottish Enterprise Network
(SEN) és az English Regional Development Agencies (ERDA).

A WBCSD ökohatékonysági koncepciója és az általa ajánlott mértékek

Az ökohatékonyság koncepcióját elõször a World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) vezette be jelentésében, melyet az ENSZ 1992-es, a fenntart-
ható fejlõdésrõl szóló konferenciájának nyújtott be. Azóta széles körben folytatnak vitá-
kat az ökohatékonyság koncepciójának jelentésérõl. Az OECD úgy határozta meg a fo-
galmat, hogy „Az ökohatékonyság kifejezi azt a hatékonyságot, amellyel az ökológiai
forrásokat az emberi szükségletek kielégítésére használják fel.” Az OECD-jelentés alap-
ján az ökohatékonyság úgy is definiálható, mint a termelés és a ráfordítás aránya, ahol
a termelés kifejezi egy társaság által megtermelt termékek vagy szolgáltatások értékét,
míg a ráfordítás a termelés által okozott környezeti terhelések összességét.

A termékek vagy szolgáltatások értéke
Ökohatékonyság = ————————————————————————-

Környezeti terhelések

A WBCSD a következõképpen határozta meg az ökohatékonyság koncepcióját:
Ökohatékonyság úgy érhetõ el, ha olyan, versenyképesen árazott árukat vagy szolgál-

tatásokat nyújtanak, melyek kielégítik az emberi igényeket, és az életminõséget javítják,
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egyre inkább csökkentve közben a környezeti hatásokat és a források felhasználásának in-
tenzitását az életciklus alatt a Föld becsült teherbíró képességének megfelelõ szintig.

3.2 Környezeti kommunikáció

A környezeti kommunikáció szoros kapcsolatban van a fenntartható fejlõdéssel, an-
nak sikerével. Ennek alapja a hozzáférhetõ, pontos, megbízható, elégséges információ
és a nyomon követhetõ információáramlás. Az 1972-es Stockholmi konferencián fogal-
mazódott meg elõször az igény erre, azonban majd egy évtized telt el, amíg ez a kí-
vánság jogszabályként is megjelent az EU Szabad hozzáférés a környezeti adatokhoz
címû jogszabályában (90/313/EEC). Az EU 5. Akció Program, a Riói Nyilatkozat a
Környezetrõl és a Fejlõdésrõl és az Agenda 21 ennél átfogóbban közelíti meg és értel-
mezi a környezeti kommunikációt. Egy további lépés e tekintetben az aarhusi egyez-
mény, amely három alapvetõ kérdést szabályoz:
• a magán és a jogi személyek jogát a környezeti kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatásra,
• a nyilvánosság részvételi jogát a környezetvédelemmel kapcsolatos döntések meg-
hozatalában,
• a bírósági eljárásba való betekintést, amennyiben az elsõ két jog valamelyike sérül.

Ez a nyilatkozat 2000-ben kiegészült egy megállapodással, ami a környezeti infor-
mációk elektronikus úton való nyilvános hozzáférhetõségét teszi lehetõvé. 

Úgy tûnik azonban, még mindig nagy az ûr a környezetbõl származó információk és a
felhasználásuk között. Az EEA még 1998-ban a Szakértõi Csoport Beszámolójában
(Expert Corner Report) kezdeményezte az akkori kommunikációs modell megváltoztatását
abból a célból, hogy a környezeti információk valóban a környezetrõl szerzett ismereteket
gyarapítsák és valódi döntés-elõkészítõ szerepük legyen. Ennek a modellnek is további,
részletekbe menõ kidolgozása szükséges ahhoz, hogy az eddig elért kutatási eredmények és
számítógépes alkalmazások hatékonyabb felhasználása megvalósulhasson. (Werner, 2002) 

Az EEA workshopot rendezett 2006 májusában „Research communication in
Environmental Sustainability Research” címmel Stockholmban, ahol a résztvevõk arról ér-
tekeztek, miként lehet a fenntartható fejlõdés terén végzett kutatások eredményeit a tár-
sadalom különbözõ szereplõi felé közvetíteni. A konferencián F. Hinterberger a Fenntart-
ható Európa Kutató Intézet (Sustainable Europe Research Institute) elnöke az Intézet ál-
tal készített „Mosus”-projektet mutatta be, melynek célja és törekvése, hogy választ adjon ar-
ra a kérdésre, miként lehet egyre kevesebb erõforrásból minél több értéket elõállítani.
(Hinterberger, 2006) Ugyanezen a workshopon J. McGlade (DG. Env.) arról számolt be,
hogy a hol tart a szocio-ökológiai kutatások kommunikációja (McGlade, 2006). 

Környezeti információk az interneten

Különféle támogató rendszerek segítik a környezeti információkkal kapcsolatos nem-
zetközi szintû kutatások és adatbázisok elérését. Elõrelépést jelentett, hogy az EU a
4. Keretprogramján keresztül elkezdte a telematikus alkalmazások támogatását. 
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Az EEA-nek nagy szerepe van a világhálón elérhetõ adatbázisok fejlesztésében. Kifejlesz-
tett egy metainformációs rendszert, az Adat Források Katalógusát (CDS), és több európai
ország részvételével a Környezeti Információs és Megfigyelõ Hálózatot (EIONET). Mind-
ezek mellett, az Adatforrások Katalógusa Európai Téma Központ (European Topic Center
on Catalogue of Data Sources) segítségével az Információ Források Könyvtárát (Directory
of Information Resources, DIR); a Környezeti Lokátor Katalógust is, mely az Európa-szer-
te föllelhetõ környezeti információk elérhetõségét tartalmazza. Ennek tematikus részeként
készült el az elõbb említett EIONET, illetve a SERIS (State of the Environment Reporting
Information System) is, az EEA publikációival és más, a környezet állapotáról szóló nem-
zeti beszámolóval együtt. Ugyancsak az EEA dolgozta ki a „Fenntartható Célok és Refe-
rencia Értékek Adatbázisát” (Sustainable Targets and Reference Value Database). 

Rendelkezésre állnak még más nemzeti szintû adatbázisok is, úgymint a Német Kör-
nyezeti Információs Hálózat – GEIN (German Invironmental Information Network).

A Fenntartható Fejlõdésért Nemzetközi Intézet, az IISD (International Institute for
Sustainable Development) Kompendiumot, egy olyan elektronikus adatbázist hozott lét-
re, melynek feladata az indikátorokkal foglalkozó szervezetek, kutatók és mûhelyek,
és kutatási területeik „összeírása”, összefoglalása. 

Az IISD kidolgozott egy olyan vizuális modellt („Dashboard of Sustainability”), pon-
tosabban egy eszközpanelt, amely szemléletesen – fõként diagram-formában – mutatja
be, hogy egy-egy ország merre tart a fenntartható fejlõdésben. A modell kezelése egy-
szerû, mivel részletes, ám éppen elégséges információt tartalmaz ahhoz, hogy bizonyos
problémák eredõjét föl lehessen ismerni anélkül, hogy az egész rendszer mûködését pon-
tosan ismerni kellene. A Dashboard nagyjából száz ország számára tartalmaz 46 indiká-
tort, melyet a három fõ klaszterba (gazdaság, társadalom, környezet) rendeztek. 

A modell több tekintetben is fejlesztésre szorul. Kritikaként jelent meg, hogy az
adatbázis egyelõre nem tudja kezelni az adathalmaz állandó növekedését, és nem tesz
lehetõvé online analízist. Javaslat fogalmazódott meg arra vonatkozóan, hogy, az indi-
kátorkészletet egy konszenzusos alapon választott indikátorsorral kellene helyettesíte-
ni, amely figyelembe veszi és összegzi a közösségek, az országok, illetõleg a nemzet-
közi szakértõk véleményeit.

3.3. Hazai alkalmazások

1988–89 között került sor az elsõ kezdeti, rendezett, de egyszerû szerkezetû környe-
zetállapot-értékelésre azzal a céllal, hogy a környezeti elemek/rendszerek állapotát be-
mutatva, minõsítve a teendõk rangsorolását a prioritásképzés egyik összetevõjének
alapjául szolgáljon. 1990-ben megszületett a komplex környezetértékelési eljárások
kidolgozásainak megalapozása, a környezet állapota, az állapot alakulása, és a terme-
lés és szolgáltatással kapcsolatos gazdasági tevékenységek összefüggéseire vonatkozó
információk meghatározását elõsegítõ, komplex értékelõ rendszer alapvetõ problémá-
inak megfogalmazásával és a kidolgozás irányvonalának kijelölésével.

Elkészült a „környezeti problématér” modell (Bulla, 1989) és a „környezetgazdálko-
dás és -elemzés egyszerûsített modellje” (Bulla, 1993), valamint a környezeti állapot
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felvételére szolgáló program koncepciója. Ebben meghatározásra került a javasolt, al-
kalmazható
• paraméterkészlet,
• a szükséges informatikai, és a
• célszerû értékelési szempontrendszer is.

2001-ben került publikálásra a Környezetvédelmi Minisztérium és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia közös finanszírozású programjának keretén belül elkészült „A le-
vegõszennyezés környezeti hatásainak közgazdasági értékelése” c. projektbeszámoló,
melyet az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet koordinált. A projekt során
feltérképezték és összegezték a témához kapcsolódó szakterület eredményeit. Továb-
bá felépült a levegõszennyezõ anyagok társadalmi, gazdasági hatásait elemzõ közgaz-
dasági modell (integrált szakértõi rendszer). 

A kezdeti módszertani kutatások, fejlesztések mellett és ezek eredményei alkalma-
zásba vételének hiányában (is) készültek „összeállítások”, mint például:
• Adatok hazánk környezeti állapotáról (1996-tól évente, kétévente Rakics R. [et al.]);
• Környezetstatisztikai adatok (KSH, 1996, 2000);
• Magyarország környezeti mutatói (Szabó E–Pomázi I. [szerk.], 2002).

Az adatok gazdagok, az indikátorok információtartalma még gazdagabb, hiszen –
valamelyest – az okozat mellett az okot is tartalmaz(hat)ja. Mindez korrekt állapot-
felvételnek tekinthetõ és nélkülözhetetlen, de nem pótolja a hatásokkal és az állapot-
változásokkal együtt láttató, a környezeti erõforrásokkal való okszerû gazdálkodást
megalapozni képes értékelést.

A környezeti állapotfelvétel kezdeti próbálkozásai óta a különbözõ a szakterületek
analitikus tudományos ismerete tovább bõvült, mint ahogy ezt a témában megjelent
publikációk is jelzik. A folyamatok és összefüggések feltárásában, leírásában, és a fej-
lesztésekben is komoly elõrehaladás történt (Bulla, 2003). 

Az elõzményeket áttekintve, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a Magyar
Tudományos Akadémiával közös kutatási projektet hozott létre, a „KÉP”-programot,
melynek célja egy komplex, integrált szakértõi rendszer létrehozása, amely alkalmas a
környezeti állapotváltozások jellemzésére és prognosztizálásra. Az operatív munka 2004
novemberében kezdõdött el a Tárca, valamint az MTA Talajtani és Agrokémiai Kuta-
tóintézete együttmûködésében, a Széchenyi István Egyetem közremûködésével.

A munka elsõ szakaszának feladata a szakértõi rendszer metodikájának a kidolgo-
zása, építve a már meglévõ eredményekre és nemzetközi elvárásokra. A módszer a
környezetvédelmi, vízügyi és természetvédelmi szakterületen a hatótényezõk, a ha-
tásfolyamatok, valamint az ezek nyomán kialakult környezetállapot és változásai vizs-
gálatát jelenti, azaz, hogy mely emberi tevékenységek milyen hatásokat, változásokat
idéznek elõ a környezetben, ezeket milyen mutatókkal, modellekkel lehet megbízha-
tóan nyomon követni, a várható hatásokat miként lehet becsülni, elõre jelezni térben
és idõben, a különbözõ léptékekben.

A döntéstámogató rendszer kidolgozása, mûködtetése egyaránt megkívánja az
egyes szakterületek közötti együttmûködést a már meglévõ eredmények, kutatási te-
rületek közötti harmonizációt, másfelõl a jövõbeni kutatások, feladatok, célok meg-
tervezését, kitûzését és a rendszer szervezeti-kommunikációs feltételeinek biztosítását.
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A program eddigi elért eredményeit a 2005 márciusára elkészült részjelentés fog-
lalja össze, amelyet szélesebb szakmai kör megvitatott a Magyar Tudományos Akadé-
mián. A program folytatása és használatbavétele nem a szakmai tudományos kapaci-
táson múlik, hanem a döntéshozók kifejezett igényén. 
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Radácsi László

RÉSZVÉTEL ÉS FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS

1. Az elemzési terület lehatárolása: 
a társadalmi részvétel fogalmáról

1.1. A részvétel/bevonás fogalmának jelentésérõl

Világszerte konszenzus uralkodik abban, hogy a fenntartható fejlõdés irányába törté-
nõ haladás útján elengedhetetlen az érintettek1 bevonása. A „bevonás”, „társadalmi
részvétel” kifejezések mind a fenntartható fejlõdésrõl való közbeszédben, mind a tu-
dományos publikációkban, mind a politikai retorikában gyakran fordulnak elõ.

A részvétel egy általános meghatározása a következõ: „A társadalmi részvétel a gya-
korlatban általában programok, politikák kidolgozásában való közvetlen részvételi
lehetõséget jelent többféle társadalmi érdeket képviselõ csoportok (érintettek) számá-
ra. Társadalmi részvételrõl akkor beszélhetünk, ha olyan korai fázisában van lehetõsége
bekapcsolódnia az állampolgároknak a közösségi döntési folyamatba, ahol a szereplõk
között még elképzelhetõ konszenzusos megoldás létrejötte.”2 A „részvétel” kifejezést
ugyanakkor mára sokan használják, idõnként eltérõ értelemben.3

1.2. A részvétel típusai, fokozatai

Az alábbiakban összefoglalom a részvétel/bevonás különbözõ típusait. A típusok el-
helyezhetõk egy olyan skálán, amely az „álságos” bevonástól a közösségi demokráci-
ában kívánatos részvételig terjed. Így beszélhetünk akár a részvétel fokozatairól is. 

1. táblázat. A részvétel típusai

Forrás: Pretty, 1997:180.4
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A Finger-Stich–Finger (2003) szerzõpáros a részvételnek olyan tipológiáját adja,
amelyben a megkülönböztetés alapja a részvevõk köre. Társadalmi részvételrõl (public
participation) beszélhetünk, ha mindenki részt vehet, aki szeretne. Képviseleti részvétel-
rõl (representative participation) van szó akkor, ha a döntéshozatali folyamatban né-
hány kiválasztott érintett csoport képviselõi vesznek részt. Végül, ha csak egy bizo-
nyos földrajzi, érdek- vagy értékközösség tagjai közül kerülnek ki a részvevõk, közös-
ségi alapú részvételi folyamatról (community-based participation process) beszélhetünk.

1.3. A társadalom közvetlen részvételének indokai

Bela és szerzõtársai (2003) nemzetközileg is alapvetõ munkája5 bemutatja a társadal-
mi részvétel elõnyeit taglaló elméleteket, és a modellek mögöttes elõfeltevéseit.6

• A történelmi folyamatokat elõtérbe helyezõ politikatudományi magyarázat (a magasabb kép-
zettségû, demokratikus jogaival tisztában lévõ, és azok érvényesülését megkövetelõ kö-
zéposztálybeli réteg igénye arra, hogy jogait demokratikus módon érvényesítse).
• Elméleti politikatudományi magyarázatok (az ökológiai problémák nem rendezhetõk el
a politikai pártok hagyományos jobb-bal kontinuumán; a részvétellel a képviseleti de-
mokrácia elõnyei megõrizhetõek, és emellett a közvetlen demokrácia elõnyei is ér-
vényre juthatnak).7

• Erkölcsi magyarázat (az érintetteknek joguk van az igazságos eljárásokhoz).
• Az idõhorizont problémája (a társadalom tagjainak érintettsége nem szûnik meg vá-
lasztási ciklusonként).
• A nevelés szerepe (a közvetlen demokrácia intézményei biztosítják a gyakorlóterepet
az érett állampolgárrá váláshoz).
• A környezeti problémákban, az új technológiákban megtestesített bizonytalanságot
hangsúlyozó ún. social experiment magyarázat (mivel a környezetet érintõ hatások nem je-
lezhetõk pontosan elõre és az új technológiák összes lehetséges hatását figyelembe vevõ,
elõzetes értékelésre nincs mód, azok tesztelésére társadalmi kontextusban kerül sor).
• A környezetet érintõ döntések kimenetelének bizonytalanságát hangsúlyozó pszicholó-
giai és kulturális antropológiai magyarázatok (a valódi bizonytalanság közepette megho-
zott döntések racionalitását kevésbé a kimenetekben kell keresnünk, sokkal inkább a
folyamatokban, az eljárásokban).
• Közgazdaság-elméleti magyarázat (alapvetõ követelmény a döntéshozók környezeti
szempontból is tökéletes informáltsága; a társadalmi részvétel a konfrontáció elkerü-
lésének hatékony módja lehet, a döntések legitimitását növelõ, a döntésekben érde-
kelt egyéb felek felelõsségét csökkentõ eszköz; a részvétel a döntési folyamat számá-
ra olyan információt tesz hozzáférhetõvé, amely a kimenetelt kedvezõen befolyásolja).
• Az ökológiai közgazdaságtani hagyományban gyökerezõ magyarázatok (az ökológiai rend-
szerek összetett rendszerek, az ebbõl következõ bizonytalanság indokolja az elõvigyá-
zatosság elvének alkalmazását, amelyet a résztvevõk körének bõvítése adott esetben
elõsegíthet).
• Környezetvédelmi jog (megjelent és megerõsödött a jogi alap a környezeti információ-
hoz való hozzáféréshez, valamint a részvételhez).
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2. Helyzetértékelés

2.1. A társadalmi részvétel hazai helyzete 

A társadalmi részvétel hazai fejlõdéstörténetét ehelyütt nem tárgyalom, a témáról
több kitûnõ összefoglalás áll rendelkezésre.8

2.1.1. A jogszabályi keretek

Az Aarhusi Egyezmény Magyarországon is hatályos törvénnyé vált. Ennek elfogadása
elõtt is létezett azonban hazánkban a részvétel jog által biztosított lehetõsége. 

A részvételhez való jog megalapozását az Alkotmány adja.9 A politikai szabadság-
jogok közül a témánk szempontjából legjelentõsebb jogok a következõk:

• A szabad véleménynyilvánítás joga és az információhoz való jog.
• A gyülekezési szabadság.
• Az egyesülési jog.
• Alkotmányos jog panaszok elõterjesztésére.
• Az állam és az állampolgárok viszonyáról szóló rendelkezések.10

A közvetlen demokrácia jogintézményei közül az önkormányzatok szintjén a köz-
meghallgatás intézményét (az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 13. §-
a), a lakossági fórumok rendszerét (18. § (2) bekezdése), valamint a képviselõtestüle-
tek ülésein való részvételi jogot kell megemlíteni.11 Fontos fejlemény volt, amikor az
Alkotmánybíróság az 1992. V. 29-én nyilvánosságra hozott 32/1992. AB. számú hatá-
rozatával alkotmányellenesnek minõsítette az önkormányzati törvényben a képviselõ-
testület döntési lehetõségét, hogy ülésüket titkosnak nyilváníthatja. A közvetlen de-
mokratikus véleménynyilvánítás egyéb formái közül ide tartozik a népszavazásról és
a népi kezdeményezésrõl szóló törvény (1989. évi XVII. törvény).12

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény meglehetõsen széles körû állampolgári
részvételt tesz lehetõvé. A 19. § szerint: 

Az állampolgárok – közvetlenül, illetõleg képviseleti szerveik útján – közremûködnek az élet-
viszonyaikat érintõ jogszabályok elõkészítésében és megalkotásában.

A következõ, 20. § a közvetlen és a közvetett demokratikus részvételi formák kö-
zül inkább az utóbbi felé tolja el a részvétel esetleges gyakorlatát: 

A jogalkalmazó szerveket, az állampolgári szervezeteket és az érdekképviseleti szerveket be
kell vonni az olyan jogszabályok tervezetének elkészítésébe, amelyek az általuk képviselt és vé-
dett érdekeket, illetõleg társadalmi viszonyokat érintik.

A közösségi részvétel alapvetõ jogintézménye az információhoz való hozzáférés sza-
bályozása. A hazai jogrendben ezzel a kérdéssel kapcsolatban – a környezeti informá-
cióra vonatkozó specifikus jogszabály hiányában – a környezetvédelem általános sza-
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bályairól szóló 1995. évi LIII. törvény általános rendelkezései, illetve a személyes ada-
tok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
vonatkozó szabályai az irányadók. 

2.1.2. Kutatási tapasztalatok: 
részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban 

Az interjúkon és a hazai szakirodalom másodlagos elemzésén alapuló úttörõ kutatásában
a Bela–Pataki–Valené (2003) szerzõi hármas a társadalmi részvétel nyolc dimenzióját tár-
ta fel.13 Az ezen elemzési szempontokra felfûzött kutatási eredmények alapján a szerzõk
összefoglalják, hogy miként valósul meg a társadalmi részvétel a hazai környezetpolitiká-
ban. A tanulmány a jelenleg elérhetõ legpontosabb képet adja a jelenlegi magyar helyzet-
rõl, ezért érdemes részletesebben is megismerkedni az eredményekkel.

2.1.2.1. Jogi dimenzió

A megkérdezettek között nagyon eltérõ a megítélése annak, hogy jogrendszerünk
mennyiben képes megfelelõ keretet biztosítani hazánkban a társadalmi részvételnek
a közösségi döntéseknél. Abban szinte valamennyi interjúalany egyetértett, hogy a
társadalmi részvétel jogi háttere a rendszerváltozás után megteremtõdött. Ugyanak-
kor számos hiányosság is van a törvényi szabályozásban. A végrehajtási szabályozás te-
kintetében több NGO-képviselõ álláspontját tükrözte egyikük kijelentése, miszerint
„nincsen szabályozva a részvétel végrehajtása”. Ez lehetõséget nyújt arra, hogy formá-
lisan megtörténtnek lehessen nyilvánítani a társadalom bevonását, még ha ténylege-
sen nem is lett biztosítva a társadalom tagjai számára a véleménynyilvánítás lehetõsé-
ge vagy a kinyilvánított vélemény figyelembevétele. Az interjúalanyok által említett
azon – megvalósítást befolyásoló – tényezõk, amelyeken javítani lehetne:

• a kihirdetés módja;
• a hozzászólás, a vélemény kinyilváníthatóságának mikéntje;
• a bevonás idõzítése;
• a vétójog hiánya;
• a döntési szintek és a bevonás koherenciája;
• a bevonási technikák szegénysége.
Több megkérdezett szerint is különbség van az egyes problémakörök tekintetében

a jogi szabályozásban, vannak kevésbé jól és jobban szabályozott területek. A megkér-
dezettek többsége szerint a környezetvédelmi szabályozáson kívüli, különbözõ szek-
torális szabályozásokban, valamint az alacsonyabb szintû szabályozásban nincs kellõ-
en biztosítva a társadalmi részvétel. 
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2.1.2.2. Hatalmi dimenzió

Számos interjúalanynál felmerült, hogy a társadalmi részvétel folyamata, intézménye
részben azért nem mûködik megfelelõen, „mert nem tud megfelelõen illeszkedni a vi-
lágban zajló, azt domináló folyamatokba”. Ilyen, a világban a társadalmi részvétel el-
len ható folyamat, illetve érdek: a globalizáció, a gazdasági érdekek dominanciája, a
média és társadalom viszonya, valamint a részvétel és közösségi gondolkodás ellen ha-
tó társadalmi folyamatok. A jellemzõen hazánkra érvényes folyamatok között az in-
terjúalanyok említették a politikai érdekek ütközését és a rendszerváltáshoz kötõdõ
érdekeket, folyamatokat, változásokat is.

2.1.2.3. Társadalmi dimenzió

Többen elmondták, hogy Magyarországon hiányzik az a mûvelt és viszonylag jómódú kö-
zéposztály, amely a nyugati társadalmakban a civil szféra erejét adja. Ez a társadalmi ré-
teg egyfelõl életstílusában már azokat az értékeket kezdi megtestesíteni, amiért a civil szer-
vezetek küzdenek (posztmateriális értékek). Másfelõl egzisztenciális helyzeténél fogva a ci-
vil szektor emberi és pénzügyi erõforrásainak is bázisául szolgál. Magyarországon azonban
ez a középosztály majdnem teljesen hiányzik és/vagy egészen más értékválasztás jellemzi.

Szinte mindegyik interjún elhangzott, hogy a társadalmi részvétel biztosításának
egyik nagyon jelentõs akadálya a kapacitás- vagy kompetenciahiány, a lakosság és a
bürokrácia fölkészületlensége (a részvételre képesítés problémája). 

Fontos gondolatként merült föl, hogy a tudományos élet és a környezetvédelmi
mozgalom kommunikációja kedvezõtlen.

2.1.2.4. Szervezeti dimenzió

A társadalmi részvétel szervezeti dimenziójának meghatározó eleme, hogy az interjúala-
nyok szerint a hazai civil szervezetek egy jelentõs részének nincs társadalmi bázisa. A for-
ráshiány miatt függõ helyzetben vannak az állami, bürokratikus szférától, de komoly
probléma a társadalmi, lakossági bázis hiánya is. A társadalmi bázis nélküli szervezetek
legitimációjuk elnyeréséért, biztosításáért könnyen túl közel kerülhetnek az államhoz. 

2.1.2.5. Politikai dimenzió

A környezeti demokrácia, azaz a társadalmi részvétel közvetlen formáinak radikális
kiszélesítése kihívás a jelenlegi, pártokon alapuló képviseleti demokráciának. Mindkét
hagyományos oldal kísérletezik az ökológiai politikának a bal–jobb dichotómiában va-
ló értelmezésével. A politikai közbeszéd nem képes szembenézni e nézet maradiságá-
val, és sokszor maguk az ökológiai mozgalmak is erõsítik az ellentmondásokat.
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2.1.2.6. Kulturális – történeti dimenzió

A részvételhez való hozzáállást nagyban befolyásolja a hazai kulturális-történeti kö-
zeg, hagyomány, gondolkodásmód. Ez a társadalmi részvétel során az érintettek min-
den csoportjának hozzáállására kihat, nem csupán a társadalom tagjainak viselkedé-
sére, hanem politikusok, beruházók, bürokraták hozzáállását is döntõen befolyásolja.
Egyrészt az állampolgárok, függetlenül attól, hogy hivatalnoki, beruházói vagy civil
szerepkörükben érintettek, nem nõttek fel a demokráciához. A demokratává válás
társadalmi tanulási folyamat: a részvétel eszméje nincs benne a köztudatban, ezért
nincs, aki felvállalja, hogy ezt képviseli. Így azonban ördögi kör alakul ki.

A rendszerváltozással és a rendszerváltozás elõtti idõszak társadalmi folyamatokra
tett hatásával kapcsolatosan az interjúalanyok említették a bizalom hiányát, mint az
elõzõ rendszer egyik hagyatékát, valamint a társadalom egyes tagjainak a társadalom
egészétõl történõ elidegenedését, a társadalmi érdekek felismerésének hiányát, az
azok iránti érdektelenséget, a társadalmi összefogásra való képtelenséget. Jellemzõ a
hosszú távú gondolkodás hiánya is. 

2.1.2.7. Etikai dimenzió

Láttuk, hogy az erkölcsi elvárás a részvétel elméleti indokai között is fölmerült. Más-
felõl éppen a társadalmi részvétel bírálói szoktak olyan érveket hangoztatni, miszerint
etikailag kétséges, hogy egy kisebb társadalmi csoport megakadályozhassa a társada-
lom számára kívánatos beruházások egy részét. Ezek a konfliktusok egyfelõl éppen
azért merülnek föl sokszor élesen, mert a szakértõk, a létesítmény-telepítõk és a he-
lyi vagy központi politikai elit tagjai nem veszik komolyan a lakosság szempontjait,
értékeit, félelmeit és elvárásait. Másfelõl az ehhez hasonló konfliktusok hozzátartoz-
nak egy demokratikus rendszer mûködéséhez.

2.1.2.8. A probléma típusa

Az interjúalanyok véleménye egybehangzóan az volt, hogy a környezetpolitika pozi-
tívabban viszonyul a társadalmi részvételhez, mint más szektorális politikák. (Ez töb-
bek szerint – legalább részben – a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek
aktivitásának tudható be.) Ahol nem megfelelõ szintû a társadalom bevonása a dön-
tés-elõkészítésbe, illetve a döntéshozatalba: energiapolitika; hatásvizsgálat a környe-
zetpolitikai döntésekben, programok, tervek kimunkálásában; géntechnológia; egész-
ségügy; tömegsport. 

A tekintetben vegyes volt a kép, hogy a társadalmi részvétel megvalósulását inkább
országos vagy projekt szinten látták kedvezõnek. 
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2.1.3. Civil vélemények a hazai helyzetrõl

2.1.3.1. Az EMLA elemzése

A washingtoni WRI (World Resources Institute) és a budapesti Környezeti Manage-
ment és Jog Egyesület (EMLA) 2000-ben kutatást kezdeményezett a környezeti demok-
rácia érvényesülésérõl. A TAI14 olyan világméretû kezdeményezés, amelyet nem kor-
mányzati, társadalmi szervezetek hoztak létre, és társadalmi szervezetek végzik a TAI-
elemzéseket is. A szervezet kiterjedt, több mint 250 tagú informális tanácsadó testüle-
tének tagjai az üzleti élet, a kormányzat, a nemzetközi szervezetek szakmai képviselõi.
A TAI módszertanilag azokra a nemzetközi projektekre épül, amelyek egységes indiká-
torrendszer alkalmazásával vizsgálják és elemzik az egyes nemzeti kormányok tevékeny-
ségét, ezután az értékelõ rendszer segítségével minõsítik azt. A TAI értékeli a kiválasz-
tott nemzeti kormányok teljesítményét a környezeti döntéshozatalban való közösségi
részvételt illetõen, majd a tapasztalatokat rendszerbe foglalva publikálja.15

A TAI 2002 májusában elkészült elsõ nemzetközi zárójelentése megállapítja, hogy a
vizsgálatba vont országokban16 összességében véve a legjobb az információhoz való hoz-
záférés helyzete, ezt követi a társadalmi részvétel gyakorlata, és kivétel nélkül mindenütt
a jogorvoslati jogok érvényesítése a leggyengébb. A TAI-elemzés szerint Magyarország
teljesítménye a környezeti demokrácia, tehát a környezeti információkhoz való hozzáfé-
rés, a környezeti döntéshozatalban való közösségi részvétel, a jogorvoslatok és a részvétel-
re képesítés terén valamivel jobb az átlagosnál. Egyes területeken büszkélkedhetünk ki-
emelkedõ, bár nem innovatív eredményekkel (például a környezetvédõ társadalmi szer-
vezetek bevonása az egyes kormányzati bizottságok munkájába); más tekintetben telje-
sítményünk megfelel a világ trendjeinek, illetve a térség általános fejlettségének (például
a környezeti hatásvizsgálati eljárás szabályozása); más területeken viszont elmarad az el-
várhatótól (például a koncessziós eljárások szigorú titkossága és hozzáférhetetlensége).

A jelentés felhívta a figyelmet a következõ hazai problémákra:
• Általános probléma a különbözõ környezeti adatok integrálásának, egységes, átjár-
ható rendszerben való kezelésének hiánya.
• Jellemzõ az adatokat birtokló hatóságok, intézmények kapacitásának hiánya a
nagyközönségtõl érkezõ kérelmek, észrevételek fogadására. Az intézményekben sok-
szor egyáltalán nincs vagy alig akad olyan, megfelelõ képzettséggel rendelkezõ kije-
lölt munkatárs, akinek elsõdleges feladata a lakossággal való kapcsolattartás és az in-
formációterjesztés segítése lenne.
• A társadalmi részvétel folyamatában gyakorta tisztázatlan a lakosságtól és a társadalmi
szervezetektõl érkezõ észrevételek, kifogások figyelembevétele, beépítése a végsõ döntésbe. 
• A környezeti szempontok – és így a környezetvédelmi eljárásokban megvalósuló
részvételi folyamatok – általában nem érvényesülnek a rokon ágazatokban (például
útépítés, bányászat, erdészet). Az ilyen, jelentõs környezeti hatással is járó döntések-
ben jellemzõen nagyon csekély a társadalom beleszólási joga.
• Végül a bíróságok is többnyire leszûkítõ értelemben kezelik a környezet és a kör-
nyezeti információ fogalmát. Az eljárások hosszadalmassága, költsége, és a bírák kör-
nyezeti „érzéketlensége” nagyon megnehezíti a jogorvoslati lehetõségek alkalmazását.
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2.1.3.2. Zöld civil szervezetek a részvételre vonatkozó 
magyar szabályozás és a végrehajtás hiányosságairól

Az Aarhusi Egyezmény alapján Magyarországon 2005 januárjában készült el a kormány
elsõ „Nemzeti Beszámolója”, melynek célja, hogy a magyar részes fél is közreadja az
Egyezmény végrehajtása során nyert tapasztalatokat (Nemzeti Beszámoló, 2005). Zöld
civil szervezetek 2005. március 3-án adták ki a Beszámolóval kapcsolatos álláspontjukat
(Civil álláspont Aarhusról, 2005). Az állásfoglalás súlyát emeli, hogy a dokumentum be-
került az Egyezményt aláíró felek 2005. május 25–27-én tartott második találkozójának
anyagai közé mint a Nemzeti Beszámolóról a magyar civil társadalom véleményét tük-
rözõ álláspont. Ebben a dokumentumban a Beszámolót – és közvetetten az Egyezmény
végrehajtásáért felelõs kormányt – a civilek nagyon sok ponton bírálják.17

Mivel a példákkal is alátámasztott felvetések szinte az Aarhusi Egyezménynek való ma-
gyar megfelelés programját is kijelölik, ezért itt részletesen idézem az állásfoglalást. (Itt most
csak az általános jogalkotási, intézményalakítási elmaradásokat, illetve az Egyezménynek a
társadalmi részvételre vonatkozó 6–8. pontjával kapcsolatos kritikákat említve.)

1. Kifejezetten az egyezmény végrehajtását szolgáló konkrét intézkedés, vagy jogalkotás az
elmúlt években nem történt, de ilyen nemzeti program sem indult. Nem született meg az
a jogszabály sem, amelyik az Egyezmény EU-szinten történõ végrehajtására kiadott
2003/4/EK és 2003/35/EK irányelveinek hazai jogba történõ átültetését segítené.

2. A 6. cikk alkalmazásával kapcsolatban (A nyilvánosság részvétele egyes tevékenységek-
kel kapcsolatos döntéshozatalban) a legfõbb kritika, hogy elmaradt az Egyezmény „környe-
zeti információk” definíciójának átültetése a hatályos magyar jogba. Ennek megfelelõen –
aarhusi értelemben vett – szabályozott társadalmi részvételrõl csak KHV- (és IPPC-) köte-
les környezeti tevékenységeknél, beruházásoknál beszélhetünk. A nem szigorúan környe-
zeti, valamint a környezeti, de nem KHV-köteles tevékenységek döntéshozatalában – bár
azok jelentõs hatással lehetnek a környezetre – a 6. cikk alkalmazása ma még meglehetõ-
sen esetleges. A hatékony társadalmi részvételt garantáló 6. cikk 2. és 4. paragrafusai még
a KHV esetén sem általánosan biztosítottak. Közzétételi kötelezettség hiányában ugyanis
az érintetteknek nincs esélyük bekapcsolódni a döntéshozatali eljárás korai szakaszába
(amikor „az összes választási lehetõség még nyitott”). A 6. paragrafusban felsorolt informá-
ciókat késõn, legfeljebb a környezetvédelmi engedély, vagy a részletes KHT-t elõíró hatá-
rozat kiadása után ismerhetik meg. A magyar környezetvédelmi hatóságok egyébként sem
ragaszkodnak a törvényben elõírt (telepítési, technológiai) alternatívák részletes vizsgálatá-
hoz, az érintett nyilvánosság fogalmát pedig igyekeznek minél szûkebben értelmezni. Ál-
talános hiányosság, hogy a hatóságok az eljárásaik megindításakor önként nem élnek az Áe.
13. § (2) bekezdésben biztosított tájékoztatási lehetõségükkel (közhírré tétel) és ehhez nem
használják fel az internet nyújtotta lehetõségeket. Probléma, hogy a hatóságok eljárásaik-
ban nem alkalmazzák az Áe. 2. § (2) bekezdést (jogok érvényesülésének segítése). Az, hogy
helyi szinteken hogyan alakul a környezetvédelmi társadalmi szervezetek és felügyelõségek
közötti információáramlás, nagyrészt személyes kapcsolatokon múlik. A civilek reményei
szerint a 2005-tõl létrejött egységes (természetvédelmi–környezetvédelmi–vízügyi) zöld
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hatóságok létrejöttével a környezetvédelmi ágazat nyitottsága lesz a jellemzõ. Legszéle-
sebb nyilvánossággal, „legális” részvételi lehetõséggel a környezetvédelmi társadalmi
szervezetek rendelkeznek. Õk a Kvtv. 98. §-t kiterjesztõen értelmezõ Legfelsõbb Bíróság
1/2004-es jogegységi határozata alapján ma már ügyfélként vehetnek részt minden olyan
ügyben, ahol a környezetvédelmi hatóságok szakhatóságként szerepelnek. A szervezetek
részére így lehetõvé vált a közremûködés az eddig „tiltott” építési, vízügyi, útügyi stb. el-
járásokban is. A másik véglet a sugárzó hírközlési létesítmények (mobil adótornyok, bá-
zisállomások) – a zöldek szerint súlyosan alkotmánysértõ és megalázó – jogi szabályozá-
sa. A tetõtéri antennaszerkezetek létesítése például általában nem is engedélyköteles, a
tornyok építési eljárásában pedig még a közvetlen telekszomszédok sem kaphatnak ügy-
féli jogosítványt. Vagyis ezeknek a közegészségügyi szempontból problémás létesítmé-
nyeknek a telepítésénél a magyar jog nem biztosít semmiféle közösségi részvételi lehetõ-
séget (értelemszerûen igazságszolgáltatási jogorvoslatot sem). Ezen egyelõre az Aarhusi
Egyezményre való hivatkozással sem engednek változtatni. 

3. A döntéshozatalban való állampolgári, szervezeti részvétellel kapcsolatos hatósági sta-
tisztikáról a civilek egyik ágazatban sem tudnak. A trendet azonban jelzi, hogy jogalkotói
(parlamenti, kormányzati) szinten visszatérõen születnek koncepciók a társadalmi szerve-
zetek egyes részvételi jogainak korlátozása érdekében. Ilyen vita folyik a gazdasági-közle-
kedési tárca kezdeményezésére egy általános „beruházásvédelmi törvényrõl”, de Aarhus
szellemével ellentétes a KvVM által szorgalmazott Kvtv.-módosítás is (a Kvtv. 98. §-ának
„értelmezése, és a társadalmi részvétel ésszerûsítése” a környezeti hatásvizsgálati eljárások-
ban). A fenti hiányosságot jelzi az Állami Számvevõszék nemrég publikált jelentése, amely
a 2000–2004. évi ISPA-nagyberuházások teljesítését vizsgálta. A megállapítás szerint a
tervezés és elõkészítés fázisában a projektjavaslatokból hiányoznak a partnerség érvényesí-
tésének és a társadalmi érdekegyeztetés lefolytatásának kritériumai és finanszírozásának
forrásai. A szabályzatok nem tartalmazták az érintett nyilvánosság tájékoztatására vonat-
kozó követelményeket, a projektjavaslatok kidolgozása és beadása elõtt szükséges tájékoz-
tatási tevékenység és társadalmi érdekegyeztetés módját és teljesítésének igazolását. Az
elõzetes társadalmi egyeztetés elmaradása – az utólagosan tartott népszavazások – miatt a
már támogatott projektek helyszíne is többször kérdésessé vált. A beruházásokra vonatko-
zó helyi népszavazásokkal kapcsolatos jogi ellentmondás, hogy a szavazásra jogosultakat
nem a beruházási hatásterülettel érintettek, hanem a település teljes közigazgatási terüle-
te alapján veszik figyelembe. A népszavazást, amennyiben az eredmény nem egyezik meg
az önkormányzat elképzelésével, ügydöntõ helyett véleménynyilvánítónak minõsítik (ami
nem kötelezõ erejû), a népszavazásban feltett kérdést utólag jogsértõnek nyilvánítják (eset-
leg mert azt az önkormányzati törvény szerint nem is lehetett volna feltenni).

4. A 7. cikk alkalmazásáról (A nyilvánosság részvétele a környezettel kapcsolatos tervekre,
programokra és irányelvekre vonatkozó eljárásokban) a civilek megjegyzik, hogy csak 2004
júliusától vált elméletileg lehetõvé a környezettel kapcsolatos tervek, programok társadal-
mi véleményezése. Mivel az Aarhusi Egyezmény garanciális rendelkezéseit a magyar jog
nem vette át, illetve a témával kapcsolatos kormányrendelet nem készült el, a beszámolá-
si idõszakban készült országos szakmai terveknél, programoknál a nyilvánosság bevonása
is esetleges volt. Ha volt is formális közösségi részvétel, a 6. cikk ide vonatkozó eljárási nor-
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mái általában figyelmen kívül maradtak. A társadalmi egyeztetési folyamat mellõzésének,
az alternatívák hiányának, az irreális véleményezési idõ megjelölésének, az egyeztetés el-
maradásának okául a minisztériumok az EU-csatlakozás sürgetõ közelségét jelölték meg.
Jellemzõen így készültek például a 6 éves idõszakra az országos, regionális hulladékgazdál-
kodási tervek is. A 3. cikk 1. paragrafusában elõírt jogalkotói kötelezettség elmaradása is
oka annak, hogy a helyi szinten készült környezeti tervek, programok megalkotási folya-
matában a nyilvánosság részvételében csak minimális elõrelépés történt. Az így elfogadott
tervek, programok azonban súlyos konfliktusokat hordoznak magukkal. Jelentõségéhez
képest csak késõn és nem kellõ súllyal kapcsolódhatott be a nyilvánosság a Nemzeti Kör-
nyezetvédelmi Program készítésének folyamatába. A Program végrehajtására létrehozott
Bizottságban pedig a társadalmi szervezetek képviselõi egyelõre nem is kaptak helyet. A
Beszámolóban említett Országos Környezetvédelmi Tanács – mint a kormány tanácsadó
szerve – a Kvtv. alapján elméletileg valóban fontos szerepet játszhatna a környezetpolitika
társadalmi megalapozásában. Véleményének súlyát növeli, hogy a civil delegáltakkal
egyenlõ arányban vannak jelen a tudomány és a gazdaság képviselõi is. Hatékonyságát
azonban nagyban lerontják az elõzõ pontban jelzett és itt is jellemzõ hiányosságok (késõn
kapják meg az elõterjesztéseket, azok hiányosak, nincs választási alternatíva), és kialakított
állásfoglalásaik súlytalanok maradnak a kormány döntési folyamatában. A Környezetvé-
delmi Alap (KAC, Kövice) egyes szakmai bizottságaiba delegált civileknek – mivel részt
vettek az éves fejlesztési, támogatási célok kijelölésében – korábban jogszabály által bizto-
sított lehetõségük volt az országos környezetpolitika alakításában. Ezen szakmai bizottsá-
gok jelentõsége azonban folyamatosan csökkent, majd 2005-ben a Környezetvédelmi
Alappal együtt megszûnt. Néhány jelentõsebb NGO sikeres lobbimunkájával meghatáro-
zó szerepet vállal a Regionális Fejlesztési Tanácsok környezetpolitikájának kidolgozásában.
A gátló tényezõk – a Beszámolóval ellentétben – jellemzõen nem anyagi, hanem inkább
szemléleti korlátokra vezethetõk vissza. Az ágazati minisztériumok nem hajtják végre a
Kvtv. azon rendelkezéseit, amelyek szerint elõzetesen minden évben meg kellene küldeni-
ük jogalkotási terveiket a KvVM-nek. Az aarhusi célkitûzések végrehajtásának részeként
szükséges lett volna a fejlesztési tervek és programok kidolgozásában érintett ágazatok
együttmûködését operatívan lehetõvé tevõ Tárcaközi Bizottság létrehozására. De nem
csupán a szakmai minisztériumok, hanem a terveket, programokat kidolgozó háttérintéz-
mények és politikai döntéshozó testületek sem érzik igazából a nyilvánosság részvételének
fontosságát. Ezt jelzi, hogy a döntés-elõkészítõ jogkörrel rendelkezõ különféle „környezet-
védelmi bizottságok” (országgyûlési, települési) legfeljebb formálisan vonják be a civil kör-
nyezetvédõket, ami hozzájárul ahhoz, hogy környezeti ügyekrõl, beruházásokról szakmai
érvek helyett a politikai érdekek döntenek. Helyi szinten ez jellemzi a települési környe-
zetvédelmi programok, illetve a településrendezési (szabályozási) tervek elfogadásával, mó-
dosításával kapcsolatos eljárásokat. A tapasztalat azt mutatja, hogy a társadalmi részvétel
garanciális elemeinek mellõzését, vagy azoknak formális alkalmazását a törvényességi fel-
ügyeletet ellátó közigazgatási hivatalok sem tartják jogsértõnek. 

5. A 8. cikk (A nyilvánosság részvétele a végrehajtó jellegû szabályok és/vagy az általáno-
san kötelezõ érvényû szabályozó eszközök kidolgozásában) alkalmazásával kapcsolatban
a civilek szerint a következõ problémák merültek fel. A beszámoló idõszakában a civil
környezetvédõ szervezeteknek a KvVM jogalkotásában való részvételét egy korábbi
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(1996-os) miniszteri „Közlemény” szabályozta. A hivatali apparátus részére kötelezõ
erõvel bíró belsõ norma nyitott jogalkotást tett volna lehetõvé, ha elõírásait a minisz-
térium valóban alkalmazta volna. A jogszabálytervezetek azonban rendszertelenül jöt-
tek, a véleményezésre irreálisan rövid határidõket jelöltek meg, egyeztetési kezdemé-
nyezések nem voltak, a véleményeket pedig nem vették figyelembe. Felvetett módosí-
tási indítványaik mellõzésének okairól a civilek visszajelzést nem kaptak. Más minisz-
tériumok jogalkotási folyamatába – mivel arról tudomást sem szerezhettek – csak
ritkán kapcsolódhattak be. A 8. cikket sértõnek, a nyilvánosság részvételét korlátozó-
nak tartják néhány minisztérium azon gyakorlata alapján, hogy jogszabály-tervezetei-
ket 30 évre titkosítják. Gátló tényezõ, hogy a helyi szinten felmerülõ környezetvédel-
mi feladatok megoldásában való együttmûködés módját önkormányzati rendeleteknek
kellene szabályozni, amelyekben teljeskörûen kellene szabályozni az egyes szereplõk jo-
gait, kötelezettségeit (Kvtv. 10. §), méghozzá a „környezetvédelmi feladatok megoldá-
sának minden szakaszában”. Ilyen helyi rendeletet azonban csak néhány nagyobb te-
lepülésen alkottak meg, de általában azokban sem jelenik meg Aarhus gyakorlata. A
Beszámoló szerint a KvVM 2004-ben újraszabályozta a társadalmi szervezetekkel va-
ló kapcsolattartás (köztük a jogalkotásban való részvétel) módját. Ez a szabályozás
azonban szintén belsõ norma, ráadásul rendelkezéseiben nem jelennek meg az Egyez-
mény elvárásai (ami visszalépést jelez).18

3. Az üzleti szféra részvétele a fenntarthatósági erõfeszítésekben

3.1. Az üzlet részvételének típusai

A gazdasági aktoroknak a fenntartható fejlõdést elõsegítõ lépéseit legalább két csoportra
érdemes bontani. Egyrészt ide tartoznak azok az erõfeszítések, amelyek a fenntarthatósá-
gi célrendszert szolgáló vállalati, iparági és globális kezdeményezésekben jutnak kifejezés-
re. Ezek elsõ része – a fenntarthatóságot közvetlenül szolgáló – olyan tevékenység, amely
a környezeti menedzsment magyarul is hozzáférhetõ tankönyveibõl jól megismerhetõ
(környezetimenedzsment-rendszerek, erõfeszítések a károsanyag-kibocsátások és az ener-
giafelhasználás csökkentésére stb.). A közvetlen tevékenységeknek a részvétel szempont-
jából itt most relevánsabb második csoportja a vállalatkormányzás (corporate governance)
eszközeinek megváltoztatására irányul. 

3.2. A CSR

A „vállalatok társadalmi felelõssége” (corporate social responsibility, CSR), a „jó vállala-
ti polgárság” (good corporate citizenship) eszméinek és gyakorlatának elmúlt évtizedek-
beli rohamszerû terjedése és fejlõdése arról tanúskodik, hogy lehetséges a vállalati mû-
ködésnek a köz céljaihoz való jobb illeszkedése.19 A CSR gondolatának és eszközrendsze-
rének továbbfejlesztését szolgálja, hogy az Európai Unió az elmúlt években jelentõs lé-
péseket tett ezen a területen. 2001-ben született meg a Bizottság „Promoting a European
Framework for Corporate Social Responsibility” c. Zöld Könyve,20 amelynek kiadását jelen-
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tõs társadalmi vita követte. A vitában az EU intézményei, az Unió kormányai, civil szer-
vezetek, kutatók, üzleti vállalkozások és azok szövetségei is hallatták hangjukat. A dia-
lógust követõen 2002-ben a Bizottság közreadta a CSR fejlesztését szolgáló EU-
stratégiát.21 A stratégia így határozta meg a CSR-t: „az a koncepció, melyben a vállala-
tok önkéntesen integrálják a társadalmi és a környezeti kérdéseket üzleti mûködésükbe,
valamint az érintettekkel való interakcióikba.” (Communications…, 2002:5)22

Az EU CSR-stratégiájának elemei: 
1. A CSR-nak az üzletre, az európai és más (különösen a fejlõdõ országok) társadal-
maira gyakorolt kedvezõ hatásairól való tudás növelése;
2. Az üzleti vállalkozásoknak a CSR-ban való tapasztalatainak és legjobb gyakorlata-
inak cseréje;
3. Támogatás a CSR vezetési eszközeinek fejlesztésére;
4. A CSR-nak a KKV-körében való fejlesztése;
5. A CSR gyakorlata és eszközei konvergenciájának és átláthatóságának elõsegítése. A
Stratégia a következõ eszközök konvergenciáját külön is kiemeli: 

a. magatartási/etikai kódexek, 
b. menedzsment-sztenderdek (pl. az EMAS), 
c. számviteli, audit- és jelentési rendszerek, 
d. címkék (pl. a környezetvédelmi, a tisztességes kereskedelemre utaló stb. címkék), 
e. társadalmilag felelõs befektetés.

6. Az EU-szintû CSR „Multi-Stakeholder Forum” elindítása (a Fórum 2002. október 16-án
meg is kezdte tevékenységét, több – a kormányok, a civilek és a gazdasági szereplõk véle-
ményét megjelenítõ – európai fórum és sok-sok tematikus kerekasztal keretét biztosítva);
7. A CSR-nak az Unió politikájába való integrálása. Különösen érintettek a követke-
zõ szakterületek: 1. foglalkoztatási és szociális ügyek, 2. vállalatok/versenyképesség 3.
környezetvédelem, 4. fogyasztók, 5. közbeszerzés, 6. nemzetközi kapcsolatok, ideért-
ve a fejlesztési politikát és a kereskedelmet, 7. közigazgatás.

2004-ben elkészült az év elején már tagországok nemzeti CSR-politikáinak áttekin-
tése, melynek eredményeit kötetben is publikálták (DG-ESA, 2004). A tapasztalatok
azt mutatják, hogy az elkötelezett kormányzatok – miközben a közvélekedés szerint
a globalizáció miatt a lehetõségeik korlátozottak – nagyon hatásosan tudnak fellépni
a CSR-gyakorlatok nemzeti elterjesztésében. A jogszabályi keretek változtatásával (pl.
piaci ösztönzõk bevezetésével, a közbeszerzések minõsítõ rendszerének megváltozta-
tásával stb.), új – a dialógust szolgáló – intézményi struktúrák kialakításával, erõtel-
jes kormányzati kommunikációval, a témával kapcsolatos kutatások támogatásával
néhány év alatt is jelentõs eredményeket lehet elérni. 

A CSR elmúlt évekbeli fejlõdésének egyik legfontosabb eredménye lehet a vállala-
tok mûködésének átláthatóbbá válása. Ennek egyik eszköze a stakeholder-menedzs-
ment (Radácsi, 1997). A stakeholder-menedzsment egyrészt az érintettek érdekeinek,
jogainak, elvárásainak figyelembevételét jelenti a döntéshozatalban, de ami témánk
szempontjából még jelentõsebb, a modell „elõírja” a vállalati mûködés érintettjeinek
bevonását a mûködés értékelésébe. A „társadalmi audit”, a „társadalmi jelentés”, az
„érintett-dialógus” mind-mind arra szolgál, hogy a mûködés hatásában érintett cso-
portok egyrészt megismerhessék a hatásokat, kockázatokat, másrészt befolyásolhassák
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a célok megvalósításának módját, akár a célrendszer bizonyos elemeit is. Több válla-
lat úgy intézményesítette érintettjeinek bevonását, hogy különbözõ konzultatív testü-
leteket hozott létre.

A társadalmi jelentés – amely az elmúlt években egyre inkább az érintettekkel va-
ló véleménycsere tapasztalatait is beépíti az önkéntes számadásokba – különösen
gyorsan fejlõdõ terület. A fenntarthatósággal összefüggõ problémákról való – általá-
ban független auditorokkal minõsített – beszámolás szintén gyorsan terjed.23 Kiala-
kulóban vannak azok a nemzetközi sztenderdek is, amelyek a közeljövõben a számvi-
teli audithoz hasonló módszertani szigorúsággal lesznek képesek kezelni a CSR-rel, és
ennek részeként a fenntarthatósággal összefüggõ tevékenységeket. 

3.3. Az üzleti vállalkozások mint a döntéshozatalban részt vevõ érintettek

Az Unió Multi-Stakeholder Foruma már átvezet minket a gazdasági szféra második tí-
pusú érintettségéhez. Ebben a szerepükben az üzleti vállalkozások és szövetségeik némi-
képp a civil szféra szereplõihez válnak hasonlatossá: az üzleti szervezetek képviselõi részt
vesznek a szektorális, a nemzeti és a nemzetek feletti társulások fenntarthatósági stra-
tégiáinak elkészítésében, a célok formálásában. A Magyarországon teljesen más értelem-
ben elterjedt „public-private partnership” (PPP) kifejezésnek ez a valódi tartalma.24 Az
említett EU-s áttekintésben szereplõ PPP-példák között szerepelnek:

• Kormányzati szereplõkbõl és üzletemberekbõl álló bizottságok (pl. egyes társadalmi-
lag fontos kérdések – diszkriminációmentesség, fogyatékkal élõk helyzetének javítása stb.
– vállalati megoldására irányuló kezdeményezések fejlesztésére és terjesztésére).

• Koordinatív testületek egyes társadalmilag fontos kérdésekben (pl. munkanélkü-
liség, esélyegyenlõség) való egyeztetésre.

• Kutatóintézetek/kutatási programok alapítása/elindítása/támogatása a CSR problé-
máinak vizsgálatára.

• A helyi PPP-k támogatása.

3.4. Az EU CSR-stratégiájának magyar megvalósítása

Magyarországon a kormányzat ebben a kérdésben passzív „stratégiát” követ. Az üzleti
szféra, a civilek, a tudományos kutatók már jóval aktívabbak a CSR eszméjének és gyakor-
latának terjesztésében.25 Az EU különbözõ adatkéréseire beadott magyar kormányzati vá-
laszok némelyikét ismerve ki kell mondani, hogy az EU CSR-politikájának való hazai
megfelelés legtöbbször nem megy túl a – sokszor teljesen más apropóból és célból meg-
született – kormányintézkedések „újracsomagolásán”. A kérdéskör kormányzati reprezen-
tációja súlytalan, a CSR nem épült be a hazai nemzeti és regionális politikákba. A kor-
mányzatnak sem a kérdés kutatásának támogatására, sem a gyakorlatok terjesztésében va-
ló részvételre, sem az ügy jelentõségének kommunikálására nem mutatkozik szándéka. A
valódi értelemben vett PPP-k száma csekély, ezek is esetlegesek, nem kötõdnek – mert vo-
natkozó stratégia hiányában nem kötõdhetnek – semmilyen kormányzati stratégiához,
programhoz.
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4. SWOT-táblázat

A következõ táblázat a helyzetértékelés alapján a részvétellel kapcsolatos trende-
ket/tényezõket elrendezi a SWOT-elemzés logikájába.26
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ként a hazai szakirodalomban leggyakrabban használt ‘érintett’ fordítást használom.

2 Bela [et al.], 2003:9.
3 A 9.1. sz. melléklet tartalmazza a részvétel-fogalom használatával kapcsolatos tudnivalókat.
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7 A részvételi demokrácia eszméjérõl lásd Nizák–Péterfi (2005).
8 Lásd pl. Vári, 1997; Vári–Caddy, 1999; F. Nagy [et al.], 2002; valamint Nizák–Péterfi, 2005.
9 Fülöp, 1994a.
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11 Fülöp, 1994b.
12 A helyi szintû népszavazásra és a népi kezdeményezésre vonatkozó rendelkezések késõbb

átkerültek az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénybe.
13 A szerzõk összesen tizenegy interjút készítettek olyan magyar szakemberekkel, akik rég-

óta foglalkoznak valamilyen formában a társadalmi részvétellel a hazai környezeti döntés-
hozatalban. Közöttük találunk egyetemi kutatókat, NGO-szakértõket, politikust,
KvVM-munkatársat. 

14 A program elnevezése az Aarhusi Egyezményben is jelentõs hangsúlyt kapott „hozzáférési
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nemzeti kormányok tevékenységének elemzésére és a nyilvánosság erejével fejlessze a kör-
nyezeti demokráciát.

16 2001 folyamán kilenc országban zajlott le az indikátorrendszert tesztelõ elõvizsgálat: Chile,
Dél-afrikai Köztársaság, India, Indonézia, Magyarország, Mexikó, Thaiföld, Uganda és az USA.

17 A folyamatra vonatkozó kritikaként a civilek megjegyezték, hogy a KvVM a Beszámoló elké-
szítésekor nem alkalmazta az éppen ezen Egyezmény által is alapvetõnek tartott társadalmi
egyeztetést. Az NGO-któl és az Országos Környezetvédelmi Tanácstól ennek ellenére beérke-
zett véleményeket a Minisztérium az anyagba nem építette be. A tartalomra vonatkozó általá-
nos kritika volt, hogy az anyag az õszinte tényfeltárás helyett a KvVM „önigazoló jelentése”. 

18 A társadalmi szervezetek az állásfoglalásban jelzett problémák miatt bejelentették, hogy fo-
kozzák erõfeszítéseiket az Aarhusi Egyezmény elõírásainak gyakorlati hatályosulása érdekében.

19 Lásd errõl: Radácsi (1997), valamint Pataki–Radácsi (2000).
20 COM (2001) 366
21 COM (2002) 347. Érdemes lejegyezni a Stratégia teljes címét, hiszen az közvetlen kapcsot

teremt a CSR és a fenntarthatóság között: Corporate Social Responsibility: A business
contribution to Sustainable Development.

22 COM (2002) 347, 5. oldal.
23 A fenntarthatósági jelentésekrõl lásd WBCSD, 2002.
24 A hazánkban is használatos kifejezés egy üzleti konstrukció megnevezésére szolgál, mely-

ben a felek finanszírozási és kockázatközösségre lépnek. Jellemzõnek érzem, hogy a nem-
zeti CSR-politikákat tárgyaló említett EU-s kötet is „az üzlet mint dialógus- és projekt-
partner”, míg a hazai NFT és az azt megalapozó tanulmányok alapján a fenntarthatósági
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fejlõdés stratégiájához készült NFH-s tematikus anyag is a második értelemben használja
a PPP kifejezést.

25 A fenntarthatósághoz való vállalati hozzájárulás ösztönzésében ki kell emelni az – üzleti
vállalkozások által alapított és fenntartott – Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület
(KÖVET) jelentõségét (www.kovet.hu). 

26 A tanulmány írója szerint a SWOT-elemzés – miközben a stratégiai elemzések bevett esz-
köze – a jelen kérdéskör szemléltetésére csak nagyon korlátozottan alkalmas.
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Fleischer Tamás1

INNOVÁCIÓ, NÖVEKEDÉS, KOCKÁZAT

Bevezetés

Bár a tanulmány címében három fogalom – innováció, növekedés, kockázat – jelenik meg,
tehát azt várhatnánk, hogy elsõsorban e fogalmak összefüggésérõl lesz szó, hangsú-
lyozni kell, hogy az áttekintés egy a fenntarthatóság feltételeit és lehetõségeit elemzõ
kötet számára készül. Így mindenképpen négy fogalom összefüggéseirõl van szó, sõt,
ezen belül is kiemelt helyet foglal el a címben éppen nem megjelenõ fenntarthatóság-
gal való kapcsolatrendszer. 

Kiindulásképpen a fentieknek megfelelõen a fogalmak lehetséges páros összefüggé-
seit egy kereszttáblában vázoljuk fel. 

Amint azt a kivastagítatlanul hagyott sorokkal érzékeltetni kívánjuk, éppen a cím-
ben jelölt fogalmak egymással kapcsolatos – egyébként nagyon izgalmas – páros kap-
csolataira kívánunk kevesebb figyelmet fordítani, és a fenntarthatósággal való összefüggé-
sekre próbálunk koncentrálni.2

A tanulmány tagolása a következõ rendet követi. Az egyes fogalmak elsõ megjele-
nésekor egy rövid definíciós pontban értelmezzük magát a fogalmat, ezt követõen pe-
dig az adott fogalom szakirodalomból ismert megközelítéseit abból a szempontból ér-
tékeljük, hogy abban vajon a fenntarthatóság szempontjából milyen új összefüggések
válhatnak fontossá. 

Egy teljesebb megközelítésben célszerû lenne a címben szereplõ fogalmak belsõ
keresztkapcsolatait is elemezni, majd továbblépve valamennyi hármas kapcsolatot
is (FE–INN–NÖV; FE–NÖV–KOC; INN–NÖV–KOC), és ekkor érkeznénk el
oda, hogy tanulságként áttekinthetõ legyen a négy fogalom összefüggése. Talán ez
utóbbi lenne az az eredmény, amit a közös fejezetbe sorolt fogalmak alapján a fe-
jezetcím ígér. Eddig sajnos e munka keretében nem tudunk eljutni, de az összefog-
lalóban felvázolunk néhány olyan tanulságot, aminek a megerõsítését a végigvitt
elemzéstõl várnánk.

275



Fenntarthatóság

Mivel a teljes kötet a fenntarthatóság kérdéskörével foglalkozik, e témáról külön fejeze-
tek szólnak; következésképpen itt nem lehet célunk a fenntarthatóság átfogó ismerteté-
sébe bocsátkozni. Annyit azonban mindenképpen fontosnak tartunk tisztázni, hogy a
fenntarthatóság létezõ eltérõ definíciói közül a fogalmilag tiszta, erõs fenntarthatóságot te-
kinti ez a fejezet mértékadónak. Ennek a modellje szerint a gazdaság, a társadalom és a
környezet – mint a fenntarthatóság három pillére – nem egyenrangú, egymással helyette-
síthetõ, mellérendelt viszonyt alkot (mint az az ún. gyenge fenntarthatóságot3 jellemzi),
hanem olyan egymásba ágyazódó rendszerösszefüggésrõl van szó, amelyben a környeze-
ti korlátok betartása egy külsõ, meghatározó feltételt képez, és ennek figyelembevételével,
kötöttségeinek tudomásul vételével határozható meg a társadalom, illetve még belsõbb
rendszerszintként a gazdaság hosszú távú mûködésének a feltételrendszere.4

Mindez az elméleti szigorúság a fenntarthatóság értelmezésére vonatkozik, és nem ke-
verendõ össze a fenntarthatóság elérésére irányuló akciók radikalizmusával. A jelenlegi,
nem fenntartható állapotból a fenntartható állapotba történõ eljutás átmenetének a
kialakítása lehet fokozatos, és annak nyilvánvalóan a mai társadalmi és gazdasági
meghatározottságokat figyelembe vevõ stratégiákra kell épülnie, – ez azonban egyál-
talán nem indokolja, hogy a fenntarthatóság definíciós szintjén is összemossuk egy-
mással az átmenet során kényszerûen megtett engedményeket a tényleges fenntart-
hatósági célokkal és értékekkel. 

Növekedés

Szigorúan véve növekedésen – akár gazdasági kategóriaként tekintünk rá, akár még ál-
talánosabban matematikai, vagy filozófiai kategóriaként – mennyiségi bõvülést, a
mennyiség pozitív megváltozását értjük. Így a növekedés (ellentétével, a csökkenéssel
együtt) a több–kevesebb, vagy a nagyobb–kisebb, esetleg a hosszabb–rövidebb stb. relációk-
kal, és az ezt kifejezõ skalár (egydimenziós) mértékekkel írható le, illetve ezen dimen-
zióknak megfelelõ skalár számokkal jellemezhetõ. Így, jóllehet a növekedés minden
esetben változást jelent, olyan változásról van szó, ami a korábban létezõnek megfele-
lõ, azzal azonos elemi összetevõkbõl jelent nagyobb mennyiséget. 

A közgazdaságban a növekedéshez való ragaszkodás nyilvánvalóan a szûkösség le-
küzdésére való törekvésbõl eredeztethetõ, és a növekedés célként történõ megfogal-
mazása mindaddig indokolható, amíg mennyiségi szükségletek kielégítésére való
kényszerrõl van szó. Napjainkban azonban, legalábbis a világgazdaság fejlettnek te-
kintett országaiban a „gazdasági növekedés” alatt értett összetett folyamatnak egyálta-
lán nem feltétlenül kell, hogy fizikai értelemben vett többlet termeléséhez kapcsolód-
jék: számos esetben olyan minõségi változásról, szolgáltatási kiegészítésekrõl van szó,
ahol csak a tevékenység pénzben kifejezett ellenértékére igaz az, hogy továbbra is jellemez-
hetõ marad a több–kevesebb dimenzióban. 
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Fenntarthatóság és növekedés

Herman Daly (1991) minõségi, illetve mennyiségi változás formájában különbözteti meg
a fejlõdés-, illetve a növekedés-fogalmak által jelölt változásformákat. A növekedés méret-
változást jelent, ami többletanyag hozzáadását feltételezi. A fejlõdés viszont képességek ki-
teljesedését jelenti, ami a korábbinál tökéletesebb, kedvezõbb állapot elérésére vezet. Ami
növekszik, az nagyobb lesz, ami fejlõdik, az másmilyenné alakul. A Föld ökoszisztémája
fejlõdik, nem nõ. Az ennek alrendszerét képezõ gazdaság sem nõhet folytonosan nagyobb-
ra, de viszont fejlõdhet. A gazdaságban a fenntartható fejlõdés Daly szerint csak növekedés
nélküli fejlõdés formájában képzelhetõ el, ezért ki kell alakítani a növekedés nélküli gaz-
daságot (steady-state economy). Daly a fenntartható fejlõdés meghatározásakor kifejezet-
ten kritériumként alkalmazta a növekedés és a fejlõdés megkülönböztetését. 

A fenntartható fejlõdés a folytonos szociális jobblét elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartó-
képességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk,
a fejlõdés pedig azt, hogy jobbak. A növekedés az anyagi gyarapodás következtében elõálló
méretbeli változást, míg a fejlõdés a nagyobb teljesítõképesség elérését jelenti. (Daly, 1991)

Amíg a gazdasági növekedésen hagyományos termelés-növekedést értünk, azaz növek-
võ anyag- és energiafelhasználással folyó tevékenységeket, addig tehát a fenntarthatóság
és a növekedés kapcsolata nagyon világosan meghatározható. Véges világban nem képzelhe-
tõ el végtelen növekedés; azaz a méretei miatt már a Föld nyersanyagkészleteinek mértéké-
vel összevethetõ nagyságrendû termelés állandó bõvülése nyilvánvalóan nem folytatható
a végtelenségig (de még hosszú távon sem); ennek megfelelõen az ilyen gazdasági növe-
kedés hosszú távon nem lehet fenntartható. Ebben az értelemben hibás minden, a fenntart-
ható fejlõdés helyett fenntartható növekedést, fenntartható gazdasági növekedést megcélzó
stratégia is. Itt a ‘tartós’ vagy ‘stabil’ jelzõnek a ‘fenntartható’ szóval való helyettesítése
egyszerûen félrevezetõ manipulációnak tekinthetõ, a fenntarthatóság fogalmának lejára-
tásáról, illetve a kifejezés eredeti értelmével való visszaélésrõl van szó.

Bonyolultabb a helyzet, ha a gazdasági növekedés kifejezés tartalmán kifejezetten a
GDP növekedését értjük. A GDP közismerten teljesen alkalmatlan arra, hogy kife-
jezze a fenntarthatóság szempontjából értékelhetõ összetevõk változásának az irányát.
Ezzel kapcsolatban általában fõként olyan tényezõket szoktak megemlíteni, amelyek
a GDP növekedését segítik elõ, miközben a fenntarthatóság szempontjából éppen-
séggel negatív folyamatokat jeleznek (környezeti károk helyreállítására fordított ki-
adások növekedése), vagy pedig olyan folyamatokat (természeti kincsek felélése),
amelyek következménye egyáltalán nem jelenik meg a GDP kiszámításakor. Most
azonban nem erre, hanem egy fordított irányú eltérés lehetõségére akarjuk ráirányítani a
figyelmet. Elvileg elõfordulhat, hogy egy fejlettnek tekintett gazdaságban, ahol az
éves tevékenységek 80–90 százaléka szolgáltatásokban testesül meg, a kiszámított
bruttó nemzeti termék növekszik, miközben az anyag- és energiafelhasználás a koráb-
bi magas szinthez képest nem nõ, sõt, esetleg éppenséggel csökken. 

Mivel ezt a helyzetet továbbra is gazdasági növekedésnek nevezzük, de tulajdonkép-
pen a mennyiségi növekedés ténye itt csak a pénzben kifejezett értékre vonatkozik –
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a pénzmennyiség pedig nem tekinthetõ véges erõforrásnak –, ezért ebben az esetben
a gazdasági növekedés és a fenntarthatóság iránya akár egybe is eshet. Ettõl azonban
a GDP még nem válik a fenntarthatóság mérésére alkalmas mutatóvá, a példa csak
arra próbált rávilágítani, hogy a GDP növekedésével azonosított gazdasági növekedés
nem egyszerûen ellentétes a fenntarthatóság irányával, hanem független tõle – a mu-
tató teljesen alkalmatlan arra, hogy az alakulásából bármiféle következtetést is levon-
junk az adott ország fejlõdése irányának a fenntarthatóságára vonatkozóan.5

Innováció

Szántó Borisz (2004) rámutat arra, hogy az innováció fogalmát teljesen más jelenség
leírására használja a közgazdasági és menedzsment-szakirodalom, illetve a rendszer-
szemléletû technológiaelemzési irodalom. Az elõbbiek az innováció fogalmán a tudo-
mányos eredmények ipari alkalmazását, a gazdasági hasznosítás folyamatát, a tudásnak
versenyképes termékekké és szolgáltatásokká történõ átfordítását értik. Ezzel szem-
ben a mûszaki felfogás szerint az innovációt éppen az új tudás létrehozása jelenti, va-
gyis az innovatív megoldás felbukkanása, nem pedig annak az elterjedése. 

Mi a továbbiakban a technológia-menedzsment megközelítés szerinti definíciót te-
kintjük mértékadónak, azaz innováción a korábbi rendszer(es) mûködés rutinfolya-
matait meghaladó, új tudás kialakulását értjük.

Fenntarthatóság és innováció

„Nincs fenntartható fejlõdés innováció nélkül. Másfelõl az innováció – ha nem torz,
vagy önpusztító akar lenni – eleget kell hogy tegyen a fenntarthatóság követelményé-
nek.” Bár Lippényi T. (2005) megállapítása tételesen nyilván igaz, mégis hamis az a
következtetés, hogy ezek után elég önmagában az innováció elõsegítésérõl beszélni,
hiszen az automatikusan beleillik a fenntarthatóság követelményeibe.

Egyfelõl a ma létezõ, fenntarthatatlan technológiákat is innovációk sora hozta lét-
re, és ez önmagában is el kell hogy gondolkoztasson bennünket, mielõtt egyenlõség-
jelet tennénk a fenntarthatóság és az innováció céljai között. 

Másfelõl rendszerszinten kifejezetten ellentétes egymással a fenntarthatóság és az inno-
váció alapelve. A fenntarthatóság konzerválni akar: megõrizni meglévõ struktúrákat és
mûködési módokat a jövõ számára; és azokat a mechanizmusokat kívánja kiiktatni, ame-
lyek e törekvésnek az útjában vannak (például azáltal, hogy lehetõvé teszik olyan készle-
tek felélését, amelyek a jövõben is biztosítanák a struktúrák és a mûködés fennmaradá-
sát). Ezzel szemben az innováció éppen rombolja a meglévõ struktúrákat és mûködésmódo-
kat: újat akar létrehozni, olyat, ami másképpen, a korábbinál jobban mûködik.6 Kétség-
kívül közös jegye a két törekvésnek a jövõorientáltság, alapvetõen eltér viszont egymástól
a meglévõhöz való viszony. Késõbb látni fogjuk, hogy a kétféle megközelítés közötti különb-
séget jól visszatükrözi az a teljesen ellentétes megközelítésmód, ahogy a fenntarthatóság,
illetve az innováció szemszögébõl a kockázatokat értelmezik és kezelik.
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Kockázat

A kockázat szikár definíciója szerint az valamely (negatív) esemény bekövetkezése gya-
koriságának (valószínûségének) és az esemény (negatív) következményei mértékének
a szorzatát jelenti.7, 8

A kockázat fogalmától meg kell különböztetni a kockázat percepciójának, társadalmi
megítélésének a jelenségét. A nagy eltérést általában az okozza, hogy a gyakoriság és a sú-
lyosság elõzetes megítélésében jelentõs az eltérés a társadalmi érzékelés és a tudományos
valószínûség alapján kialakított elõrebecslés értékelése között. A kis gyakoriságú, de súlyos
kimenetelû események (atomerõmû-baleset, légi katasztrófa, terrortámadás stb.) társadal-
mi megítélése általában súlyosabb, mint azt az egyszerû valószínûségi szorzat alapján a tu-
dományos megközelítés jelezné, míg a nagy gyakorisággal elõforduló, de egyenként kisebb
súlyosságúnak érzékelt események (dohányzás, gépkocsihasználat) esetében a társadalmi
tûrõképesség igen nagy, ennek megváltoztatására a társadalom nehezen mozgósítható.

Ulrich Beck (2003) arra hívja fel a figyelmet, hogy a kockázatok társadalmi megítélé-
se hosszabb idõszak elteltével módosul, átalakul. A korai modernizáció ipari társadalma
a gazdasági termelés növelésére koncentrált, és esetleges mellékhatásnak tekintette az ez-
zel együtt járó kockázatok növekedését. Napjainkra egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy ez
a kapcsolat egyáltalán nem esetleges,9 egyfelõl valamennyi technológiai eszköznek van
egy ún. normál kockázata,10 ami mintegy elkerülhetetlen velejárója az adott technológia
használatának, másfelõl pedig ahogy a technológia pozitív következményei, úgy e kocká-
zatok is szétosztásra kerülnek a társadalom különbözõ rétegei, csoportjai között. 

Ezen túlmenõen Rothstein [et al.] (2006) megkülönbözteti a társadalmi (societal)
és az intézményi (institutional) kockázatot. Az elõbbi a társadalom tagjait és környe-
zetüket fenyegeti, az utóbbi a szabályozó szervezeteket, a szabályozás módszereit és a
szabályok legitimitását. A szerzõk állítása szerint a társadalmi kockázatok szabályozá-
sának jobb átláthatóságára és kiszámíthatóságára irányuló nyomás fokozhatja az in-
tézményi kockázatot azáltal, hogy a szabályozás mértékét visszafogja. 

Ulrich Beck (2003) korunk paradigmatikus jellemzõjének tekinti a kockázattal kap-
csolatban megváltozott viszonyunkat – annyira, hogy az ipari társadalmat követõ kor-
szakot éppen kockázat-társadalom névvel illeti.11 Reflexív modernizációnak nevezi azt a tár-
sadalmi változást, amely átvezet az ipari társadalomból (klasszikus modernitás) a kocká-
zat-társadalomba. A korábbi korszakokban megjelenõ veszélyek, amelyek a társadalom-
ra leselkedtek, döntõen külsõ, a társadalmon kívüli forrásból eredtek. A „fejlett” ipari
társadalom viszont egyre inkább maga termeli ki azokat a társadalmi és ökológiai kocká-
zatokat, amelyek azután megszûnnek kontrollálhatóak lenni ugyanezen társadalom szá-
mára. A klasszikus modernitás jellemzõ mítosza az egyenes vonalú technológiai-gazdasági
fejlõdés, a természet leigázása és ellenõrzése és az emberi tevékenység kiszámíthatósága. A kocká-
zat-társadalomban kialakuló kockázatokat elsõsorban az különbözteti meg a korábbi ve-
szélyektõl, hogy emberi tevékenység termékei: emberi döntések eredményei. 

A kockázatot vállalók és a terheket viselõk viszonya nem egyértelmû, ezért a kockázatok
és a társadalmi egyenlõtlenségek viszonyát Beck több szempontból is megvizsgálja. A koc-
kázatok egyrészt újratermelik és felerõsítik a szocio-kulturális egyenlõtlenségeket: a képzettség,
az iskolázottság, az információhoz való hozzáférés és a jövedelmi különbségek jelentõsen
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meghatározzák a különbözõ társadalmi csoportok kockázatterhelését, kockázat-felismeré-
sét és kockázat-elkerülési stratégiáit. Beck itt elsõsorban a munkahelyi kockázatokat, a la-
kóhelyválasztás lehetõségeit és a fogyasztással, táplálkozással kapcsolatos kockázati ténye-
zõket veszi számba. Egy ponton túl azonban a kockázatok elkerülhetetlenné válnak, a ma-
gán menekülési utak eltorlaszolódnak, a társadalmi határok elmosódnak: a mérgezett víz-
készletek, a szennyezett levegõ, vagy szélsõséges esetben egy atomkatasztrófa nem válogat gazdag és
szegény között. Beck a bumeránghatás fogalmával jellemzi a kockázat terjedésének logikáját,
mivelhogy elõbb-utóbb saját létrehozóit és haszonélvezõit is utoléri. 

Beck számára az ökológiai válság nem környezetvédelmi problémaként jelenik meg,
hanem egyértelmûen a modern társadalom intézményes válságának tünete. Az új techno-
lógiák és ipari létesítmények körüli összecsapások látszólag környezeti konfliktusok, va-
lójában azonban a társadalmi-gazdasági igazságosság, a kockázatok terhének elosztása körül
folynak. Márpedig ha a vita az igazságosság kérdését érinti, a társadalmi-morális ész-
szerûséget nem rekesztheti ki a tudományos-technológiai ésszerûség: környezeti kér-
désekben a társadalom éppúgy illetékes, mint a politika vagy a tudomány. 

Fenntarthatóság és kockázat

Korábban rámutattunk arra, hogy a meglévõt újjal felcserélni kívánó innováció-orien-
tált megközelítés, valamint a meglévõ megõrzésére törekvõ fenntarthatósági meggon-
dolások kiindulása egymással teljesen szemben áll (jóllehet mindkettõt jellemzi a jö-
võ felé fordulás, a hosszabb távú jövõkép megléte). A kétféle megközelítés eltérését
nagyon jól mutatja a két felfogásnak a kockázathoz való viszonya is. 

„A versenyképes gazdaságot a kockázatvállalás és az innovativitás jellemzi” – írja
Lippényi T. (2005), ahol a kockázatvállalás egyértelmûen a meglévõtõl, a berögzöttõl
való bátor elszakadásra, az új kipróbálásában való bátorságra vonatkozik. Az innova-
tivitást segíti elõ a kockázati tõke is, ahol a „kockázati” jelzõ megint csak arra utal, hogy
ebben az üzletágban nem kell görcsösen ragaszkodni a meglévõhöz (a pénzünkhöz) –
egyik-másik vállalkozáson ugyan sokat veszíthetünk, de egy következõn többszörösen
visszanyerhetjük, amit elveszítettünk. 

Visszanyerhetjük, mert a pénz a pénzzel felcserélhetõ, helyettesíthetõ. Ezen túlme-
nõen a kockázati tõke jellegzetesen nem véges erõforrás, hiszen jellemzõen nem az
utolsó filléreiket szokták a befektetõk ebbe az üzletágba fektetni. 

Ezzel szemben akkor, amikor a fenntarthatóság külsõ feltételeirõl, a természeti erõ-
források kimerítésérõl, illetve a természet elszennyezésérõl, fajok kihalásáról van szó,
akkor éppen azt kell hangsúlyozni, hogy mással nem helyettesíthetõ, ún. kardinális ér-
tékek elvesztése forog kockán. Egy-egy jellemzõjében (energiaértékében, tápértékében
stb., valamilyen ember által hasznosított tulajdonságában) esetleg helyettesíthetõnek
tûnik, amit éppen kipusztítunk, azt azonban nem tudjuk, hogy evolúciós szempont-
ból – azaz pl. egy újabb változáshoz való alkalmazkodás képességének a csökkentésé-
vel – milyen további veszteségeket okozunk pusztításunkkal az ökoszisztémákban. 

A fenntarthatóság szempontjából mindig a komplex, összetett tulajdonságokkal
rendelkezõ összetevõnek, a rendszerben általunk esetleg nem is ismert kapcsolatlán-
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cok részét képezõ elemnek a kiesése jelenti a gondot. A hosszú távú kockázatok nem
egyedeket, hanem populációkat érintenek (bár az emberi egyedeket érõ fenyegetett-
séget sem szabad megengedni); az ebben bekövetkezõ esetleges változások nem kizá-
rólag mennyiségi kiesést, hanem minõségi változásokat idézhetnek elõ. 

Míg az innovációs tõke kockáztatása többnyire minõségi nyereséggel kecsegtet, amivel szemben eset-
leges mennyiségi (tõke) veszteség áll a másik oldalon, addig a fenntarthatóságot fenyegetõ kockáza-
tokban többnyire mennyiségi nyereségért, gazdasági haszonért (bár esetenként a gazdaság minõ-
ségi javulása is kilátásban lehet) minõségi vonatkozású (az ökoszisztémát, kardinális értékeket,
nem ismert következményeket érintõ) veszélyeket vállalnánk fel. Önmagában ez az eltérõ irányú
és arányú mennyiség–minõség egyensúly is jelentõsen megkülönbözteti egymástól az in-
novációs, illetve a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos megítélésünket.

Egy következõ szinten ehhez hozzátehetünk egy további dimenziót. A fenti gondolat-
menetben az innováció nyereség oldalán elérhetõ minõségi változást (új találmány, új tudás
elérése) egyértelmûen pozitív értéknek tekintettük – kockázat alatt csak a sikertelensé-
get, a beruházott tõke elveszítését értettük. A kockázat-társadalom összefüggésében kifej-
tettek azonban arra is felhívják a figyelmet, hogy ennél bonyolultabb kölcsönkapcsola-
tokról van szó. Nem elég azt megmagyarázni, hogy a fenntarthatósági kockázatokkal
szemben – amelyeket veszélyes következményeik miatt jó lenne csökkenteni – az innová-
ció miért tekinti pozitívumnak a maga területén a kockázatot (a tõkekockázatot), de egy
következõ szinten arra is ki kell térni, hogy az innováció, a technológiafejlesztés eredmé-
nyei, sikerei kapcsán is megjelenik a fenntarthatósági típusú kockázat, amit létrehozói a sa-
ját – gazdasági rendszeren belüli – értékelési horizontjuk természetébõl adódóan alulbe-
csülnek; illetve a gazdaság szereplõi általában nem ismerik el e veszélyek elõidézésében
játszott saját szerepüket. Kifejezetten társadalomtudományi megközelítésben (Beck, Vi-
rilio) került a probléma felszínre, és ha a társadalom ítéletalkotása olyan irányba fordul-
na, miszerint nem tartaná elfogadhatónak a kockázatos technológiai rendszerek normál koc-
kázatként jellemezhetõ – hosszabb idõszakra kiterjedõ statisztikákkal bizonyíthatóan be-
építettnek tekinthetõ – kockázatának mértékét, akkor az ilyen módon érintett technoló-
giák további alkalmazása társadalmilag nem lenne tovább fenntartható.

Összegzõ megállapítások

A fejezet négy fogalom, a fenntarthatóság, a növekedés, az innováció és a kockázat értel-
mezésével és néhány összefüggésével foglalkozik. 

A kétféle, leggyakrabban használt fenntarthatóság-fogalom közül a fejezet egyértel-
mûen az erõs fenntarthatóság definíciójának elfogadása mellett érvel, ahol tehát a kör-
nyezeti korlátok figyelembevétele elsõbbséget élvez, és keretfeltételként szolgál a tár-
sadalmi és a gazdasági játéktér számára. 

A fenntarthatóság ilyen módon egyértelmûen korlátozza a mennyiségi értelemben vett
gazdasági növekedés tartós fennmaradását, amennyiben gazdasági növekedésen az anyagi
tényezõk throughputjának az állandó növekedését értjük. Amennyiben a materiális fo-
gyasztás növekedése nélküli fejlõdést értjük gazdasági növekedésen, ahol a mennyiségi nö-
vekedés kizárólag a minõségében javuló szolgáltatások pénzbeli értékére vonatkozik, akkor
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az így értelmezett növekedés nem áll eleve szemben a fenntarthatóság eszméjével – bár
nem is feltétlenül támogatja azt. Ilyenkor további elemzésekre, vizsgálatokra van szükség
annak eldöntésére, hogy az adott gazdasági tevékenységek összhangban vannak-e a fenn-
tarthatósági célokkal; illetve újabb gazdasági tevékenységek esetében az azok megterve-
zésekor figyelembe vett fenntarthatósági kritériumok hivatottak biztosítani, hogy eleve
ne is alakulhasson ki a fenntarthatósági szempontoknak ellentmondó tevékenység.

Különösen figyelmes felügyeletet igényel az innováció által létrehozott, értelmezésünk
szerint minden esetben új tudásra épülõ, a korábbi rendszermûködést és struktúrákat megha-
ladó tevékenységek fenntarthatósági kontrollja. Itt ugyanis két eltérõ felfogás összebékí-
tésérõl van szó: a fenntarthatóság érvelése a meglévõ értékek védelmét prioritásként ke-
zeli, és védendõnek tartja ezen belül azokat az értékeket is, amelyeket az ember az adott
pillanatban nem hasznosít, sõt esetleg nem is ismer. Az új folyamatok kialakításakor az
innovátor viszont szeret tiszta lapot kezdeni, és a kiiktatandó hibák mellett gyakran min-
den korábbi összetevõt hajlamos meghaladandónak és feleslegesnek beállítani. 

A kétféle szemlélet jelenlétét legjobban a kockázat eltérõ felfogása jeleníti meg. Az
innovátor hajlamos az általa bevezetendõ eljárásnak kizárólag a pozitív kimenetelét fi-
gyelembe venni, és ehhez képest minõsít kockázatnak minden olyan tényezõt, ami ezt
az elképzelt sikert veszélyeztetheti, beleértve az újdonság bátor elfogadásával szemben
megmutatkozó óvatosságot és a körültekintést is. 

Az újabb kockázatfelfogás azonban rámutat arra, hogy indokolatlan külsõ kocká-
zatként tekinteni számos olyan veszélyforrásra, ami bele van kódolva az egyes új tech-
nológiákba, azok használatába. E kockázatok nyílt kezelése és a megszüntetésükre
irányuló széles körû aktivitás helyett megkezdõdik a rejtett kockázatok társadalmi
csoportok közötti tologatása, ami kifejezetten tovább polarizálja a társadalmi viszo-
nyokat. Ezért teljesen indokolt, hogy egy szélesebb horizontot áttekintõ technológia-
elemzés az új technológiák közvetlen technológiai kockázatai mellett figyelemmel kí-
sérje a potenciális társadalmi és környezeti kockázatokat is, és ezek összessége alapján
ítéljen az újdonság bevezethetõségérõl. 

A szélesebb horizontú vizsgálatnak az értékszempontjai is hosszabb idõtávra tekintenek,
és míg a gazdasági fejlesztések melletti érvelésekben gyakran mutatkozik hajlandóság ar-
ra, hogy mennyiségi elõnyökért átmenetinek mondott minõségi áldozatok vállalását próbálják
elfogadtatni a társadalommal, addig a fenntarthatósági szempontrendszernek éppen erre
a kettõsségre kell nagyon érzékenynek maradnia, és éppen fordítva, – amennyiben nem
lehet win-win szituációt teremteni, akkor – inkább a minõségi elõnyökért vállalandó mennyi-
ségi áldozat mellett kell érvelnie, illetve ilyen irányban ható szabályozást kell elérnie. 

Jegyzetek 

1 Tudományos fõmunkatárs, MTA Világgazdasági Kutatóintézet.
2 Az innováció–gazdasági fejlõdés összefüggésre vonatkozóan lásd Szántó Borisz (2004) idevá-

gó elemzését; mindenekelõtt az írás 2. pontját „Innováció és a gazdasági növekedés”. A koc-
kázat–innováció viszony kapcsán pedig Hronszky Imre (2002) kötetére érdemes felhívni a
figyelmet: „Kockázat és innováció”.
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3 Képletszerûen a gyenge fenntarthatóság kritériumát a összes tõkeállomány csökkenésének a
tilalma fejezi ki, nevezetesen K = Kn + Kh + Kc összefüggésben, ahol K jelzi az összes
tõkeállományt, míg Kn, Kh és Kc rendre a természeti, a humán és az ember által elõállí-
tott tõkét, és a gyenge fenntarthatóság ezért megengedi, hogy az összeg nem csökkenése
közben az összetevõk egymást helyettesítsék. Forrás pl. Elliott, 2005.

4 Erre vonatkozó bõvebb kifejtést lásd a szerzõ megjelent cikkében: Fleischer, 2005.
5 A GDP kiadások szintjét méri, függetlenül attól, hogy milyen célt szolgálnak az adott ki-

adások (Elliott, 2005).
6 „[a]z iparszerûen megszervezett innováció elvben nem más, mint az állandóságot képviselõ

társadalmi értékrend tagadása, sõt annak intézményesített kikezdése.” (Szántó, 2003:83)
7 The combination of the frequency, or probability, of occurrence and the consequence of a

specified hazardous event. Note: The concept of risk always has two elements: the frequen-
cy or probability with which a hazardous event occurs and the consequences of the haz-
ardous event. (UNSW BEES, [s. a.]) 

8 A kockázat összetett fogalom, s két alappillérre, a negatívan értékelt cselekvési következ-
ményre, valamint ennek bekövetkezési valószínûségére támaszkodik. Forrás: Kindler, 1983:17.

9 Paul Virilio szerint bármilyen termelési technológia feltalálása egyben a hozzá kapcsolódó
balesetek termelését is jelenti. A vonat feltalálása egyben a kisiklás feltalálása is, a repülõ-
gép feltalálása a légi baleset feltalálása is. A technológiákat ezért azon az alapon lehet ér-
tékelni, hogy milyen baleseteket hoznak létre. Virilio–Lothinger, 1983. Idézi Nyers, 2006. 

10 Lásd Gephart, 2004; Perrow, 2004; Sagan, 2004; Weick, 2004. 
11 A következõ három bekezdésnyi ismertetés felhasználja Kollár Eszternek a kötetrõl készí-

tett annotációját is.
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Szántó Borisz

AZ ÖNMEGHALADÁS TECHNOLÓGIÁJA1 

Annotáció

Az innovatív fejlõdés stratégiája saját mûködésünk perem- és határfeltételeinek rend-
szeres meghaladását jelenti. Nem elegendõ azonban a kiváló oktatás és képzés, a ma-
gas szintû tudományos kutatás és az alapos szakmai gyakorlat. Önmagában nem elég
felmutatni az innovációs hajlamot, megcsillantani az alkotóképességünket sem. Mind-
ezek a komponensek csak együttesen adhatják a kezünkbe a „tudás-hármasság”
(Triangle of Knowledge), az önmeghaladás, a fejlesztés technológiáját. A felgyorsított
innováció a jövõnket várhatóan bizonytalanná teszi és kockázattal is jár. Ugyanakkor
a gyors és eredményes innováció nem csupán az Európai Unió VII. Fejlesztési Keret-
program óriási elõirányzatai felhasználásának, de a fenntartható társadalmi stabilitás-
nak is feltétele. Elmaradása vagy elégtelensége társadalmilag még inkább kockázatos,
mert a dinamikus egyensúly csakis erõteljes haladással tartható fenn.

Az eredményesség kritériumai

A jóléti innovatív társadalom alapja kétségen kívül a tömeges és igényes, magas szín-
vonalú oktatás, valamint a fejlett tudománymûvelés. Az ország vagy régió magas gaz-
dasági és tudományos teljesítményének, a fejlettségnek ez közismerten az elsõdleges
ismérve. Tegyük azonban hozzá: az elsõdleges és feltétlenül szükséges, de ma már nem
elégséges kritériuma az eredményességnek és a globális helytállásnak. A mégoly je-
lentõs szellemi tõke önmagában kevés, ha nem egészül ki az önmeghaladás technoló-
giájának mûködõ modelljével.

Lássunk néhány történelmi példát.
Japán a világ országai közül elsõnek számolta fel az analfabetizmust a 19. század máso-

dik felében. A háromszáz éves hermetikus elzártságából nyitó ország számára az oktatás
volt az elsõ és legfontosabb lépés évszázados társadalmi-technikai elmaradottságának
gyors megszüntetéséhez. És legalább ennyire fontos lépés volt az, hogy az akkori világ leg-
gyorsabban fejlõdõ országát választotta ki fejlesztési modellnek: a bismarcki Németorszá-
got. A technikai megoldások gyors átvétele, elsajátítása és továbbfejlesztése beindította a
licencátvétel, az „önfejlesztés technológia-elsajátítással” innovatív vállalkozási motort,
amely a második világháborút követõen is megmaradt a japán modell fõ ismérvének.

A javarészt írástudatlan és rendkívül elmaradott Oroszországból úgy lett a világ má-
sodik katonai szuperhatalma, hogy tömegessé tette a magas szintû természettudomá-
nyos és mûszaki felsõoktatást, de elsõ osztályú tudományos iskoláival a kutatásban is
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több területen vezetõ szerepet tudhatott magáénak. Már bevált fejlesztési modellek ke-
resése, átvétele és elsajátítása helyett azonban önfejûen a saját útját járta; a szabad vállal-
kozás, de még a gyárigazgatói szabad döntés is ideológiai alapon el volt fojtva a közép-
szerûség felé húzó hierarchikus döntéshozatal mindenhatósága mellett. A hadiipari inno-
váció ezzel szemben, melynek felelõs kormányszerve a KGB volt, igen komoly sikereket
tudhatott magáénak, ami a ráfordítások törvényszerûen exponenciális növekedésével járt
javarészt a lakosság jólétének kárára. Végül is a Szovjetunió az elmaradott gazdaságtól el-
szigetelt hadiipar sikeres fejlõdése által elõidézett tõkeszegénységbe bukott bele, hullott
szét a mûködõképességük megõrzését autonómiájuktól remélõ összetevõire.

A hihetetlenül elmaradott ázsiai országok sora, a „kistigrisek” a japán fejlõdési mo-
dellt követték, diákjaik fõleg külföldi képzése mellett.

A Kínai Népköztársaság eleinte a szovjet példát követte, de Teng Hsziao-Ping dönté-
sével a „kulturális forradalom” után, a hetvenes évek második felében 180o-os fordulatot
hajtott végre, a japán fejlõdési modellt választva irányadónak. Evégett leállította a kínai
diákok képzését a Szovjetunióban és a kelet-európai országokban, hogy ezt követõen tö-
megesen kezdje kiküldeni õket a nyugati országokba, de fõleg az USA-ba, sok esetben
vállalva az egyetem utáni vállalati 4–5 éves betanulás és gyakorlatszerzés költségeit is.

És egy sikeres hazai példa: a magyar mezõgazdaság helyi vezetõi, a termelõszövetke-
zetek elnökei és az állami gazdaságok igazgatói – hála a döntéseikbe közvetlenül bele-
szóló járási pártbizottságok megszüntetésének – a hatvanas évek elején jelentõsen,
mondhatnám nagyságrendekkel növelhették döntési képességük, vállalkozásuk sza-
badsági fokainak számát. Az addig igen elmaradott mezõgazdaságunk eleinte néhány,
majd egyre több vállalkozó igazgatója ehhez jelentõs állami beruházási támogatást is
kapott. A licenc-vásárlások és a betanulás idején Burgerték (Bábolna) hallani sem
akartak sem a kutatóintézetek, sem az egyetemek beleszólásáról. Az iparszerû terme-
lési agrárrendszereket (72 jött létre belõlük az országban kifejezetten innovatív önfej-
lesztéssel), a tsz-alapú háztáji gazdaságokat, a mezõgazdasági szövetkezetek ipari és
szolgáltatói vállalkozásait spontán, s nem felülrõl diktált módon a nyereségre törekvõ
vállalkozás szakértelme találta ki és valósította meg kemény küzdelemben a változá-
soktól félõ, a középszerûséghez húzó párt- és állami vezetõkkel, valamint a veszteséges
vállalatok vezetõinek tömegével szemben. Az agrárrendszerek felfutása magával ragad-
ta a kutatóintézeteket és az egyetemeket is szoros integrációban egymással. A terme-
lõszövetkezet körül agrárrendszerszerûen szervezett családi háztáji gazdaságok akkor-
tájt igénybe vehették a tsz gépi, vegyi, állatorvosi stb. szolgáltatásait, valamint felvá-
sárló kapacitását. Az akkori „háztáji” például zöldségben a hazai fogyasztás 40%-át
elégítette ki. A termelési rendszerek pedig a hazai szükségletek több mint háromszo-
rosát termelték meg. A hetvenes évek végén 42 mezõgazdasági termék termelékeny-
ségi mutatóját illetõen Magyarország a világ elsõ három országának egyike volt. A
nyolcvanas évek elején azonban a „megyei párttitkárok puccsa” eltörte ennek az inno-
vatív felfutásnak a gerincét azzal, hogy kikényszeríttette „az ipar, a munkásosztály ká-
rára” növekvõ mezõgazdasági ráfordítások leállítását. A továbbra is magas szintû ag-
rártudományi kutatás és képzés ellenére a magyar mezõgazdaság versenyképessége
röpke tíz év alatt úgyszólván szertefoszlott, az agrárszakemberek túlnyomó többsége
elhagyta a pályát és más megélhetés után nézett. Az addig sikeres mezõgazdasági in-
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tézmények széthullása mûködõképességüket megõrizni remélõ összetevõire óhatatla-
nul bekövetkezett, és ez több évtizeddel visszavetette a mezõgazdaságunk javát.

Törvényszerûnek mondható az, hogy az önfejlesztésre építõ lendületes felfutás egy-
re nagyobb, exponenciálisan növekvõ ráfordításokat követel meg a technológia egyre
jobb elsajátítása, fejlesztése során. És az is törvényszerû, hogy az ilyen innovatív fejlõ-
dés megtorpanása – például akut tõkehiány miatt – nem egyszerûen pangáshoz, ha-
nem meredek zuhanáshoz, széteséshez vezet; a még életképes részek ekkor menekü-
lésszerûen igyekeznek leválni a gyorsan süllyedõ hajóról, hogy saját erejükbõl megpró-
báljanak a felszínen maradni. Így oszlatta fel önmagát a Szovjetunió, és lényegében
ez hullasztotta cafatokra a hazai ipart is a kilencvenes évek elején. 

A felsorolt néhány példából is világos, hogy a magas szintû oktatás akkor hatékony
igazán, ha a tudás intenzív hasznosításának technológiájával párosul. Az oktatóintéz-
mény eszményien beállíthatja a versenyképesség letéteményeseinek kibontakozása (a
jövõ szempontjából a diák egy feltöltendõ potenciál, melynek mûködõképessége a fel-
készítésének is függvénye), a jövendõ tevékenységük peremfeltételeit, ha az informá-
ció átadásán felül ezt is céljának tekinti. Ennek hatékonysága azonban csakis a gya-
korlatban, az alkotóképesség kibontakoztatása, a szabad vállalkozás mûködése, a tu-
dás hasznosítása révén realizálódhat mind a tudománymûvelés, mind a gazdasági ki-
aknázás terén. A képességek mûködése minõsíti az oktatást akkor is, ha az oktatást
az oktatás kedvéért mûködtetjük. Ezt mindig is tudtuk. A két katonai szuperhatalom
által a második világháborút követõen elindított fejlesztési verseny azonban úgy fel-
gyorsította a tanulás és a tudásrealizálás lépéseibõl álló társadalmi-technikai haladás
folyamatát, hogy az oktatás napjainkra szükséges, bár önmagában már nem elégsé-
ges feltételét képezi a globális helytállásnak. A kritériumok dinamizálódása fél évszá-
zad alatt az innovációt tette meg a fejlõdés elsõdleges mozgatójává.

A fejlõdés fogalma

Annak ellenére, hogy az innováció mint a fejlõdés kritériuma mára már annyira közismert
tényezõje a gazdasági életnek, hogy akár magától értetõdõnek is tekinthetnénk, az embe-
rek többsége számára a fejlõdés még mindig a létszükségleteik kielégítésének mércéjével,
jólétük fogalmával és növekedésének mértékével azonos. A többség a gazdaság mûködé-
sét, az ország jövõjét elõszeretettel rövid távú igényei alapján ítéli meg általában. Joggal
persze, ha arra vagyunk tekintettel, hogy a mai társadalomban egyre szélesedõ jövedelmi
rés mellett közel sem mindenki mondhatja saját és családja létfeltételeit kielégítõknek.
Emellett a fejlõdés résztvevõinek mezõnye erõsen széthúzódott; a lemaradás, vagyis az él-
vonal és a sereghajtók közötti távolság évtizedekben mérhetõ. És a jólét megfelelõ szintje
nélkül, üres gyomorral kétségen kívül nehéz segítség nélkül másra, többre, valamiféle ki-
törésre összpontosítani. Segíteni viszont, mint tudjuk, csak azt lehet, aki minden nehézsé-
ge ellenére ki is akar törni a bûvkörébõl. Ehhez azonban az embernek minden elmaradott-
sága ellenére saját kritériumait kell elsõsorban átszabnia, az élvonalhoz kell igazodnia. Kö-
zel sem mindegy tehát, hogy a régiók, országok, vállalatok és egyének milyen ambícióval
állnak neki a globális versenynek, amelybõl kimaradni immár nincs lehetõségük.
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Amennyiben társadalmi fejlõdés alatt saját képességeink kibontakozásának viszonylag
hosszabb távú, mondjuk 5–10 éves folyamatát értjük, akkor a folytonos innováció, a meg-
ismerés szélesítése, a problémamegoldási készség fejlesztése, és az alkotóképesség kibon-
takoztatása válik elsõdlegessé. Ahogy ezt az Európai Unió lisszaboni stratégiáját követõ
és 2007–2013 évekre készülõ 7. kutatási Keretprogram (FP7) is javasolja [2]: az Európai
Modell jelentse a világ legdinamikusabb és legversenyképesebb gazdaságát. És sem a vé-
letlenszerû kiválasztódás és a mutációk szociáldarwinista elmélete, sem a struktúrák egy-
szerûtõl a bonyolultig tartó felhalmozásának a modellje, sem a létfenntartás társadalmi
szükségleteinek kielégítése, sem a dolgok felszaporodása, fogyasztása, és az ehhez kötött
tulajdon gyarapítása, a hatalom gyakorlása, bármennyire elterjedt és megszokott is e té-
telek némelyike, nem tesznek eleget a globális versenyképességhez szükséges önfejlesztés
dinamikus kritériumának. Noha valamennyire tükrözi az innovációs siker és az exponen-
ciálisan növekvõ ráfordítások közti összefüggést, nem tesz eleget a követelményeknek az
innováció hagyományos lineáris modellje sem. Az ilyen „ötlet›haszon” végletekig leegy-
szerûsített folyamatmodell a fejõstehén esete: „minél jobban etetjük elöl, annál nagyobb
az eredmény hátul.” Nem elégíti ki a dinamikus kritériumokat tulajdonképpen az egy-
szeri innováció sem, ha abban a szellemi tõke realizálását, az ötlet áruvá válását látjuk csu-
pán – noha nyújthat pillanatnyi elõnyt, és biztosan meg is érdemli a támogatást –, mert
a dinamikus globális piac feltételei közepette csakis a folytonos és tartósan erõteljes per-
manens innováció számíthat valóban sikerre.

Az innováció nem schumpeteri kategória többé, nem valamiféle a 20. század elején még
különc vállalkozó furcsa magatartása, akirõl Mark Twain azt mondta, hogy mindaddig
mániákusnak számít, míg az ötlete be nem válik („The man with a new idea is a crank,
until the idea succeeds”). Az innováció ma már inkább know-how, eszköz, ipari módszer a
technológiai elõny megteremtésére, megtartására, gyarapítására, növelésére és hasznosítá-
sára. Annak módja, hogy a megindult technológiai elefántcsorda ne hagyja ott és ne is ta-
possa el a lemaradót, de annak is know-how-ja, hogy a reménytelenül lemaradó hogyan
kerülhet mégis az elefántcsorda élére. Ráadásul nem egyszerûen szabadon választható esz-
köz és módszer, hanem feltétlenül szükséges stratégiai fegyver a társadalmi stagnálás és
süllyedés elkerüléséhez. Az elégtelen innováció már vegetálásra sem jó, mert a fokozatos
gazdasági elhalványulás távlatilag zuhanással fenyeget. Hosszabb távon, 5–10 év távlatá-
ban mindkettõ, az innováció elmaradása és az elégtelen innováció is lemaradáshoz vezet.
Csakis a szakadatlan innovatív elõretörés, a folytonos önmeghaladás helyes stratégiája ad-
hat lehetõséget arra, hogy megtartsuk és esetleg növeljük vállalatunk, országunk, régiónk
technológiai elõnyeit és világpiaci helyezését. Az innovatív fejlõdés törvényszerûségei sze-
rint ebben nincs és nem is lehet automatizmus. Már csak azért sem, mert ez a stratégia a
saját mûködésünk perem- és határfeltételeinek rendszeres módosítását, az eddigi elért
eredményeink rendszeres megkérdõjelezését és meghaladását jelenti.

Az ezredforduló innovációs társadalma [3] drasztikus paradigmaváltásnak lehet tanú-
ja és szenvedõ alanya: a követõ, alkalmazkodó, megoldásokat átvevõ adaptív fejlõdés
szokványos statikus modelljét fokozatosan felváltja az önfejlesztés, a képességbõvítés és
az alkotóképesség kibontakoztatásának innovatív dinamikus modellje, az önmeghaladás
technológiája. Ez utóbbi modell egyelõre persze csak kevesek sajátja; számuk még vi-
szonylag kicsi ahhoz, hogy a dinamikus modell általánosan elfogadott és automatikusan
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alkalmazott társadalmi paradigmává lépjen elõ, de a gyorsuló folyamat néhány éven be-
lül teljes áttérést ígér. A konvencionális modell alkalmazhatóságának peremfeltételei
máris gyökeresen megváltoztak, ami a fejlõdési koncepciók és vállalati stratégiák meg-
fogalmazódásában és széles körû elterjedésében is meglátszik. Az innováció módszeré-
nek ipari hasznosítása pedig az élenjáró vállalatok stratégiai célirányosságában és gya-
korlatában vagy húsz évvel megelõzte az elméletet. Megmutatkozik ez az oktatás terü-
letén is abban, hogy a munkaerõ-szükségletekhez való hagyományos igazodás helyett a
képzésnek egyre inkább igazodnia kell az élenjáró innovatív vállalatokhoz, és ott is ke-
vésbé a mai igényeikhez, mint inkább a fejlesztés alatt álló holnapi, valamint a kutatás
tárgyát képezõ holnaputáni stratégiai terveikhez. Az informáltság helyett egyre inkább
a tudás, a képesség és az alkotókészség értékelõdnek fel. Az információt adjuk és kap-
juk, és valóban, a legtöbb technológia esetében ennek minõségén és gyorsaságán, kor-
szerû eszközein, az informatika innovatív alkalmazásán múlik a versenyképesség. Még
inkább múlik azonban azon, hogy milyen tudást, milyen képességet voltunk képesek ki-
fejleszteni önmagunkban, akár egy növényt a magjából, vagyis az önfejlesztésünkön. Az
információ ismerete, kezelése, áramoltatása, tárolása stb. a versenyképesség elérésének
és megõrzésének szükséges, de már nem elégséges feltétele.

EU és Magyarország

A társadalmi-technikai vonatkozásban élenjáró országok, hála hosszú távú stratégiával
rendelkezõ innovatív vállalataiknak, mára javarészt rutinszerûen mûködõ innováció- és
fejlõdés-orientált gazdaságot tudhatnak magukénak. Az innovatív gazdaság az innováci-
ót felkarolni és gyorsítani hivatott infrastruktúrát, szolgáltató intézményeket, támogatást
nyújtó mechanizmusok hálózatát hozta létre: kiválósági központok, klaszterek, parkok,
inkubátorok, spin-off vállalkozások támogatása, közvetítõ cégek, kockázati alapok, tech-
nológiai börzék, adattárak, sokcsatornás finanszírozás, kedvezmények, tanácsadás (con-
sulting), mûszaki hatáselemzés (technology assesment), speciális jogrend, az innovációs
légkört és értékrendet javító média, és még sorolhatnánk. Úgy tûnhet, hogy ez a társa-
dalmi-gazdasági mechanizmus-csokor az, ami az országot az innováció és a versenyképes-
ség szintjére emeli. Úgy tûnhet, már csak ki kell képeznünk az ehhez értõ menedzsere-
ket, és sínen vagyunk. A technológiai elõny megteremtése, megõrzése és növelése azon-
ban képesség, amelyet az élenjáró vállalatok évtizedeken keresztül próbáltak motiváció-
val életre lehelni, beindítani, kinevelni, gondozni és ápolni az erre rátermett embereikben,
hogy megeredjen az a csíra, amely mechanizmusokkal és támogatással esetleg innovációs
fejlesztõmotorrá válik. Ez közel sem lineáris folyamat, mely kisebb-nagyobb ráfordítások-
kal tetszés szerint indítható vagy felgyorsítható. Ráadásul a már beindult innovációs fo-
lyamat nem nélkülözheti a stratégiai célokkal rendelkezõ vezérlést. Stratégiai beavatko-
zással ugyanis, a megvezetõ társadalmi-gazdasági mechanizmusok beiktatásával a bi-
zonytalanság és a kockázat mértéke még a gyakori változások miatt ingataggá váló tár-
sadalmi értékrend esetén is határok között tartható. A mai kutatások még bizonytalan
eredményébõl remélt új technológia olyan szakembergárdát igényel minden bizonnyal
holnap, melynek felkészítését már ma be kell indítani. Az innováció stratégiai vezérlése
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és a társadalmi-gazdasági terelõ mechanizmusok alkalmazása azonban (a tõkeráfordítást
is beleértve) önmagában még nem váltja ki a gyors innovatív fejlõdést. Hiába növeljük a
kutatásokra szánt ráfordításokat vagy szélesítjük a feltételezett innovatív vállalkozások
adóengedményét pályázati, vagyis demokratikusnak hitt alapon, leginkább azok fognak
jelentkezni, akik jól tudják megindokolni a pályázatukat, és kevésbé azok, akik társadal-
milag igen jelentõs innovációra képesek. Nem minden innováció ugyanis az, ami annak
beállítható. A stratégiai irányítás akkor igazán stratégiai, ha képes felismerni azokat a
mûködõ innovációs motorokat, amelyek kimagasló innovatív teljesítménye kiugróan ma-
gas társadalmi hatással járhat. A támogatandó technológia megválasztása nem az önrész
vállalásának, a szükségletek elõrejelzésének, vagy a társadalmi igények extrapolációjának
függvénye; a mûködõ innovációs motorban, az innovatív emberben kell felismerni a te-
hetséget, az alkotóerejét. Az emberi tehetség és képesség kibontakozása nem annyira a
ráfordított pénz, mint inkább a tehetséget megéljenzõ légkör és kedvezõ feltételek, de
mindenekelõtt a helyes és hozzáértõ stratégiai vezetés függvénye. Egy jó középiskolai
vagy egyetemi tanár többet tehet ezen a téren, mint az innovációs klaszterek vagy par-
kok tucatjai. Akkor stratégiai igazán az irányítás és a vezérlés, ha felismeri a kiugró telje-
sítményre képes innovatív motorokat, melléjük áll, egyengeti az útjukat, terjeszti modell-
jüket, exponenciális felfutásukhoz igazítja a támogató társadalmi-gazdasági feltételeket,
és jó elõre gondoskodik az õket felváltó következõ csapat indításáról.

Az Európai Unióban az új technológiába, az innováció hasznosításába áramló tõkerá-
fordítások 1997 és 2000 között 60%-kal nõttek, amit egy igazán elismerésre méltó tel-
jesítménynek is tekinthetnénk. Az USA-ban azonban egyazon idõ alatt 210%-kal nõt-
tek az innovációs ráfordítások. Az európai innovációs teljesítmény tehát minden dinamiz-
musa mellett elégtelennek bizonyul, az elégtelen innováció pedig hosszú távon – az in-
novatív fejlõdés mai tempója mellett feltehetõen 5–10 éven belül – lemaradáshoz és
gazdasági összeomláshoz vezethet, ha az EU nem gyorsítja fel drasztikusan a fejlõdését.

Magyarország jól áll a fejlõdési mutatók szempontjából, ha az Európai Unió fejlettségi
szintjéhez való közeledését vesszük tekintetbe. Fõleg a külföldi beruházásoknak köszönhe-
tõen, a hazai elmaradott ipart felváltották a korszerû technológiát és az innovatív fejlõdé-
si stratégiát követõ betelepülõ transznacionális vállalatok. 1995–2002 között az OECD or-
szágaiban a munkatermelékenység átlagosan évi 1,7%-kal növekedett, Magyarországon
2,6%-kal (a hazai és a külföldi tulajdonban lévõ vállalatok munkatermelékenységében mu-
tatkozó 2,5-szeres különbség mellett!). A beruházott tõke vonatkozásában már a nyolcva-
nas években is élen jártunk Kelet-Európában. 2001. évi exportunkban a nyersanyagigé-
nyes termék ötödrésze volt az 1990. évinek, a high-tech pedig 63%-ot tett ki. Ebben is
élenjártunk. A kockázati tõke – bár még messze van a kívánttól – 2001-ben túlhaladta a
GDP 0,23%-át, és ebben is vezetünk Kelet-Európában. A kis- és középvállalatok felkaro-
lásában eleget teszünk az európai normáknak. Az oktatásra szánt ráfordítások is jócskán
nõttek. Tíz évvel korábban a fiatalok 8%-a vett részt a felsõfokú képzésben, ma 33–34%-
a (az olvasás és megértés tekintetében viszont 31 ország között rangsorban a 24. helyen
állunk). Messze vagyunk persze a mások által már elért 50%-tól, de a négyszeresére való
emelkedés így is tekintélyesnek mondható. A technológiai parkok gomba mód szaporod-
nak, számuk 170 körül jár. 2002-ben ezek a technológiai parkok az ország exportbevéte-
leinek 39%-át hozták, termelékenységi átlaguk pedig jócskán meghaladta a hazai átlagot,
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és 15%-kal maradt le az EU termelékenységi átlagától. Technológiai értelemben függõsé-
günk éppenséggel csaknem százszázalékos, viszont jó partnernek bizonyultunk. Önálló
innovációpolitikánk továbbra sincs ugyan, de a transznacionális vállalatok ezt nem is
igénylik. Mûszaki fejlesztési stratégiánk viszont illeszkedik az EU VI. kutatási Keretprog-
ramjához, mondhatnánk, kihasználja az FP6 adta lehetõségeket. A svájci IMD által 2003-
ban közreadott Nemzetközi Versenyképességi Évkönyv szerint Magyarország az összefog-
laló értékelés alapján 28., gazdasági teljesítménye alapján 23., az üzleti világ hatékonysága
alapján 28., az infrastruktúra alapján 32. helyen állt a világ 49 országa közül. A Világgaz-
dasági Fórum 2003-ban Magyarországot, növekedési versenyképességét tekintve, 102 or-
szág közül a 33., a vállalati versenyképességet nézve 85 ország közül a 38. helyre sorolta
[5]. Tömören: noha az EU-átlagtól még messze vagyunk, az újonnan csatlakozott orszá-
gok között viszonylag jó pozíciót tudhatunk magunkénak, vagyis nem állunk rosszul eu-
rópai viszonylatban. Hacsak az nem aggaszt bennünket, hogy az Európai Unió – innová-
ciós lemaradása miatt – globálisan vesztésre áll.

A globális minõségi változásnak mi magunk is alanyai vagyunk, vagy leszünk, és nem
is kívánunk kimaradni belõle. Joggal várhatjuk tehát el, hogy a minõségi váltást mind
országunk, mind pedig az EU egésze gyõztes stratégiával várja és fogadja. A gyõztes
stratégia elsõsorban a folyamat megértését és megfelelõ kezelését kívánja meg. Szüksé-
ges, bár nem elégséges mozzanata ennek a folyamatnak a kutatási ráfordítások draszti-
kus növelése, de fontosabbnak tûnik, hogy el tudjuk kerülni a „fejõstehén” végletekig
leegyszerûsített könyvelõimodell-csapdáját. Ezzel azt akarom mondani, hogy az Euró-
pai Unió országai célkitûzéseiknek megfelelõen megemelhetik 2010-ig a kutatásra szánt
ráfordításaikat a GDP 3%-áig, ez önmagában azonban várhatóan kevés lesz ahhoz,
hogy az EU a világ vezetõ innovációs erejévé váljon. Az EU kormányzati gyakorlatában
alkalmazott egyszerûsített innovációs lineáris modell, vagy akár a – szintén lineáris –
hálózati modell, az input és az output közti direkt összefüggés teremtésével egyszerû
ugyan pénzügyi szempontból, valamint vonzó és ezért nehezen kikerülhetõ gyakorlat a
trendek követésében, valójában azonban használhatatlan, sõt félrevezetõ a trend meg-
változtatását, a minõségi váltást céljának tekintõ fejlesztési stratégia számára. Márpedig
a trend mechanikus követése azt is jelenti példának okáért, hogy a vesztesbõl csak még
nagyobb vesztes lehet. Az Európai Unió az innovációt manapság fõleg a gazdagodás és
a munkahelyteremtés szemszögébõl tartja fontosnak. Holott az innováció az elmúlt fél
évszázadban inkább a társadalmi trend megváltoztatásának, a mûszaki elõny megte-
remtésének és megtartásának, a versenyképesség know-how-ja és stratégiája volt, mint-
sem a létszükségletek kielégítésének a tudománya. A jövõben pedig az önfejlesztés erõ-
teljes módja válik belõle, s csak másodsorban jelenti majd a gazdaságilag hasznosítható,
korszerû mûszaki megoldások realizálását, a fejlesztés módszertanát.

Az erõteljes permanens innováció követelménye

Az innovációs folyamat természetében nem lineáris, mint a funkcionálás vagy a tevékeny-
ség általában e világon. Ha el akarjuk sajátítani az innovációs folyamat vezérlését, akkor
egyrészt el kell kerülnünk a mindenáron állandókban, trendekben, bináris extrapolációban
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való gondolkodást (alkalmazásukról, persze, nem kell lemondanunk), nem szabad túlzás-
ba vinni a mechanizmusok és automatizmusok preferálását (lemondanunk azért ezekrõl
sem kell), és diszciplináris felfogásról át kell térnünk inter-, sõt transzdiszciplináris közelí-
tésre. Másrészt viszont az önfejlesztés elsõdlegessége szerint kell eljárnunk, vagyis terjeszt-
hetõ, oktatható módszerré kell fejlesztenünk önmagunk és mások perem- és határfeltéte-
leinek célirányos és szándékos módosítását. Saját feltételeink átírása és meghaladása az a
know-how, amellyel az oktatásnak a versenyképesség letéteményesét fel kell tudnia ruház-
ni ahhoz, hogy egyáltalán el tudjon indulni, helybõl be tudjon kapcsolódni a szüntelen ver-
senyfutásba. Az erõteljesebb növekedés és az egyre nagyobb versenyképesség elérése vé-
gett a versenyképesség letéteményesének át kell tudnia írni saját mûködésének perem- és
határfeltételeit, tudnia kell meghaladni önmagát. Mondhatnám, az önmeghaladás sajátos
technológiáját kell elsajátítania és magas szinten mûvelnie az elõny megteremtése és a ver-
senyképesség megõrzése végett. Nem elegendõ tehát hallgatónak vagy diáknak, vállalko-
zónak vagy feltalálónak lennie; a kiváló oktatás és képzés, a magas szintû tudományos ku-
tatás és az alapos szakmai gyakorlat sem elegendõek már, bár feltétlenül szükséges krité-
riumai a versenyképességnek. Önmagában nem elég felmutatni az innovációs hajlamot,
megcsillantani az alkotóképességét sem. A jövõben csak a tartósan erõteljes permanens in-
novációra képes társadalom számíthat valóban eredményesnek.

A holnap társadalma tehát magasan intellektualizált társadalom lesz. Az ember tevé-
kenysége már ma is javarészt szellemi; a tevékenység jellege, valamint perem- és határfel-
tételei rohamosan intellektualizálódnak. Az intellektualizmus máris áthatja a világot, no-
ha nem több még egy vékonyka hártyánál az emberiség egészén. A globalizáció jelensé-
ge mögött is az intellektualizmus, az eszközök és módszerek, a társadalmi, szakmai, eti-
kai és erkölcsi követelmények intellektualizálódása áll. A mindig is globálisan, sõt
univerzálisan funkcionáló intellektus rohamosan növekvõ ereje változtatja meg a világot,
és váltja ki a számbeli többség ellenállását, vagy extrém esetekben dühödt reakcióját.

A világot megismerõ, magasan intellektuális társadalomban az intellektus ereje két mó-
don növelhetõ: a megismerés elmélyítése, valamint az innovációs önfejlesztés útján. Az ok-
tatás és a kutatás a megismerés kiterjesztésével mindig is az ember intellektualizálódását
szolgálta. Az innovatív vállalkozó – ha vállalkozás alatt tudása kibontakoztatását, haszno-
sítását értjük – funkcionálásával saját problémalátó és problémamegoldó képességét fej-
leszti. Megszállottsága, vagy – elfogadhatóbban – stratégiai irányultsága révén a vállalko-
zó képes jelentõsen fokozni megoldóképességét, növelni intellektusának erejét, különösen,
ha ehhez külsõ segítséget is kap. Az önfejlesztésnek ez a módja – mint ismeretes – pszi-
chológiai, s nem gazdasági gyökérzetû; személyiségének érvényesítése motiválhatja az em-
bert, különösen akkor, ha nem szenved semmilyen hiányt alapvetõ szükségleteinek kielé-
gítésében. Abraham Maslow amerikai pszichológus még a múlt század ötvenes éveiben
megállapította, hogy az ember igényeit egyfajta hierarchia jellemzi, és ha a túlélést, a meg-
élhetést biztosítottnak látja, figyelme egyedi ambíciói és képességei kibontakoztatása felé
fordul [1]. Személyiségének kibontakoztatása, a bizonyítás szenvedélye és szándéka tehát
lehetõség és nem követelmény az ember számára, mely lehetõséggel akkor él elõszeretet-
tel, ha környezetének légköre, társadalmi-gazdasági mechanizmusai ezt nem csupán lehe-
tõvé teszik, de meg is éljenzik. Közömbös légkörben, legyen az akár kedvezõ és támoga-
tó, csak a nagyon célirányos és elszánt személyiség képes kitörni külsõ segítség nélkül az

FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS MAGYARORSZÁGON292



önmaga és a társadalom által számára megszabott és bebetonozott keretekbõl. A rutinra
épült, vagyis konvencionális társadalomban az innováció kivétel marad, hiszen a „rend-
szer” mûködése ellenére megy végbe. Az innovatív társadalomban, ahol az élenjáró válla-
latok iparszerûen gyakorolják az innovációt, a kormányzat pedig azon van, hogy ezt még
inkább támogassa és fellendítse, éltetõ légkör alakul ki, melyben a folytonos innováció a
kiválóság szinonimája. Az innovatív magatartás, viselkedés, paradigma az ilyen dinamiku-
san változó érett társadalomban jóval gyorsabban terjed el a vállalkozók között, mint a
konvencionális társadalomban. A vele szemben általában megnyilvánuló ellenállás, a vál-
tozástól való ódzkodás is közel sem akkora, mint a konzervatív környezetben. Az innova-
tív és a konzervatív (szélsõséges esetben fundamentalista) társadalmak közti eltérés kétsé-
gen kívül erõsen megosztja ma a gyorsan globalizálódó emberiség országait. A mezõny egy
országon belül is rendkívül elnyúlt. Ez a tény igencsak megnehezíti az innovációs folya-
matban részt vevõ komponensek hatékony integrációját. Ráadásul az integráció módjának
és tartalmának is változnia kell; újszerûségét az a jövõ teszi szükségszerûvé, amely még
koncepcionálisan sem alakult ki, s amelyet még tulajdonképpen fel kell találnunk.

Az Európai Unió most készülõ, a 2007–2013 évekre szánt VII. kutatási Keretprogram-
ja [4] az innovatív növekedés erejére és a versenyképességre teszi a hangsúlyt, míg a jövõ-
jét a növekedéshez szükséges tudás korszakaként határozza meg („the era of knowledge for
growth”). Az intellektualizálódás elmélyülésével és terjedésével számol tehát, és ugyanak-
kor a társadalom diverzifikációjával, egyénekre bomlásával, mely éppen azért megy végbe,
hogy lehetõvé tegye az egyedek újszerû, immár magasabb szintû integrálódását. A szint-
váltással elkerülhetetlen minõségi változás pedig minden bizonnyal hatalmas kihívást fo-
galmaz meg mindannyiunk számára. Amennyiben vállalkozás alatt – ahogy megállapítot-
tuk – a tudás kibontakoztatását értjük, úgy a minõségi ugrással várhatóan néhány éven
belül kialakuló új korszakban olyan tudásra lesz szükségünk, amely az „innovációs moto-
rok” kiválogatásának és futtatásának mai sikeres, de körülményes és már nem elég haté-
kony vállalati innováció- és technológiapolitikája helyett kezünkbe adja az önmagunk
meghaladásának, saját perem- és határfeltételeink szándékos módosításának technológiá-
ját. Ha követelményként azt tûzzük ki magunk elé, hogy legyünk képesek megteremteni,
megõrizni, és folytonosan növelni a technológiai elõnyünket, s hogy a mindig véges forrá-
sainkat ehhez az exponenciális növekedéshez jó elõre, vagyis már ma betervezhessük, ak-
kor stratégiánk elengedhetetlen része kell hogy legyen az önmeghaladás technológiájának
mesteri elsajátítása is. A felgyorsított innováció a jövõnket törvényszerûen bizonytalanná
teszi; a perem- és határfeltételeink igen gyakori módosulásával kell majd számolnunk. Ez a
folyamat pedig akkor tartható kézben, ha jelentõsen megnöveljük a széles értelemben vett
vállalkozás szabadsági fokainak számát, de urai maradunk az alkalmazott technológiának.

Az FP7 a következõ ötéves periódusra 72 726 millió eurót irányoz elõ az innovációra,
ami 60%-kal több, mint az eddigi hat kutatási Keretprogramra fordított pénz összesen.
És ehhez jön majd a kockázati tõke és a vállalati hozzájárulás. Ez önmagában is impozáns
fellendülést sejtet az Európai Unióban. A VII. Keretprogram koncepciója azonban elõre-
vetíti az integráció magasabb szintjét is: a ráfordítások felhasználásának feltétele a tudás-
hármasság (Triangle of Knowledge) mûködtetése, a K+F, az iparszerûen mûködõ Inno-
váció, valamint az Oktatás szoros integrációja [2]. Mindezek a komponensek csak együt-
tesen adhatják a kezünkbe az önmeghaladás, az önfejlesztés technológiáját.
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Az innovációban élen járó Amerikai Egyesült Államokban az igazán innovatív vál-
lalatok már jó ideje úgy kezelik a felsõoktatás diplomáit, mint a második érettségit.
A hagyományos oktatás a maga hangsúlyozott autonómiájával már nem elégíti ki a
holnap igényeit. Hiszen már ma az innovációs projekteknek több mint a felét maguk
a fejlesztõk valósítják meg spinn-off, vagyis a vállalatból vagy az egyetemrõl kivált
kis- és középvállalkozások formájában. Az ehhez szükséges tudást és jártasságot vi-
szont nem a felsõoktatásban, hanem a vállalati továbbképzés keretében, illetve az in-
novációs folyamatban való aktív részvétellel szerzik ma meg.

Mind a kutatás, mind az oktatás hangsúlyozottan fontosnak tartotta és tartja ma is, és
joggal, az autonómiájukat, a „kutatást a kutatás kedvéért”, és az „oktatást az oktatás ked-
véért”. Ugyanakkor az elmúlt száz–százötven év alatt az iparral való kölcsönhatásukban,
szakosodással, illetve beolvadással kénytelenek voltak mégiscsak alkalmazkodni a vállala-
ti munkaerõigényekhez és a mûszaki fejlõdéshez. Ez azonban inkább az integrációnak egy
magasabb szintjét jelentette, semmint a szabadság elvének és az autonómiának a feladá-
sát. A „tudás-hármasság” elvének hangsúlyozása azt jelenti, hogy a közeljövõben a maga-
sabb szintû integráció nem nélkülözheti sem az innovatív fejlesztés, sem a kutatás, sem az
oktatás újabb, az eddigieknél jelentõsebb alkalmazkodását egymáshoz. A versenyképesség
letéteményeseit már nem elég ellátni információval, felkészíteni és útjukra bocsátani õket;
mûködtetésükbõl sem maradhatunk ki. A „tudás-hármasság” éppen azért egy magasabb
integráció, mert – noha mind a három résztvevõ, az innovációs folyamat három kompo-
nense tevékenységében autonóm maradhat – szoros együttmûködésükben (és nem komp-
lementer, vagyis egymást feltételezõ, de egymás ellen irányuló, egymásnak ellentmondó
kölcsönhatásukban) kölcsönösen módosítják majd saját és egymás perem- és határfeltét-
eleit. Kapcsolódásuk ilyenformán folytonos és önfenntartó jelleget nyerhet (a folyamat di-
namikáját torusz-attraktor jellemzi majd), ami megfelelõ arányok mellett nem kölcsönha-
táshoz, hanem fejlõdõ egységhez vezet. A „tudás-hármasság” tehát nem stacioner objek-
tum, formális összevonása a különféle kutatási, oktatási és ipari intézményeknek, hanem
a dinamika elve, a fejlõdés és önfejlesztés motorja. Ha tényleges a hármasságuk, közös a
céljuk, és közös, illetve kölcsönösen kiegészítõ a képességük is, amellyel a célt elérhetik.
Nem írják elõ egymás számára a feladatokat, közösek a perem- és határfeltételeik, össze-
hangolt a mûködésük minden hierarchia és parancsosztogatás nélkül is. Közösen új tulaj-
donságot képviselhetnek, mely nem vezethetõ le az egyes komponensek tulajdonságaiból.
Újra és újra össze fognak állni, hogy közös tulajdonságukat gyakorolják és fejlesszék; hár-
masságuk meg fogja vezetni önmagát, alakítani fogja közös potenciálját spirálszerû kibon-
takozással akár a végtelenségig is, de egoizmus- és ellentmondásmentesen.

Jegyzet 

1 A tanulmány a GDF közleményeiben, az Informatika, 8. évf., 2005/4. számában jelent meg.
Újraközléséhez Dr. Mórocz István, a folyóirat fõszerkesztõje hozzájárult.

FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS MAGYARORSZÁGON294



Irodalom

[1] Maslow, Abraham (1943): A Theory of Human Motivation. Psychological Review, July,
370–396.

[2] Proposals (2005) for 7th Framework Programme of the European Community for research
and technological development, Research Themes in FP7, European Commission. 
http://europa.eu.int/comm/research/future/themes/index_en.cfm; 
http://icadc.cordis.lu/fep-cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=&DOC=1&TBL=EN
_DOCS&RCN=6797&CALLER=FP7_LIB; 

[3] Szántó Borisz (2003): Az ezredforduló innovációs társadalma (Innovation Driven Society at
the Turn of Millennium). In Hungarian. Budapest: LSI Informatikai Oktatóközpont. 268.

[4] Towards FP7 (Seventh Framework Programme for EU research). The main objectives.
2005. http://www.cordis.lu/fp7/objectives.htm

[5] World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2004–2005.
http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/Global+Competitiveness+
Programme%5CGlobal+Competitiveness+Report

SZÁNTÓ BORISZ – AZ ÖNMEGHALADÁS TECHNOLÓGIÁJA 295



Csete László

KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS A FENNTARTHATÓ AGRÁRGAZDASÁG, 
VALAMINT VIDÉK

Bevezetés

A Meteorológiai Világszervezet 2005-ben közölte, hogy „a fenntartható fejlõdést fenyege-
tõ egyik legjelentõsebb veszély az extrém idõjárási és éghajlati események – úgymint a
trópusi ciklonok, árvizek, aszály és hõhullámok – növekvõ hatása”. A Világszervezet
megállapítása nagy jelentõségû, mert a fenntarthatósági törekvések érvényre juttatása
a légkörvédelem és az alkalmazkodás egyik fontos és hatásos eszköze. Ebben különösen je-
lentõs szerepet játszhat a természeti erõforrások hasznosításával összefonódó mezõgaz-
daság, valamint vidék, abból az egyszerû okból kifolyólag is, hogy például hazánkban a
terület több mint 83%-ának jelen állapota és jövõje sokban ettõl függõen alakul.

A fenntarthatósággal harmonizálható a gazdasági fejlõdés a természeti erõforrások regenerá-
lódásával és a terhelt környezet asszimilációs készségével. Önmagában véve már ez is ked-
vezõ irányú kibontakozást eredményezhet, de még inkább így van ez, ha a definíciót
aprópénzre váltják a mindennapokban például azzal, hogy növelik a zöldfelületeket a
CO2-elnyelés érdekében, vagy hogy csak szükséges mélységbe bolygatják a talajt,
csökkentve ezzel a metánkibocsátást. Vagy a fenntarthatósággal elõtérbe kerülõ tevé-
kenységi szerkezetváltozással gyorsan kibontakozhat a mezõgazdaság, a vidék környe-
zetfenntartó tevékenysége, hogy az alternatív energiák felkarolásával csökkenthetõ a
fosszilis energiafelhasználás, az ettõl való függõség, valamint a káros emisszió stb.

Krisztus idején mintegy 150 millió fõre becsülhetõ a Föld lakossága. Kereken 1000
év múlva ez megkétszerezõdött, 2000-ben pedig már 6,2 milliárdot tett ki a népes-
ség. A 2050-re becsült prognózis 8–9 milliárd fõ. A hihetetlen ütemben növekvõ né-
pességnél gyorsabban emelkedik a hulladéktermelés, a szemét, a káros emissziók, a
természeti erõforrások pazarló és károsító felhasználása, valamint az energia-, az élel-
miszer- és az ivóvízigény.

A helyzetet és a kilátásokat csak rontja, hogy az éves CO2-kibocsátásból míg az
USA 25%-kal részesedik, Kanada csak 2%-kal, addig Kína, India és Ázsia többi ré-
sze „csupán” 21%-kal. De Kína megkezdi a gépkocsik sorozatgyártását, melynek kö-
vetkezményei beláthatatlanok. Ismeretes, hogy a fejlõdõ országok valamennyien nö-
velni kívánják fogyasztásukat, utánozva a „gazdagokat”. A globális kihívások negatív
hatásainak csökkentése a fenntarthatóságtól remélhetõ. 

A témakör aktualitása, az elmondottakon túlmenõen, azért sem szorul különösebb
bizonygatásra, mert az extrém idõjárási jelenségek sokasága – hazánkban és szerte a
nagyvilágban – ezt teljesen egyértelmûvé tették a közelmúltban. 

Más események is felhívják a témakör fontosságára és aktualitására a figyelmet. Auszt-
riában is indult a hazai VAHAVA-hoz1 hasonló projekt. Brüsszelben képeskönyvet adnak
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ki a gyerekeknek a klímaváltozásról. Ugyancsak Brüsszelben az EU-biztosok szemináriu-
mot tartottak saját számukra a globális problémákról, ahol is elsõ helyre a versenyképes-
ség erõsítését tették, míg a klímaváltozásra való felkészülés a második helyet foglalta el
a fontossági sorrendben. Lázas kutatások folynak Potsdamban, Angliában és Brüsszelben
indul az „ADAM” Program (adaptation and mitigation).

A fenntartható agrárgazdaság és vidék rendszere

Az EU-ban a hazai mezõ/erdõgazdaság és a vidék megmaradásának, ismételt felvirágzásának,
környezetfenntartás-, klímaváltozás-, vidék- és tájfejlesztésbeli szerepköre megvalósításának
egyetlen esélye a fenntarthatóság széles körû – gondolkodásban, életmódban, termelésben-fogyasz-
tásban, társadalmi viszonyokban való – érvényesítése! A mezõ/erdõgazdaság, valamint a vi-
dék hosszú távon is stratégiai jelentõségû csökkenõ nemzetgazdasági súlya ellenére is, az
említett változó szerepkör miatt, melyek semmi mással nem helyettesíthetõk.

A mezõ/erdõgazdaság a nemzetgazdaság más ágaitól eltérõen nem éli fel természeti erõforrá-
sait, hanem ésszerû gazdálkodás mellett újratermeli azokat, miközben ezzel közhasznú környe-
zetfenntartást és légkörvédelmet is végez, elõmozdítva a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást,
miközben egyik megújuló forrása a természeti környezetnek, az alternatív energiáknak, az élel-
miszereknek. Célszerû hangsúlyozni, hogy a mezõ/erdõgazdaság nemcsak élelmiszert és
más alapanyagokat bocsát ki, s nemcsak újratermeli erõforrásait, hanem a nemzetgaz-
daság más ágaitól eltérõen – mint említettük – közcélú szolgáltatásokat is végez, kedvezõ
hatást gyakorol természeti környezetére, a klímára, a faj- és tájbiodiverzitásra, a vízgazdálko-
dásra, s sokoldalúan közremûködik a vidék, valamint a vidéki település megmaradásában.
Mindez csak a fenntarthatóság alapján valósítható meg.

A hazai természeti erõforrások, a viszonylag jó termõhelyi adottságok, mindenekelõtt a sík,
enyhén lejtõs szántók nagy aránya és egy fõre jutó hányada teszi lehetõvé, hogy más orszá-
gokhoz képest kedvezõ ráfordítás-hozam arányokkal, illetve önköltséggel minõségi, esetenként kü-
lönleges minõségû termékeket állítsanak elõ a belföldi szükségleteket meghaladó mennyiségben. Ez Jo-
hannesburg fényében, illetve a globális kihívások ismeretében potenciális elõnyökkel ke-
csegtet még a valószínûsíthetõ klímaváltozás mellett is. Ezért súlyos következményekkel
járhat a mezõgazdaság élelemtermelõ jelentõségének lebecsülése. Teljesen nyilvánvaló,
hogy a globális kihívások jelentõs része (alultápláltak, éhezõk, szegények százmilliói, klíma-
változás, elsivatagosodás, biodiverzitás óvása stb.) fenntartható mezõgazdaság nélkül nem old-
ható meg. A klímaváltozás, a légkör védelme, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a
mezõgazdasági termelés a fenntarthatósággal hangolható össze.

A mezõ/erdõgazdaság, valamint a vidék újszerû (légkörvédelmi, környezetfenntar-
tó stb.) szerepköre csak a fenntarthatósági rendszerben való szemlélettõl és megvaló-
sítástól remélhetõ. A fenntartható agrár- és vidékfejlesztés összefüggõ rendszerétõl várható
szinergikus hatás elérése, amely egyben biztos alapja az élelmiszer-feldolgozásnak, a ter-
mészeti környezetnek, a biodiverzitásnak és sokban a légkörvédelemnek, de partnere
a vízgazdálkodásnak is.

A fenntarthatóság stratégiája eleve az összefüggések és kölcsönhatások rendszere. Így a
fenntartható agrár- és vidékfejlesztés rendszere a következõ (lásd 1. ábra):
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1. ábra. A fenntartható agrár- és vidékfejlesztési rendszer

(1) Fenntartható mezõ/erdõgazdasági tevékenység (termelés), beleértve a különféle kapcso-
lódó feldolgozó, szolgáltató tevékenységeket is. 
(2) Fenntartható gazdálkodási rendszer, melynek keretében zajlik a termények, termékek elõ-
állítása, és amely ötvözi a termõhelyet, a tevékenységi szerkezetet, a technológiákat. Ez
utóbbi a megoldások széles skáláját öleli fel, ideértve a precíziós gazdálkodási rendszert is.
(3) Fenntartható vállalkozás, amely a mûködés, a megoldás szervezeti és érdekeltségi kerete.
(4) Fenntartható vidék, amely közege, kerete és tere a fenntartható termelésnek, gaz-
dálkodási rendszereknek és vállalkozásoknak. A mezõ/erdõgazdasági tevékenység ele-
ve térben, a természeti környezettel szimbiózisban és a természeti erõforrások hasz-
nosításával zajlik. A tér termõterületbõl, védett területekbõl, mûvelésbõl kivont terü-
letekbõl és a települések belterületeibõl tevõdik össze. (Az eddigi próbálkozások egyik
elemi fogyatékossága, hogy a térbõl kiszakítva foglalkoztak a mezõgazdaság, a védett
területek, a vidék stb. fejlesztésével.)
(5) Fenntartható település az élhetõség, a vidéken maradás, a kultúrtáj és a természeti
környezet megóvásának kulcsa.

A fenntarthatóság vázolt rendszere globális, regionális vagy nemzeti, és lokális szinten
valósulhat meg. A továbbiak azonban lokális szintre irányulnak elsõsorban, mert ez a
rendszer alapja. A fenntarthatóság dimenziói a természeti környezeti, társadalmi és gaz-
dasági témaköröket ölelik fel. Cél ezek, valamint a szintek harmonizálása.
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Az agrárgazdaság és vidék helyzetét elõidézõ tendenciák 
és a kibontakozás esélyei

A magyarországi agrárgazdaság és a vidék, a falu múltja nehéz évtizedekrõl és könnyebb,
„kiszámítható” körülmények közötti rövidebb szakaszokról tanúskodik.

Az 1956. évi forradalmat követõen az agrárvilágban olyan kezdeményezések bonta-
koztak ki, amelyek egyrészt adalékokkal szolgáltak az 1968-ban bevezetett új gazda-
ságirányítási rendszerhez, másrészt a ‘70-es évtizedben a ‘80-as évek elejéig, az akko-
ri KGST-országok között, nemzetközileg is figyelemmel kísért fejlõdéshez vezettek.
Ez a fejlõdés a ‘80-as évek közepén azonban kifulladt, s a rendszerváltozáshoz már egy feszült-
ségekkel terhelt agrárgazdaság érkezett.

A magántulajdon helyreállítása, a szimulált piacról a valódi piacgazdaságra való át-
térés, az elkapkodott – az ágazati sajátosságokkal nem törõdõ – liberalizáció, a dere-
guláció lassú kibontakozása, az átállásra való felkészületlenség, az agrárértelmiség zö-
mének kábultsága és döbbenete, az emberek vagyonszerzési lehetõségei, a múltban
visszatérõen kielégítetlen földéhség, s a politikai pártok, kormányok súlyos mulasztá-
sainak együttes eredményeképpen az agrárgazdaság, a vidék megoldatlan átmeneti, át-
alakulási gondokkal terhelten várt az újabb rendszerváltozásra, az EU-csatlakozásra.

Ebbõl a helyzetbõl a kilábalás – mint említettük – a fenntarthatóságon keresztül
vezet. A mezõgazdaságban a fenntartható, alkalmazkodó, minõségi, viszonylag olcsó és ebben
az értelemben versenyképes gazdálkodás jelzi a kibontakozás útját, míg vidéken az élhetõség mu-
tatja a fenntarthatóság irányát. 

Ismert tény, hogy a földtulajdonlás korlátai miatt nem jött külföldi tõke szabályozott formá-
ban a mezõgazdaságba, de bevonult az élelmiszer-feldolgozásba és a nagykereskedelembe,
ahonnan diktál az alapanyagokat elõállítóknak. Az agrárexportot a ‘90-es évek elejétõl a
meredeken lecsökkent belföldi fogyasztás tette lehetõvé, az elaprózott üzemek pedig nem
voltak hajlandók szövetkezetekbe, vagy más szervezetekbe, integrációkba tömörülni, a
kutató-fejlesztõ, innovációs potenciál összezsugorodott. Mindezek ellenére naiv dolog azt
hinni, hogy hosszabb távon a társadalmi-szociális vagy gazdasági fejlõdés lepusztult
kultúrtájban vagy környezetben eredményesen valósulhat meg, hogy a lakosság ellátási
biztonsága nem kíván hazai élelmiszerbázist, vagy a fejlõdõ régiókat nem húzzák le az el-
maradó vidékek, az ottani szegénység, az alacsony adózás, a mûveletlenség.

A bajok elõidézésében közrejátszott az is, hogy a rendszerváltozás eddigi kormányai
(Antall–Boross, Horn–Kuncze, Orbán–Torgyán) nem szenteltek súlyának megfelelõ
figyelmet az agrárvilágnak. Az agrárfejlõdés mellõzésében szerepet játszott az is, hogy
az agrárgazdaságot és a vele összefonódó vidéket még mindig a GDP-ben, az export-
ban, a foglalkoztatottakban képviselt aránya alapján ítélték meg, figyelmen kívül
hagyva az agrárvilág sokoldalúan változó és nélkülözhetetlen szerepkörét.

A fenntartható mezõgazdaság és vidék témakörének hazai aktualitását mi sem húz-
za jobban alá, mint az, hogy mára közhellyé vált annak elismerése, hogy a rendszervál-
tás és az uniós csatlakozás legnagyobb vesztese hazánkban a vidék, a mezõgazdaság. A bajo-
kat jelezte a gazdák traktoros felvonulása, vagy az, hogy nagy hirtelenjében „vidékfej-
lesztési kabinet” alakult miniszterelnöki javaslatra. Glatz Ferenc akadémikus pedig
kezdeményezte a „Párbeszédet a vidékért”, melyben civil összefogást sürgetett. 
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A fenntarthatósági témakör aktualitását és fontosságát erõsíti továbbá az is, hogy nem va-
lami fényesen sikerült a csatlakozásra való agrár felkészülés, sem az intézmények létesítése,
sem az egyes ágazatok, a gazdálkodók és más piaci szereplõk felkészítése. 

A 2004. évi tapasztalatok szerint az EU-csatlakozás elõnyösen érintette a támogatási ke-
retek növekedését, az új pályázati lehetõségeket, a spontán piaci ingadozások mérséklését,
a várhatóan stabilabb szabályozási környezetet, a nagyobb termelõi jövedelmeket. A hát-
rányos jelenségek között viszont megemlíthetõ az intézményrendszer felkészületlenségé-
bõl eredõ támogatás-kifizetési problémák s az ebbõl adódó pénzhiány, a versenyképesség
romlása, az állattenyésztés további visszaesése, az export–import egyenleg csökkenése.

Az agrárágazatok bajaiból való kilábalás, a versenyképesség helyreállítása, a piaci jelenlét
erõsítése, a klímaváltozás hatásaira való felkészülés, a munkahelyteremtés, a vidék elnépte-
lenedésének a megakadályozása, a mezõ/erdõgazdasági tevékenység alapját képezõ termé-
szeti erõforrások hosszú távú megõrzése egyaránt és szükségszerûen a fenntarthatóságot he-
lyezik elõtérbe. Mindezek, továbbá az EU-törekvések, a globalizáció eseményei, valamint
az eddigi kutatások alapján nyugodtan állítható, hogy az agrár- és vidékfejlesztés jövõjében a
fenntarthatóság rendszerbe ötvözött érvényesítése a legfontosabb a szinergikus hatás elérése érdekében
– minden szinten (lokális, regionális, országos);
– minden dimenzióban (természeti környezet, társadalom, gazdaság);
– mind a termelésben, mind a fogyasztásban (termelõi és lakossági fogyasztás);
– minden szereplõ vonatkozásában (egyének, vállalkozók, közösségi szervezetek, politikusok).

A fenntartható agrárgazdaság és vidék rendszere

1. A fenntartható mezõgazdasági termelõ-szolgáltató tevékenységben a gazdasági cél harmonizál a
természeti erõforrások regenerálódásával és a terhelt környezet asszimilációs készségével. Azért ez az
alapja minden továbbinak, mert a mezõ/erdõgazdaságban az emberi szükségletek kielé-
gítésére használt természeti környezet megõrzésének, a természeti erõforrások „újratermelésének”
egyszerûen ez az alfája és ómegája. (Lásd 2. ábra.) Ez közérthetõ és számszerûsíthetõ. (A re-
generálódás a fenntarthatóság folyamatát fejezi ki. Például, hogy a talaj szerkezete, kém-
hatása, humusztartalma stb. az elõzõ állapothoz képest hogyan változik. A terhelést pe-
dig az adott termelési vagy munkafolyamatban felhasznált mûtrágya-hatóanyag, gázolaj,
villamos energia, inszekticidek, fungicidek, herbicidek stb. fejezik ki.)

2. ábra. A fenntartható mezõgazdasági termelés
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Leegyszerûsítve és gyakorlatiasan megfogalmazva, a fenntartható mezõ/erdõgazda-
sági tevékenységben a gazdálkodó csak olyan minõségû és mennyiségû anyagokat,
eszközöket, technológiákat használ, illetve alkalmaz, melyek nem ártanak a természeti
erõforrásoknak, a gazdálkodóknak, s a végtermékeket felhasználóknak, illetve a fogyasztóknak.

A fenntarthatóság ugyan a versenyszféra árutermelõinek az iránytûje, de a fenntart-
hatóság érvényesítése az önellátó, alkalmi piaci szereplõknek, hobbi- vagy szociális te-
vékenységet folytatóknak is – saját érdekükben – követendõ megoldás.

2. A fenntartható gazdálkodási rendszer vagy üzemrendszer a fenntarthatóság érvényre jut-
tatásának és a korszerûen értelmezett hatékonyság növelésének a kerete. A fenntartha-
tó mezõ/erdõgazdasági tevékenység ugyanis rendszerbe ötvözve nagyobb, származékos
hatékonyságot eredményez az egyes elkülönült tevékenységekhez képest. A rendszer és
alrendszerei szintézist alkotnak a termõhelyi adottságok, a termelési-tevékenységi szer-
kezet, az üzemi méretek, a technikai-technológiai háttér, menedzsment stb. között.
(Lásd 3. ábra.) A fenntartható gazdálkodási rendszerben növekvõ fontosságú a piacfel-
táró munka, a fenntartható marketing, a logisztika és a post-harvest tevékenység, va-
lamint a pénzügyi, a finanszírozási tevékenység.

3. ábra. A fenntartható fejlõdés gazdálkodási rendszere

A piaci munkában a jó informáltság és a piaci anomáliák felszámolása a legfonto-
sabb. A logisztikában a szállítási, tárolási hiányosságok megszüntetése a feladat, a
post-harvest tevékenység pedig különösen a kertészeti gazdálkodási rendszerekben
válik egyre lényegesebbé. Az elõzõektõl eltérõen a rendszer új eleme a fenntartható
marketing, melynek célja a társadalomban, a politikában és a fogyasztók körében an-
nak elismertetése, hogy a mezõgazdaság nemcsak minõségi élelmiszereket, alapanya-
gokat bocsát ki, hanem környezet-, és így társadalom-fenntartást is végez. Ez is vég-
terméke a fenntartható gazdálkodási rendszernek.

Ha a fenntartható gazdálkodási rendszerbe beépül az elektronika, a GPS-technológia, vagy
a munkagépekre szerelhetõ elektronikus levélanalizátor – amely a növények tápanyag-el-
látottságát jelzi – akkor fenntartható precíziós gazdálkodási rendszerrõl beszélhetünk.

A fenntartható gazdálkodási rendszerekre jellemzõ, hogy termelési-tevékenységi szerke-
zetüket, üzemi méreteiket a termõhelyi adottságokhoz, és a piaci igényekhez igazítják, ráfordí-
tás (anyag, energia, vegyszer stb.) takarékosak, eleve környezetkímélõk, minõségi termékki-
bocsátók, környezettudatos menedzsmentet és fenntartható marketinget érvényesítõk, tudásigé-
nyesek, versenyképesek, s így hosszú távon képesek a lakosságot, tágabban az emberisé-
get szolgálni. Mindez a korszerûen értelmezett hatékonyság alapja is!
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3. A fenntartható vállalkozás. A fenntartható mezõgazdaság megvalósítása, a fenntartható
gazdálkodási-üzemi rendszerek csak a résztvevõk érdekeltségére építve jöhetnek létre. Az
a vállalkozás fenntartható, amely évközben folyamatosan likvid, a bevételek, illetve a jövedelmek fe-
dezik a vállalkozás ráfordításait, kielégítik a vállalkozók személyi igényeit, és év végén pedig a ha-
szonfejlesztésre is lehetõséget nyújt. Nyugodtan kijelenthetõ, hogy napjainkban a fenntartható-
ság gyakorlatba ültetésének a jövedelemhiány a legnagyobb akadálya, ami egyúttal azt is
jelenti, hogy ez már veszélyezteti az agrárvilág holnapjait is. (Lásd 4. ábra.) A pénzügyileg
fenntartható vállalkozás megvalósítása érdekében el kell szakadni a hagyományos „szán-
tó-vetõ”, vagy a végletekig leegyszerûsített és káros „kalászos-kukorica” termeléstõl a ve-
gyes profilú, sokféle és újszerû tevékenységre-szolgáltatásra vállalkozó irányba. Ez annál is
inkább sürgetõ, mert a hazai vidéki térségek, mintegy kétharmadában, az életnívó meg-
tartásának, illetve növelésének szinte ez az egyetlen lehetséges forrása.

4. ábra. A fenntartható mezõgazdasági vállalkozás

4. Triviális, de mégis célszerû emlékeztetni arra, hogy a mezõ/erdõgazdasági tevé-
kenység nem városban zajlik, hanem vidéki térben, összefonódva természeti környe-
zettel. Éppen ezért a fenntartható vidék megvalósítása nélkül az agrárágazatok környe-
zeti feltételeiben igen sok a bizonytalanság, amely veszélyezteti az agroökoszisztémák
szélesebb körû és újszerû hasznosítását, de magának a vidéknek a megmaradása is
kétségessé válhat, nem is szólva a lehetséges közvetlen és közvetett természeti környe-
zeti, társadalmi és gazdasági károkról! 

Fenntartható vidék az, amely élhetõ! Ha az emberek elhagyják a vidéket, akkor az ha-
marosan pusztuló kultúrtájjá válhat. A fenntartható vidék hozzájárul 
– a vidékiek életnívójának emeléséhez;
– a vidék funkcióinak gyakorlásához, helyreállításához;
– a természeti erõforrások, a táj, a környezet megõrzéséhez, esetenként gazdagításához;
– a különféle társadalmi igények kielégítéséhez;
– a megélhetéshez, mert a vidéki kistérségek jelentõs hányadában a mezõ/erdõgazdasági, élel-
miszer-elõállító és vízgazdálkodási tevékenység jelentõs szerepet játszik a háztartások min-
dennapjaiban, különösen a nyugdíjasok, nagycsaládosok, munkanélküliek körében;
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– a természeti környezet, a táj megõrzéséhez, mert a termõtalaj, a vizek védelmének stb.
„legolcsóbb” és sokoldalúan kedvezõ hatású védelme a mezõ/erdõgazdasági tevékeny-
ség valamilyen szinten tartásával érhetõ el.

Mindezek után nem kerülhetõ meg, hogy mit is tekintsünk vidéknek? A vidékfejlesztés-
nek az elhúzódó hazai terminológiai viták sem kedveztek. Sõt hazánkban még mindig ar-
ról folyik a vita, hogy mit tekintsenek vidéknek, miközben az EU-ban az AGENDA
2000-ben már 1999-ben elfogadták a vidék kritériumait, nevezetesen: 100 fõ/km2 alat-
ti népsûrûség, csökkenõ lakosság, a mezõgazdaság súlya több mint kétszerese az EU át-
lagának. A vidékfejlesztés mellé támogatási intézkedéseket rendeltek.

A mindennapok szóhasználatában mindent vidéknek tekintenek, ami nem város. Ez pe-
dig Magyarország területének több mint négyötöde (termõterület + mûvelés alól ki-
vont területek ide kapcsolható hányada + természetvédelmi területek). Itt él Csatári
Bálinték becslése szerint a népesség több mint egyharmada – mások szerint fele –,
gyakorlatilag Budapesten és a megyei városokon kívül valamennyi település. Vélemé-
nyünk szerint az ország területének mintegy 83%-a képezheti a vidékfejlesztés tárgyát és
nemcsak a kritikusnak tekintett vidéki területek, mert a fenntartható agrár- és vidékfej-
lesztés rendszerét valamennyi vidéken, s nemcsak a hanyatló területeken, települése-
ken indokolt megvalósítani. Ezen belül célszerû azonban megkülönböztetetten kezel-
ni a kritikus területek támogatását, fejlesztését.

5. Az emberek nem általában vidéken, hanem konkrétan a vidéki településeken élnek! A fenn-
tartható vidék kulcsa a területén elhelyezkedõ fenntartható települések hálózata!

A fenntartható település megvalósítása az emberek helyben tartásának, visszajárásá-
nak, a fiatalok nevelésének, oktatásának, egészségének, a település táji, természeti
környezetének, a biodiverzitás megõrzésének elemi közege.

A fenntartható település az,
– amelyben az életkörülmények kedvezõek, örömmel élnek az emberek;
– a település pénzügyileg fenntartható, vagyis likvid és fejlesztési forrásokkal is rendelkezik;
– az ott élõk jövedelme összhangban áll a vidéki életkörülményekkel és a városban élõkével;
– a határban, a mezõgazdasági termelésben a fenntarthatóság érvényesül;
– a lakosság tudásszintje, mûveltsége megfelelõ;
– a lakosság egészségügyi, képzési, kulturális, és információs igénye kielégíthetõ.

A fenntartható település kritériumaitól a mindennapok gyakorlata – mint ismere-
tes – sokban elmarad, de a kritériumok jól jelzik a kívánatos fejlesztési irányt. (Az írá-
sunkban következetesen nem növekedésrõl, hanem fejlesztésrõl szólunk.)

A fenntartható vidék és vidéki település ajánlott felfogását a nyugat-európaitól eltérõ hazai
fejlõdési sajátosságok, az infrastrukturális feszültségek, a falvak, a tanyák, tanyacsoportok
állapota, az ott élõ emberek demográfiai összetétele, élet- és munkakörülményei, anyagi
helyzete, szakmai és általános mûveltsége, életkilátásai, a foglalkoztatás esélyei és az infor-
málódás lehetõségei, valamint az eddigi hazai kezdeményezések tapasztalatai indokolják. 

Az idõnként fellángoló hazai viták, valamint az összetartozó dolgok szembeállítása, rövidlátó, vég-
zetes mulasztás. A fenntartható komplex rendszerben az összefüggések és kölcsönhatások erõsítik a
rendszer egyes elemeit, s ezért óriási hiba ennek figyelmen kívül hagyása, vagy az egyes elemek mes-
terkélt szembeállítása. A mezõgazdasági tevékenység és a vidék szerves összefüggése oly természetes,
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hogy ennek különállása, vagy szembefordítása egyetlen gazdálkodónak, vagy vidéken élõ-
nek nem jutott volna eszébe a valamikori paraszti hétköznapokban. A támogatásoknál a
kölcsönös elõnyökre célszerû felhívni a figyelmet, arra, hogy nem létezhet korszerû mezõ-
gazdaság elmaradott vidék mellett, s fordítva, a fejlett vidék erõsíti a mezõgazdálkodást. 

A hazai vidékfejlesztés indulási körülményei is kedvezõtlenül alakultak, mert a vi-
dékfejlesztés a területfejlesztés részeként szerepelt. Azóta is újra-újra felmerül a vidékfejlesz-
tés elhelyezése, integrálása a területfejlesztésbe, illetve a határozatok, tervek, progra-
mok szövevényébe. (Tudatos óvatosságból rendszerrõl beszélünk, s kerüljük az integ-
ráció kifejezést, ami mögött mindig ott húzódhat, hogy ki, kit, miért integrál, a több-
letforráshoz jutás reményében.)

Az eddigiek alapján úgy látjuk, hogy olyan önálló fenntartható agrár- és vidékfejlesztési
program kínálkozik megoldásként, mely alapja az élelmiszer-feldolgozásnak és -értékesítés-
nek és amely szervesen illeszkedik a különféle nemzeti tervek, programok rendszerébe,
s világosan tükrözik a „brüsszeli” támogatás elnyerésére irányuló részleteket.

Fontos aláhúzni, hogy az ismertetett fenntartható agrár- és vidékfejlesztési rendszer teljesen egy-
bevág az EU 2007–2013 idõszakra tervezett szabályozási törekvéseivel, különösen a konvergenciával.

A SWOT-analízis 

A jelent magyarázó és a jövõt sokban meghatározó tényezõket, körülményeket a
SWOT-analízis áttekintõ táblázata szemlélteti (lásd 1. táblázat). Az 1. táblázat a fenn-
tarthatóság komplex és dinamikus rendszerébõl a lényegeseket kísérli meg kiemelni.

A stratégia az erõsségek megõrzését, illetve fenntartását, a gyengeségek mérséklését, ahol le-
hetséges, teljes megszüntetését, a lehetõségek minél teljesebb megvalósítását – hiszen ezek
hordozzák a fenntarthatóság lényegét, újszerûségét –, a veszélyek elkerülését célozza, mert
ez utóbbiak jelzik a fenntarthatóság kockázati körülményeit, a nem kívánatos hatásokat. 

1. táblázat. A SWOT-analízis áttekintése
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A mezõgazdaság és vidék tevékenységi szerkezetének, 
funkcióinak átalakítása

A klímaváltozás várható hatásainak ellensúlyozásában a fenntarthatósággal karöltve sür-
getõ feladat az eddigi tevékenységi szerkezet, a megszokott szerepkör átalakítása, melynek
hatásai más globális kihívásokat is (energia-, ivóvízigény stb.) elõnyösen érintenek.

A hazai mezõgazdaság termelési–tevékenységi szerkezete átalakításának szükséges-
sége már évtizedek óta napirenden szerepel. A kalászosok és a kukorica egyoldalú túl-
súlya – különösen a sajnálatosan lecsökkent állattenyésztés mellett – még akkor sem
követhetõ a továbbiakban, ha beindul a bioetanol gyártása.

5. ábra. Sajátos agrárlehetõségek a tevékenységi szerkezet változtatásában

Az egyoldalúság kézzelfogható jelei nem szorulnak bizonyításra. A fenntartható agrár- és
vidékfejlesztés ugyanakkor kínálja a sokszínûbbé váló termelõ-szolgáltató tevékenységi kör
megváltoztatását, divatosan szólva a „multifunkcionalitás” irányába. A fenntartható mezõ-
gazdaság és vidék szervesebb egységbe kovácsolását segíti a hagyományos tevékenységi kör
bõvítése, régebbiek újraélesztése, újszerû tevékenységek, szolgáltatások, háziipari és más
hagyományok felkarolása, melyek áttekintését az 5. ábra tartalmazza. Ilyenek lehetnek: 
– Mûvelési ágak arányainak megváltoztatása. A lejtõk vagy gyenge minõségû szántók,
legelõk fásítása, erdõtelepítés. Lejtõk gyepesítése. Vizes-vizenyõs területek tógazda-
sággá alakítása.
– A szántók hasznosításának módosítása. A kialakult kalászos-kukorica arány csök-
kentése, a vetésváltás elõnyeinek kamatoztatása, bioenergia-növények körének bõví-
tése, a többcélú szántóföldi fatermelés felkarolása, a fasorok közötti mezõgazdasági
termelés ismételt bevezetése. 
– Megújuló bioenergia-elõállítási tevékenység. Energiaerdõk létesítése, ernergiafû-termelés és
-hasznosítás. Biomassza-hasznosítási programok alapanyagainak elõállítása, illetve biogáz,
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biodízel, bioetanol. A globalizálódó világban az egyre élesedõ energiaellátás, a folyamato-
san emelkedõ kõolaj- és benzinárak, a légkörvédelem, a termelõk önálló energiaellátása
rendkívüli módon elõtérbe állítja a mezõ/erdõgazdaság energianyerési lehetõségeit a ház-
tartások, települések részbeni-egészbeni önálló energiaellátásának bevezetését.
– A gyepesítés és az erre alapozott állattartás, extenzív, vagy természet közeli állattartás.
– A termelõi szolgáltatások fejlesztése. 
– A hungarikumok, a tájtermelés felkarolása. 
– A nem élelmiszer célú termelés lehetõségeinek kiaknázása. 
– Széles körû közcélú környezetfenntartó tevékenység (például parlagfûirtás). Zöld-
felületek létesítése, ápolása, gondozása. Természetvédelmi tevékenység. Biodiverzitás
fenntartása. Állatvédelem, állati jólét felkarolása stb.
– Helyi élelmiszer-feldolgozás, vendéglátás, turizmus.
– Tájképi értékek, hagyományok õrzése, a kultúra ápolása. Vidékfejlesztési feladatok ellá-
tása. Rekreáció, üdülés, pihenés. Túrázás, kirándulás, táborozás. Falusi turizmus, üdülõfa-
lu létesítése, városiaknak hétvégi pihenõ-, nyári nyaralótelepek létrehozásának elõsegítése. 
– A biotermékek elõállítása, az ökológiai, az organikus gazdálkodás – a piaci lehetõ-
ségek függvényében –, továbbá az alacsony ráfordítások melletti gazdálkodás (LISA),
az alternative agriculture (USA) stb. Ezek valójában színesítik a tevékenységi szerke-
zetet, a fenntartható rendszer kritériumainak megfelelõen kiegészítésre szorulnak. A
bio-, az öko-, az organikus megoldások ugyanis egy piaci szegmens igényeire koncent-
rálnak, különleges, nem tömeges igényeket elégítenek ki, s nem céljuk a társadalmi-
szociális, gazdasági és természeti dimenziók harmonizálása különféle szinteken.

A fenntarthatóság megvalósításának kérdései

A fenntartható gazdálkodásban a szántóföldi növénytermelés jövõbeni kulcskérdése a csapa-
dékmegõrzést, a szárazságot, és a CO2- és metánkibocsátást egyaránt figyelembe vevõ talajmû-
velés, a ráfordítás:termõföld:hozam arányok növekvõ számításba vételével együtt. Fontos,
de nem cél a maximális termésátlagokra való törekvés, hanem a fenntarthatósággal,
a termõhellyel és a klímával számolva a ráfordítások és a bevételek (beleértve a kompenzá-
ciót is) közötti minél nagyobb különbség biztonságos elérése a kívánatos gyakorlat, ami termé-
szetesen eltérõ a kedvezõtlen, az átlagos vagy a jobb termõhelyeken.

A fenntartható stratégiával is célszerû tudatosítani, hogy a termõtalaj hazánk legna-
gyobb víztározója, és szorgalmazni a csapadék talajba szivárgását, megõrzését, a takaré-
kos hasznosítását, a vizek ismételt, többszöri felhasználását, a felszíni és felszín alatti
vizek szennyezéstõl való védelmét, a többcélú víztározók létesítését, valamint a vízta-
karékos biztonsági öntözés felkarolását. A belvizek elkerülését és az árvízveszély csök-
kentését az altalajlazítás ismételt elterjesztése segíti elõ. A fenntartható mezõgazda-
ság így növekvõ szerepet játszik a hazai vízgazdálkodásban.

Mindez az EU-n belüli hatékonyság és versenyképesség fontos tényezõje is. 
A szántóföldi növénytermelésben meghatározó a termõhelyi adottságokhoz és a nö-

vény igényeihez igazodó technológia, valamint technika, a szárazságtûrõ fajták foko-
zott termelésbe vonása, illetve nemesítése, esetenként a külföldi fajták honosítása, az
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egyoldalú kalászos-kukorica vetésterületi arány – többször említett – csökkentése, a
növénytermelési szerkezet aránymódosításai, kedvezõbb vetésváltási feltételek elõ-
mozdítása, a többcélú, a növényhez és a termõtalajhoz való igazodást segítõ GPS, va-
lamint a növény levélzetérõl olvasógépre szerelhetõ tápanyaghiányt jelzõ érzékelõ al-
kalmazása, a talajtakarás (mulcsozás) különféle módozatainak terjesztése, a szerves-
trágyázás, zöldtrágyázás fokozása mind-mind a válaszadás fontos eleme.

A fenntartható gazdálkodásban fontos a gépesítésben jelentkezõ lemaradás pótlása, a gép-
struktúra átalakításával párhuzamosan. A forgatásos talajmûvelésben a váltvaforgató ekék,
a réselt kormánylemezek, változtatható fogásszélességû gépek beszerzése, a szántással
egy menetben végzett elmunkálás, az elektronika bekapcsolása (GPS stb.) a fontosab-
bak. A forgatásnélküli alapmûvelésben a kombinált nehéz kultivátorok, közép-mélyla-
zítók, illetve nehéz tárcsás boronák és vetés együttes végzésére való felkészülés alapköve-
telmény! Kívánatos a mulcstechnológia mûszaki eszközeinek az elterjesztése is. A gépek
csak a szükséges mélységben dolgozzanak a CO2-emisszió érdekében is, amely csök-
kenõ mértékû a szántás, közép-mélylazítás, kultivátorozás, tárcsázás eljárásokban.

A fenntartható gazdálkodásban a növényvédelem átalakítása is szükséges. Megnõ a
szaktudás, az elõrejelzés, a szervezett szaktanácsadás, az integrált növényvédelem, a
korszerû technikai eszközök szerepe. A növényi betegségek, az állati kártevõk és a
gyomnövények elleni védekezésben a precíziós technika, valamint a gyomnövénytan
eredményeinek elterjesztése a cél, így elérhetõ a csökkentett hatóanyag, vegyszer ki-
juttatása. A biológiai védekezés felkarolása is égetõen fontos teendõ a felkészülésben.

A fenntartható gazdálkodási rendszer állattartásában célszerû figyelembe venni, hogy
Magyarországon idõszakonként éles viták zajlottak az állattenyésztés fejlesztési irányait és
arányait illetõen. A hazai éghajlati adottságok mellett a gabonára alapozott állattartás-
ban általában kisebb az idõjárási eredetû kockázat, mint a szálas-lédús takarmányokat fo-
gyasztó állomány körében. Számolni szükséges azonban az EU állati jólétre irányuló in-
tézkedéseinek tartási körülményeket, méreteket stb. költségnövelõ hatásaival (árnyéko-
lók építésével, szellõztetéssel, szigeteléssel az állattartó épületekben, legelõk, állattartó
épületek és telep fásítása stb.). Az állattartásban elsõsorban a CO2-, N2O-, CH4-kibocsá-
tás miatt sürgetõ a szellõztetés és a hõgazdálkodás feltételeinek megteremtése, megnõ a trá-
gyakezelés, a trágyatelepek fontossága a keletkezõ gázok és a potenciális környezetszennye-
zés miatt. Korszerû építészeti elemekkel korszerûsíthetõk az állattartó épületek és mûtár-
gyak és az állatok vízellátása is kiegészítõ beruházásokat igényel.

A lehetõségek egyik meghatározó eleme a termelési-tevékenységi szerkezet irányainak,
arányainak megváltoztatása, amit az elõzõekben is érintettünk. Ezekrõl nyújt átte-
kintést az 5. ábra. A szerkezetváltáshoz tartozik a termõhelyek ésszerûbb megválasz-
tása is. A szerkezeti változtatások egyben az alkalmazkodó- és versenyképesség, így a
fenntartható mezõgazdaság kulcselemei is.

A termelési szerkezetváltásban – újszerûsége miatt – hangsúlyozzuk, hogy amellett,
hogy a fenntartható mezõgazdaság – az erdõkkel együtt – az ország területének több
mint 80%-án eleve környezetfenntartó tevékenységet is folytat, megbízásos alapon ki-
terjeszthetõ a települések kül- és belterületére, a védett területekre, ezek puffer övezete-
ire is, hiszen ehhez zömében adottak az ismereteik, a felszereltség, gyakorlat és helyisme-
ret. Közhasznú szerepkörben egyébként minden olyan termelõ-szolgáltató tevékenység
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számításba jöhet, amely nem károsítja a talajokat, a felszíni és felszín alatti vizeket, nem
szennyezi a levegõt és védi a biodiverzitást. Így például talajvédelmi, természetvédelmi, vízvé-
delmi, tájvédelmi és levegõtisztaság-védelmi feladatok. A közhasznú környezetfenntartó tevé-
kenység kiterjesztése számtalan elõnnyel járhat: közelíti az érdekeket, gazdaságosabbak
a megoldások, egyes feladatok a településektõl nem függetlenül zajlanak stb.

A fenntartható mezõ/erdõgazdaság fontos szerepet játszik a légkörvédelemben is.
Szerepe kétirányú: egyrészt a káros gázok elnyelésében, másrészt a káros kibocsátások
csökkentésében jelenik meg. Ennek tudatosítása azért is fontos, mert így a mezõ/erdõ-
gazdaság fenntartható stratégiájának támogatására fordított összegek is más megvilá-
gításba kerülhetnek. (Nem véletlen, hogy az Egyesült Királyság Fenntartható Fejlõdés
Stratégiájában is megjelenik ez.)

Szükségképpen megnõ a fenntartható mezõ/erdõgazdaság helyi energiatermelésbeli szerepe.
Minden kétséget kizáróan rohamosan erõsödnek az energiaellátás gondjai, az ettõl
való függõség, emelkednek költségei, szûkülnek a fosszilis forrásaik. Ezért települé-
senként, háztartásonként, üzemenként a tájhoz, természeti környezethez illeszkedõ
helyi alternatívenergia-elõállítási programokat szükséges mielõbb készíteni, készíttetni,
melynek hasznossága többirányú: helyi erõforrásokat, melléktermékeket, hulladéko-
kat hasznosító, költségcsökkentõ, foglalkoztatást nyújtó, környezetvédõ stb. (Célsze-
rû megemlíteni, hogy az Egyesült Királyságban egy évtized alatt az elektromosener-
gia-igényük 15,4%-át megújuló forrásokból kívánják elõállítani.)

A termelési szerkezetváltásban – a már említett – kalászos-kukorica arányának mérsék-
lése, az állattenyésztés növelése mellett fontos a valamennyi kertészeti tevékenység, valamint a
zöldfelületek növelésének a felkarolása. Mindkettõ fontos szerepet játszik a foglalkoztatásban,
a bevételekben, a környezetfenntartásban, a klímavédelemben, az egészségvédelemben. A
„napi háromszori zöldség-, gyümölcsfogyasztás”, az olcsó egészségügyi prevenció a lecsök-
kent belföldi keresletet fokozza, de néhány termékbõl az európai export is jelentõs lehet.

A fenntartható gyümölcstermelésben megnõ a termõhely, a fajtaválaszték, az alkalmaz-
kodóképesség szerepe.

A fenntartható zöldségtermelésben 15–20 faj fõnövényként, 15–20 faj elõ-, utószezon-
ban válik egyre meghatározottabbá, tehát ezekre célszerû koncentrálni. 

A szõlõ-bortermelésen lendíthet, hogy nõhet a hazai étkezési, csemegeszõlõk termelése és fo-
gyasztása. A hazai borok ételekhez illesztett kulturált fogyasztása sokirányú lehetõsége a
fenntarthatóságnak. A valószínûsíthetõ felmelegedéssel megnõhet a vörösborok elõállítása.

A gyógy- és aromanövények felkarolásának kedvez a divat és a hazai hagyományok.
Ezen belül a fenntarthatóság várható környezetében a termelt fajok (55 faj) súlya nõ,
míg a gyûjtötteké (97 faj) csökken. 

A dísznövények elõállítását az emelkedõ életnívó, a környezeti igényesség állítja elõ-
térbe, aminek kedvez a hazai nemesítõk tevékenysége. 

A díszfák-díszcserjék növekvõ felvevõi a házi kertek, a települések, a különféle létesít-
mények, tetõkertek, erkélyek, balkonok, kisebb-nagyobb terek, parkok, útszegélyek.

A kertészti tevékenységek, az üveg és fólia alatti termelés tudás-, befektetés- és
munkaigényes tevékenységek, melyek kis- (családi), közép- és nagyüzemekben egy-
aránt mûvelhetõk. Szemben a gabonatermeléssel, ami kevésbé tudás-, munkaerõ- és
tõkeigényes, adott a gépesítés – zömében szolgáltatások formájában –, s nagy mére-
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tekben folytatható. Ez a magyarázata – többek között – nagy arányának a hazai me-
zõgazdaság kialakult helyzetében. 

Általában a zöldfelületek és az erdõk sokoldalú hatásuk – CO2-elnyelés, oxigénkibocsátás,
árnyékolás, pára megõrzése, esztétikai hatások, a szelek mérséklése stb. – miatt nélkülöz-
hetetlenek a fenntarthatóságban. (A szántóföldi növények, rétek-legelõk, gyümölcsösök,
szõlõk is zöldfelületek jelentõs oxigénkibocsátással és CO2-elnyeléssel!) Mindez akkor is
fontos, ha várhatóan csökken a zöldfelületek CO2-elnyelése.

Az erdõk és a városi, vidéki zöldfelületek, az állami, magán-, közületi tulajdonban
lévõ területek földfelületének növelése, gondozása, többcélú hasznosítása összetett fel-
adat, amely sokoldalú elõnnyel, haszonnal (pl. foglalkoztatás) kecsegtetõ. 

A felmelegedés és a szárazság elõtérbe állítja a telepítésre kiválasztott termõhely
adottságait, a fajok és fajták megválasztását az erdõsítésben, fásításban, parkosításban,
ligetesítésben. 

Fásításban, erõdítésben, felújításban, illetve telepítésben a mûszaki feltételek megte-
remtése, a csemete-elõállítás, a telepítési technológiák, a faanyag energetikai haszno-
sításának gépesítése, továbbá az erdõ- és bozóttüzek oltási technikái jelzik a legfonto-
sabb feladatokat. Jelenleg a hazai megújuló energiafelhasználás több mint 70%-a a fá-
ból származik. A növekvõ igények kielégítése érdekében megoldásra vár az energia-
ültetvények betakarításának, aprításának, kérgezésének, brikettálásának gépesítése és
a megfelelõ tüzelõberendezések terjesztése. Az ipari célra telepített ültetvényeknél a
tüzeléssel kapcsolatos feladatok természetesen elesnek.

A stratégia megvalósításának egyik döntõ eleme az erdõgazdálkodás üzemeltetési, fejlesz-
tési viszonyainak, valamint az állami erdõk többcélú (haszon-, természet- és környezetvédel-
mi, valamint rekreációs célú erdõk) rendeltetése pénzügyi vonatkozásainak, továbbá az er-
dõgazdasági és természetvédelmi erdõk felügyeleti-irányítási viszonyainak rendezése.

A fenntartható stratégiában több célt (bevételi forrás, klímavédelem, környezet át-
alakítása stb.) is szolgál a magántõke (beruházás, munkaidõ-befektetés a telepítésbe,
ápolásba stb.) bevonása az erdõsítésbe, fásításba, ültetvénytelepítésbe. Ennek egyik lehe-
tõsége az, amikor a mezõgazdasági termelõk erdõsítenek. További lehetõségek a fa-
sorok közötti mezõgazdasági termelés, a szántóföldi fatermelés ipari célra, valamint
az energiaerdõ-létesítés magánerõbõl és támogatással.

A mezõvédõ erdõsávok – melyek zömmel a rendszerváltozást követõ vidéki pénzhiány-
nak estek áldozatul – nemcsak a zöldfelületeket növelik, hanem a csapadék megõrzé-
sében, a szelek mérséklésében, a párolgás csökkentésében, a biológiai sokféleség re-
zervoár területeként egyaránt fontos szerepet töltenek be, ezért gyors ütemû növelé-
sük a megoldások fontos eleme. Sürgetõ a telepítések elõkészítése, az anyagi-pénzügyi
és a területrendezési feltételek megteremtése.

A vadgazdálkodásban a vadállomány egyensúlyának megteremtése, a csemetekertek,
a fiatal ültetvények és a mezõgazdaság vadkárainak csökkentése, a vadászatban és a va-
dásztatásban a vad–vadász–erdõ–természet–környezetvédelem–mezõgazdaság eltérõ
igényeinek harmonizálása, a hazai és külföldi bérvadásztatás infrastruktúrájának fejlesz-
tése, újabb vadászati irányzatok kibontakoztatása alkotják a lehetsõségek ugrópontjait.
A klímaváltozás és az azt követõ mûvelési ágak változása – erdõsítés, fásítás, gyepesí-
tés, a szántóterület csökkenése –, a védett területek növekedése, a NATURA-területek
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megjelenése, a jobb minõségû szántókon folyó termelés tájanként eltérõen érinti a
nagy- és apróvadakat, így a vadászatot is. 

Az erdõkben, völgyekben többcélú víztározók létesítése, a sporthorgászat, üdültetés,
pihenés, bemutató- és látványerdõk, vadaskertek, vadbemutató részlegek létesítése segíti az
erdõsítés-fásítás bõvítésének társadalmi támogatottságát, a zöldfelületek növelését.

Jegyzet

1 A KvVM és az MTA együttmûködésében 2003–2006 között mûködõ, a klímaválzozással
foglalkozó projekt (Változás – Hatás – Válaszok) rövidített elnevezése. 
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Hoffmann Istvánné

A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS 
TÁRSADALMI ELFOGADOTTSÁGA

Eszményeinknek, törvényeinknek, szokásainknak azt a felfogást kellene
tükrözniük, hogy minden nemzedék csupán gondnoka, kezelõje, nem pedig
kizárólagos birtokosa az erõforrásoknak, és köteles azokat károsodás nél-
kül átadni az utána jövõknek.

Alden Whitman

A fenntartható fogyasztás társadalmi elfogadottsága mindenekelõtt attól függ, hogy
az adott társadalom tagjai számára az alapvetõ szükségletek kielégítettsége, színvo-
nala a gazdaság fejlettségének megfelelõ-e, az adott társadalom tagjainak esélyei kö-
zelítenek-e egymáshoz, s az össztársadalmi cél az életminõség javítása a természeti
környezet túlterhelése nélkül. Magyarország lakossága nemcsak az elmúlt, tehát be-
látható távlatban kényszerült önként, saját érdekeinek felismerésével új ismeretek és
magatartásformák elsajátítására, de a fogyasztás színvonalában és a tudatos környe-
zetvédelemben jelentkezõ tekintélyes lemaradásának csökkentése érdekében, az eu-
rópai és a tengerentúli fejlett piacgazdaságok polgáraival szembeni hátrányának
mérséklése miatt is.

A nyolcvanas évek elején végzett összehasonlító elemzés (Hoffmann Istvánné: A hazai
fogyasztás sajátosságai néhány európai országhoz viszonyítva. 1984. Elõadás a MKK. Fo-
gyasztás és életszínvonal Konferenciáján) rávilágított arra, hogy az elmúlt két évtizedben
a kevésbé fejlett nyugat-európai országokban (pl. Olaszország, Spanyolország, Portugá-
lia) a fogyasztás gyorsabban növekedett, mint a fejlettebbekben, amely természetes, hi-
szen a magasabbról indulás akkor is többletet jelent, ha a mértéke kisebb.

A kor követelményeinek eleget téve a nagy értékû javak állományának összehason-
lítására szorítkozom, hiszen abban az idõben a lakossági fogyasztási törekvések és ki-
adások között prioritást élveztek a látható javak gyarapodásával való összehasonlítás
és jólét-értékelések. Minden más fogyasztási cikkcsoport kiadási szerkezetbeli súlya
részben hagyományok, illetõleg életmód, értékek hatására alakult, s a jövedelmek sze-
repe másodlagos volt.

A tartós fogyasztási cikkek állománya kiegészítve a gépkocsi- és a távbeszélõ-ellá-
tottsággal leginkább jelzi az egyes országok lakossági fogyasztásában a létszükségle-
tek kielégítése mellett megjelent másodlagosnak mondott anyagi javak, szolgáltatá-
sok megszerzésére irányuló törekvéseket. Az összehasonlító adatok nemcsak a kü-
lönbségekre, de a dinamikára is felhívják a figyelmet.
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Ezer lakosra jutó televízió-, személygépkocsi-állomány és a telefonellátottság

Az adatok összehasonlító elemzésétõl eltekintek, mert inkább a tendencia érdemel
figyelmet, mint a tudományosan már széleskörûen vizsgált sajátosságok, azonosságok
és eltérések. Mégis úgy ítélem meg, hogy a mai fogyasztási színvonal és lakossági igé-
nyek reális voltának megítéléséhez nem nélkülözhetõ a visszapillantás arra a sajátos
magyar útra, amely visszarendezõdésekkel ugyan, de a hatvanas évek végén elindítot-
ta a fogyasztóvá válás folyamatát. A folyamat nyomon követése érdekében a tanul-
mányban néhány, a fogyasztás általános és sajátos módosulásával kapcsolatos kérdést
emelek ki, s törekszem a fogyasztói magatartás alakulásának felvázolására. A többi
között vizsgálatra kerülõ kérdések: 
1. A volt szocialista rendszer utolsó évtizedeiben milyen mintákba rendezõdtek Ma-
gyarországon a fogyasztási aspirációk, és mi jellemezte, jellemzi a hazai fogyasztók
magatartását?
2. A rendszerváltozással megindult gazdasági felemelkedés a privatizáció, az infrastruk-
túra fejlõdése, a telekommunikáció gyors térhódítása, a kvalifikált fizikai és szellemi
munkaerõ iránti igénynövekedés stb. hatására a modellként számításba vehetõ, fejlett
ipari országok adott gazdasági fejlettségi szakaszaiban (hatvanas, hetvenes évek) megje-
lent pazarló fogyasztási modell helyett a fenntartható fejlõdésre alapozott új modell va-
lósulhat-e meg, amelynek elfogadása a lakosság tudásgyarapodását is feltételezi?
3. Milyen feltételeknek kell érvényesülniük a gazdaságban ahhoz, hogy a szükségletek
hierarchiájában a kevésbé tárgycentrikus, a környezetet kímélõ, értékhordozó fogyasz-
tási modell váljon elfogadhatóvá a magyar társadalomban?

A változáshoz szükséges ismeretek gyarapítása a piacgazdaság térhódításakor elma-
radt, és a nyitott piacgazdaságokban már a ‘80-as években nyilvánvaló káros jelensé-
gek a mai magyar gazdaságban is megjelentek. A jobb megértés érdekében visszapil-
lantunk arra az idõszakra, amikor a globális gazdaság struktúrájában veszélyekre fi-
gyelmeztetõ fejlemények jelentek meg. Ilyenek például:
1. az alapanyag-termelõ gazdaság leválása az ipargazdaságról,
2. az ipargazdaságban a termelés elkülönülése a foglalkoztatástól, és
3. a világgazdaság hajtóerejének szerepváltozása, amelyet a nemzetközi kereskedelem
háttérbe szorulása és a tõkemozgás elõretörése jelentett.
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A szakértõk szerint a legújabb kori jelenségekre jellemzõ, hogy nem ciklikusak. Igaz
azonban, hogy az elméleti közgazdaságtan ezeket a jelenségeket még nem tisztázta,
bár a gazdasági „sikertörténetek”-bõl (Japán, Dél-Korea, NSZK) éppen ezek a követ-
keztetések vonhatók le. Az elméleti közgazdászok számára a 20. század vége felé már
nyilvánvaló volt, hogy a világgazdaság játssza a fõszerepet és nem a nemzeti makro-
ökonómia, amire a legtöbb gazdaságelmélet összpontosít.

Az élelmiszer-termelés és -fogyasztás 2000-re a korábbi és a várt („Global Report to
the President: Entering the Twenty-First Century”. Római Klub, 1975) tendenciáktól
alapvetõen tért el, nem csökkent, hanem növekedett, s leggyorsabban a fejlõdõ gaz-
daságokban. A biotechnológia térnyerése ugyanakkor a 21. században várható, s en-
nek elsõ képviselõi a génmódosított mezõgazdasági, kertészeti termékekkel már meg
is jelentek a nemzetközi piacokon, amelyeket a vásárlók szinte mindenütt kétkedés-
sel és némi félelemmel fogadtak. Ebben szerepet játszott, játszik és meghatározó a
környezetvédõ mozgalmak tiltakozása, az elõre nem megismerhetõ káros hatások –
emberre, termõföldre, ültetvényekre – lehetõségének publikálása. 

Kérdõjelként áll szemben a fenntartható fogyasztás társadalmi elfogadottságával,
vagy talán elfogadhatóságával a génmódosított élelmiszerekkel szembeni félelem,
amely a magyar társadalomban mint elemi szabadságjog nyíltan fogalmazódik meg
azokban, akik tenni is készek az emberiség biztosabb jövõjéért, az utódok egészséges
túléléséért. Számuk ma Magyarországon még nem számottevõ, de szerencsére a tö-
megmédiumok segítségével hangjuk és követeléseik felerõsödnek. 

Az alapanyag-felhasználás drasztikus csökkenése vált a 20. század végére jellemzõ-
vé, amelynek legfõbb magyarázata a gazdasági output adott egységéhez szükséges
alapanyagigény folyamatos csökkenése. Ezt a „csúcstechnikák” hatásának tudhatjuk
be. A nemzetgazdaságokban ez a tendencia a foglalkoztatottságon belül a fizikai mun-
ka csökkenésével és az általános foglalkoztatottság növekedésével járt együtt. 

Ez a trend Magyarországon még nem jelentkezik, amelynek okait mindenekelõtt az
elmaradott szakmastruktúrában kereshetjük, s az is tény, hogy ennek megváltoztatá-
sára a rendszerváltó kormányok még nem fordítottak kellõ gondot. A munkanélküli-
ség éppen a feldolgozó ágazatokban vált súlyos mértékûvé, amelyben a foglalkozta-
tottak számát egyes elõrejelzések 2010-re a mai 65–70%-ára várják. 

Az új világgazdaságban a tudás, az ismeretek robbanásszerû fejlõdése vált jellemzõ-
vé, s ezért a munkaigényes termelés eltolódik a tudásigényes iparágak felé. Például,
egy félvezetõ összes költségének 12%-a munkabér és 70%-a szellemi (kutatás-fejlesz-
tés) kiadás. A gyógyszeriparban is közelít a szellemi munkaköltség az 50%-hoz.

Minden fejlett országban a „tudással” foglalkozók kerültek a munkaerõpiac közép-
pontjába. A foglalkoztatottság és a termelés ellentmondásba került egymással, ami
azzal is együtt jár, hogy a szerényebb munkabérköltségek miatt a termelést, ahol er-
re mód van, a kevésbé fejlett, vagy éppen fejlõdõ gazdaságokba telepítik a multinaci-
onális vállalatok. Munkaalkalmat teremtenek ugyan, de konzerválnak bizonyos mun-
kaigényes technológiákat, versenyhátrányba hozva a kisebb, közepes vállalkozásokat
vagy/és a kevésbé tudásigényes technológiák fejlesztésére képes gazdaságokat.

Ezt egészíti ki a tõke nemzetközivé válása, és az egyes országok közvetlen ellenõr-
zése alóli kikerülése. A tõke keresi azokat a befektetéseket, amelyek a legnagyobb ho-
zadékkal járnak, és nincs tekintettel az országok belsõ érdekeire.
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Elérkezett a mûszaki-tudományos forradalom legújabb szakasza: a számítógép, a
távközlés (mobiltelefon, adatszolgáltató központok, adatszolgáltató rendszerek), a vi-
lágtársadalom, amelyet a felismert környezetkárosítás miatti veszélyek ébresztettek rá
a közös felelõsségre. Ezek az újszerû gazdasági jellemzõk, kiegészítve a demográfiai
robbanással teszik a korábbi korszakoknál bizonytalanabbá az elõrejelzéseket, holott a
fenntartható fogyasztás társadalmi elfogadása, elfogadtatása a valós napi élet feltételei
között képzelhetõ csak el.

A rendszerváltozás utáni gazdasági növekedést a mindennapi élet változásait felfo-
gó és értékelõ lakosság alig érzékeli, bár:
– a lakosság az összes jövedelme 29%-át költötte 2004-ben élelmiszerre, ami mintegy
5%-kal kevesebb az 1995. évinél, de 14%-kal magasabb az európai átlagnál,
– emelkedik a lakásfenntartásra és a telekommunikációra költött folyójövedelem-rész is,
– kiugróan gyorsan gyarapodik a gépkocsiállomány, amely 1989-tõl több mint egy-
millióval nõtt,
– 2003-ban több mint 275 ezer új gépkocsit vásárolt a magyar lakosság,
– a nagy értékû javakat és a lakások többségét 1999 óta fõként hitelre vásárolja a la-
kosság, s ennek arányában csökkentek a megtakarítások, s emelkedtek a tartozások,
– az eladósodás miatt a lakossági megtakarítási ráta csökkent, amely a rendszerválto-
zás elõtt az évi jövedelmek 5–8%-át, majd 1996–2001 között 2,5%-át, 2004-ben pe-
dig már csak 1%-át érte el. 

Ez utóbbi változás nagymértékben magyarázza az államháztartás külföldi eladósodá-
sának nagyságát, hiszen a kiadások lakossági megtakarításokból való finanszírozása már
nem lehetséges. A magyar háztartások, a lakosok a korábbi évtizedekben, de százado-
kat is mondhatunk, kitûnt takarékos gazdálkodásával. A pénzzel kapcsolatos közmon-
dások többsége inkább negatív, mint pozitív ítéletet mond vagy sugall. Például: köny-
nyen szerzett, könnyen megy, addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér, a pénznek nincs
szaga, ebül szerzett jószág ebül vész el stb. A rendszerváltozás elõtti és utáni háztartás-
gazdálkodási kutatások a pénzhez, takarékossághoz, a fogyasztáshoz a lakosság attitûd-
jeiben bizonyos módosulásokat jeleznek ugyan, de az alapvetõ értékek alig változnak.

1. A magyar lakosság magatartásjellemzõi 
a rendszerváltás elõtti évtizedekben

Az 1970–1980-as években Európában a kevésbé fejlett piacgazdaságokban a fogyasz-
tás gyorsabban növekedett, mint a fejletlenebbekben. Ezekben az évtizedekben a ma-
gyar gazdaságban is dinamikus volt a fogyasztás növekedése, amelyben nemzetközi
hatásokat is tetten érhetünk. Ezt egészítette ki a sajátos hazai gazdasági-társadalmi
változás, amely 1968 után a gazdasági mechanizmus hatásai miatt egyedi arculattal
jellemezhetõ még akkor is, ha a ‘70-es években a központi tervirányítás növekvõ po-
tenciállal kelt életre. Ennek ellenére megjelentek a piacgazdaság csírái, mérséklõdtek
a korábbi fogyasztási különbségek és felismerhetõvé váltak a fogyasztói társadalom
hatásai, a szükségletek, igények terjedelmének növekedésében a fogyasztói aspirációk
korábban nem ismert dimenzióiban. 
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Kutatásaink szerint Magyarországon az 1970-es évek közepétõl a rendszerváltozásig
a lakosság magatartására az önkéntes, és a hiánygazdaság okozta nagymértékû meg-
takarítási hajlam mellett a tervezõ attitûdök, a jövõben való gondolkodás voltak jel-
lemzõk. A politikai rendszer a fokozódó fogyasztói nyomásnak nem volt képes ellenáll-
ni, s inkább a háztartások anyagi javainak gyarapodását támogatta a fogyasztás teljes
vertikumában, mint az ésszerû, anyag- és energiatakarékos, jövõt szolgáló megoldáso-
kat. A magyar vevõ tudatos fogyasztóvá nevelése évtizedekkel korábban elkezdõdhe-
tett volna, ha az értékek idõben kerülnek felismerésre.

Jellemzõnek mondhatjuk, hogy a magyar háztartások magatartásában a nyolcvanas
évek elejére új vonásként jelent meg:

a) a megszerzett életszínvonal megõrzésére való törekvés,
b) a hitelvásárlás volumenének emelkedése,
c) a vagyonképzés kényszere és a motorizációs szükséglet,
d) a lakáshelyzet relatív romlása,
e) a megtakarítások növekedése, amiben a kényszer is megjelent.
A felsorolás jól mutatja, hogy a gazdaság és a társadalom a korábbi tempóhoz viszo-

nyítva lépést váltott. A háztartások, amelyek a társadalom legkisebb egységét jelen-
tik, természetes módon tükrözik a változásokat, s a korábbi lendület elvesztését.

Megállapíthatjuk, hogy a lakosság magatartása megváltozott, igényesebbé vált,
szükségletei mélységben és szélességben is kiterjedtek. Már kevésbé volt elnézõ a nem
közvetlenül saját érdekeit érintõ problémákkal szemben, magatartása önzõbbé, a szó
valódi értelmében anyagiassá vált. A sikert, az érvényesülést az anyagi gyarapodás je-
lezte, s megindult a fogyasztói társadalom vonzónak látszó igényeinek követése.

Magyarországon a ‘70-es évek végétõl a gazdaságirányítás egyik törekvésévé vált a
fogyasztási cikkek árának közelebb hozatala a ráfordításokhoz, amely egybeesett a
nemzetközi piaci hatások érvényesítésével is. Az új helyzet nemcsak azt jelentette,
hogy a legtöbb alapvetõ élelmiszer ára jelentõsen emelkedett, de azt is, hogy szabad-
dá váltak az értékesítés csatornái, megjelentek a versenytársak eltérõ árakkal a piaco-
kon. Felszabadultak a nagy- és kiskereskedelmi csatornák a korábbi kötöttségek alól,
versenyezhettek, árengedményeket adhattak, saját üzleteket nyithattak és még sok
más, a korábbi idõszakra nem jellemzõ „piaci” eszközzel versenyezhettek a vevõkért. 

A piac megjelenése a rendszerváltozással a magyar fogyasztókat nem érte teljesen
felkészületlenül, mert a korábbi évtizedekben már megtapasztalták, természetesen
nem azonos mértékben, mint a piacgazdaságok polgárai. Megérte a „világgazdasági
korszakváltást”, s egészen 1988-ig a reáljövedelem, s ezzel egyidejûleg a fogyasztás nö-
vekedését is. A gépkocsiállomány alig másfél évtized alatt megkétszerezõdött, töme-
gessé vált a külföldi turizmus, a megtakarítások tovább emelkedtek, és a legkiélezet-
tebb kérdéssé vált a lakásellátás.

1986-ban megjelentek az értékpapírok, kialakult a kétszintû bankrendszer, vagyis
tovább folytatódott a megindult piacosítás. 1988-tól lehetõvé vált a korlátok nélkü-
li nyugati utazás, amit a lakosság tehetõsebb, igényesebb szegmentumai elsõsorban
arra használtak fel, hogy a belsõ piacon nem kapható tartós fogyasztási cikkeket,
gépkocsikat stb., versenypiacokon szerezzék be. A magyar lakosság számítógép-el-
látásában az egyéni import az egész évtizedben meghatározó volt, ami nemcsak a
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vállalkozási lehetõségek felismerését, de a racionalitást is illusztrálja. Egyes becslé-
sek szerint 1988–89 között a magyar lakosság közel egymilliárd dollárt költött el az
NSZK és Ausztria tartósfogyasztási piacain és turizmusra.

Beszélnünk kell a lakossági magatartás kívánatos változása kapcsán arról is, hogy a
rendszerváltozás elõtti nehéz idõszakokban az új generációk sem tudták elsajátítani
azokat az értékeket, ismereteket, magatartásformákat, amelyek nem fogyasztási ja-
vakban, tulajdongyarapodásban manifesztálódtak. A magyar lakosság idõsebb korcso-
portjait pedig az átlagos alacsony iskolázottság, a hagyományos életmódhoz való ra-
gaszkodás, a változásoktól való félelem és a közös felelõsségvállalás alacsony színvona-
la jellemezte. A közel egy emberöltõt kitevõ gazdaságirányítási és politikai rendszer,
amely a gyenge, de valamikor volt polgári értékek gyors elfeledtetésében volt érdekelt,
a környezettudatos magatartást a piacgazdaságokban ítélte indokoltnak, a pazarló
termelés és fogyasztásra csábítás bûnei miatt. 

Azon is érdemes elgondolkodnunk, hogy a rendszerváltozás utáni politikai erõk miért
nem ismerték fel mind a mai napig a lakosság ismeret-, motiváció- és magatartáshiánya-
iban rejlõ veszélyeket, ha a követhetõ piacgazdasági modellekrõl gondolkodnak. A jövõ
kulcsát a követhetõ fogyasztási modellek adják, amelyek nem téveszthetik szem elõl azo-
kat a követelményeket, amelyeket a Simposium on Sustainable Consumation. (MIMEO. Oslo,
Norway 19–20 January 1994), fogalmazott meg. Nyilatkozatuk szerint:

A fenntartható termelés és fogyasztás, a javak és szolgáltatások olyan felhasználása, amely le-
hetõvé teszi az alapvetõ szükségletek kielégítését, az élet minõségének javítását, a mérgezõ
anyagok, hulladékok és egyéb szennyezõk kibocsátásának minimalizálásával az adott életcik-
lusban, oly módon, hogy nem veszélyeztetik a jövõ nemzedékek szükségleteinek kielégítését.

A felhívás a föld minden felelõs politikusának csakúgy üzenet, mint az egyes pol-
gárnak, éljen bár a legeldugottabb állam legkevésbé ismert és látogatott településén.
A fenntartható fogyasztás alapeleme a fenntartható termelés, s elõször erre a kérdés-
re kell megtalálni a választ, s nem téveszthetõ szem elõl, hogy minden termelés az
emberi szükségletek kielégítése érdekében zajlik, függetlenül a termelési eszközök tu-
lajdonától és fejlettségétõl. 

2. A lakossági szükségletek és a fogyasztás

A szükségletek kategóriáit konkrétan és absztraktan közelíthetjük, amely utóbbi
azért hasznos, mert lehetõvé teszi a történeti, társadalmi meghatározottság melletti
változások mélységben és szélességben történõ kiterjesztését, újabb szükségletek ke-
letkezésének, korábbiak eltûnésének, a kielégítés formáinak, módjának és esélyeinek
az értékváltozásokban játszott szerepének elemzését, a megértés feltételeit.

Témánk szempontjából kardinálisnak a fizikai, fiziológiai szükségleteket tekinthet-
jük, amelyeknek kielégítése meghatározó az összes többi szempontjából, habár a kul-
turális szükségletek nem játszanak kisebb szerepet az ember fejlõdésében, de az ön-
magában is akkora feladat, hogy inkább elkülönítve kell tárgyalni. A materiális szük-
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ségletek keletkezésében és erõsségében társadalmi, gazdasági hatások érvényesülnek,
lehetõvé téve a felismerést, a szükségletek fogyasztással történõ kielégítését.

A szükségletek természetesen alapvetõ szerepet játszanak a fogyasztásban, mint-
hogy az emberi magatartás mozgatórugói, az embereket cselekvésre ösztönzik, és egy
bizonyos cél felé irányítják. A szükségleteket így felfoghatjuk hiányérzetnek, vágy-
nak, törekvéseknek, kívánságoknak, amelyek fogyasztásra ösztönöznek.

A gazdasági, tehát fogyasztási szükségletek objektívnek tekinthetõk, amelyeket a
természetben és a társadalomban gyökerezõ tényezõk határoznak meg és változtat-
nak, módosítanak az idõ és a tudásgyarapodás függvényében. A fogyasztási szükség-
letek kielégítetlenség esetén hiányérzetben nyilvánulnak meg. Az ember alapvetõ tö-
rekvése a hiányérzet megszüntetése, vagyis a fogyasztással céljainak elérése. A szük-
ségletek bizonyos határokon belül, a környezeti feltételek változtatásával, az egyén tu-
datos befolyásolásával módosíthatók. 

Az alakítás akkor tekinthetõ kívánatosnak, ha társadalmi érdeket szolgál és a terme-
lés a fogyasztói preferenciák, értékek szolgálatában áll. A szükségletek szinte minden
idõben és termelési feltételek mellett arra kényszerítik a fogyasztókat, hogy a kielégí-
tési lehetõségeknek megfelelõ rangsort képezzenek. A fogyasztás során a szükségletek
rangsora szükségleti csoportokon belül és azok között is változik. Ennek eredménye,
hogy például a növekvõ jövedelembõl olyan szükségletek kielégítésére törekszenek a
fogyasztók, amelyek a rangsorban korábban vagy nem is szerepeltek, vagy kielégítésük
halasztható volt. A fogyasztói szükségletek kielégítése így teszi lehetõvé a rangsor új-
rarendezõdését, ami egyúttal a termelés fejlõdésének a forrása is.

A fogyasztás lehetõséget ad a társadalmi különbségek jelzésére is. Ennek lehetnek ká-
ros és kedvezõ hatásai is. A megítélésnél abból kell kiindulnunk, hogy a társadalom min-
den tagja számára az alapvetõnek tekinthetõ szükségletek kielégítésének esélye milyen
mértékben adott, s ehhez viszonyítva a potenciális szükségletek terjedelme mekkora.

A fogyasztás, adott elosztási viszony között, differenciáló funkciót is betölt, s ezzel
megteremtõdik az egyenlõtlenség forrása is. A magasabb jövedelmûek jelentik a kö-
vetendõ mintát, amely tudatos értékorientáció nélkül puszta fogyasztási törekvések-
ben manifesztálódik. Ezzel megteremtõdik a fogyasztás értékvesztése, a tárgycentri-
kusság, és nem következik be a fejlõdéshez nélkülözhetetlen életminõséget, értékeket
jelzõ magatartásváltozás a fogyasztáshoz való viszonyban.

A fogyasztás alakulását közvetlenül meghatározzák azok a külsõ és belsõ stimulu-
sok, amelyek együttesen a fogyasztói magatartásban nyernek kifejezést. A fogyasztói
magatartás a termékek, szolgáltatások használatára irányuló megnyilvánulások alap-
ján értékelhetõ. A fogyasztói magatartás történetileg kettõs irányban követhetõ nyo-
mon. A fogyasztás részben anyagi jellegûnek tekinthetõ, mint azoknak a szükségle-
teknek a fejlõdése, amelyet az ember és a társadalom a gazdasági fejlõdés folyamán
hozott létre, és valamilyen formában ki is elégített. Más oldalról: a fogyasztás, a szük-
ségletek kielégítése társadalmi értékítéletnek, filozófiai, etikai és ideológiai normák-
nak volt és van alávetve, amelyek hatottak, hatnak rá, alakították, alakítják és meg-
határozzák a hatásokat tükrözõ fogyasztói magatartást, fogyasztói szokásokat. 

Fejlõdéstörténeti szempontból a szükségletekben bekövetkezett változások, kielégíté-
sük színvonala és mértéke, a szükségletek rangsorának mobilitása mutat rá a fogyasztói
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magatartás koronkénti és társadalmankénti eltéréseire. Nem kétséges tehát, hogy a vál-
tozó magatartás szükségleteket teremt, a felismert és felcserélt szükségletek vagy
ugyanazon szükségletek kielégítése magasabb fokon a társadalmi átalakulás célja,
amelyben magatartási tényezõk is szerepet kapnak.

3. A fenntartható fogyasztás feltételeinek megteremtése, 
új fogyasztási modellek keresése

A rendszerváltozás jelentõsen módosította a szükségletek rangsorát és a lakosság egyes cso-
portjainak magatartását befolyásoló tényezõk szerepét. A lakosság életében az elõzõ poli-
tikai érában nem ismert vagy szándékosan lerombolt értékek újrafelfedezésének, az etikus
életvitelnek, a szolidaritásnak és a toleranciának kell elõtérbe kerülni. A fenntartható fo-
gyasztás társadalmi elfogadottsága a fogyasztó szemszögébõl úgy értelmezhetõ, hogy a tár-
sadalmi munkamegosztásban részt vevõk kialakítanak és elfogadnak bizonyos etikai nor-
mákat, értékeket, és ezeket az élet minden szegletében közös erõvel érvényre juttatják. 

Természetesen meghatározó szerepet kap a politikai és a gazdasági hatalom, az
uralkodó elit, amely a fogyasztók törekvéseinek támogatásával, netán kezdeményezé-
sével, a szükséges feltételek megteremtésével szolgálja a hosszú távon fenntartható
termelésre és környezeti károkra tekintettel lévõ, elfogadható fogyasztást.

Ezek a célok a mai Magyarországon sajátos történelmi feltételek mellett valósulhat-
nak meg. A legizgalmasabb kérdésnek a fogyasztási modellválasztás tekinthetõ, mert
a mai, még alakulóban lévõ demokráciában a múlt számtalan formában akadályoz-
hatja az egészséges fejlõdési irányokat. Az elõzõ központi, tervirányítású rendszer a
fogyasztást is egalitariánus szemlélettel kezelte. Jellemzõen a fejlesztésben is megalo-
mánia uralkodott, az anyag- és energiaigényesség nem volt meghatározó döntési kri-
térium, s ugyanez vonatkozik a környezeti vagy egészségkárosító hatásokra is.

E. F. Schumacher (Small is Beautiful. Economics as if People Mattered. New York: Harper
and Row, 1975. 43, 45) buddhista koncepciója szerint a fogyasztást nem maximalizálni, ha-
nem optimalizálni kell. Ez a közelítés felel meg annak a követelménynek, amelyet a fenn-
tartható fogyasztás feltételeként határoztunk meg, vagyis olyan fogyasztási modellt kell
elfogadnunk, amely kielégíti az egyes ember, a társadalom és a természeti erõforrások kö-
zötti egyensúly követelményeit.

Ennek a fogyasztási modellnek egyik fontos feltétele:
– a lakosság kulturális színvonalának relatív emelkedése,
– évszázadok, vagy éppen csak évtizedek alatt meggyökeresedett értékek pozitív irá-
nyú módosulása. 

Minden eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy ezeknek a változásoknak viszonylag
rövid idõ alatt végbe kell menniük, mert ennek hiányában a magyar társadalom még
jobban leszakad az európai trendektõl. A törekvések csak az ország tudásszintjének
általános emelkedésével, az erkölcs, a megbízhatóság és az európai magatartás meg-
honosodásával valósíthatók meg.

A vidék felzárkóztatása szintén fontos kérdés, mert az infrastruktúra hiánya a lakos-
ságot kiszolgáltatja az elektronikus kommunikáció manipulált üzeneteinek. Ismere-
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tek hiányában a fogyasztók képtelenek a védekezésre, és konzerválódik nem az évti-
zedes, de az évszázados szegénység és elmaradottság. A városokba koncentrálódott
hajléktalanok, a városképet romboló, dühös ifjúságot sejtetõ falfirkák, szemetes ut-
cák, terek és tömegközlekedési eszközök, betegségekkel kínlódó, túlsúlyos egészség-
ügyi gondoskodást igénylõ felnõttek és ellátatlan idõsek tömegeivel terhelt fõváros és
nagyobb vidéki városok alig képesek eleget tenni a fenntartható fogyasztás elfogadá-
sát segítõ nevelés komplex feladatainak.

Talán még nehezebb feladatnak mondható a korábban a magyar mentalitástól idegen
pazarló (a fejlett, gazdag államok polgárait epigon módon utánzó) látszatfogyasztási at-
titûdök módosítása. A Kádár-korszak egyik káros mellékterméke volt a demonstratív fo-
gyasztás, az ismeretségi kör bosszantása az erõn felüli költekezéssel, ami öltözködésben,
gépkocsihasználatban, külföldi utazásokban, a gyermekek ellátásában stb. mutatkozott
meg. A hazug társadalom bizonyos mennyiségû hazug polgárt is kitenyésztett, akiknek
15 év kevés volt ahhoz, hogy magatartásuk valamelyest is módosulhatott volna. 

A fejlett ipari országok fogyasztási mintái a korábbi évtizedekben egyértelmûen a
pazarlást tükrözték. A piaci eszközök széles körû alkalmazásával a termelõk és a for-
galmazók a fogyasztás ösztönzésére összpontosítottak, és a szociológusok, szociálpszi-
chológusok leírták a „fogyasztói társadalom” modelljét, amelyben a fogyasztó életcél-
ja a minél nagyobb tömegû fogyasztás volt.

A tömegtermelés megszülte a tömegfogyasztást, a „használd és dobd el” torz fo-
gyasztói magatartásra késztetés változatos formáit. Ez a modell egyáltalán nem vette
figyelembe a föld lakóinak közös érdekeit, a rendelkezésre álló források takarékos, a
jövõ nemzedékekkel is számoló felhasználását.

Jellemzõvé vált a látszatinnováció, vagyis a kismértékû módosításokkal, újracsoma-
golási módokkal manipuláló termékcsere. Jelentõs szerepe van ennek a vállalkozói
magatartásnak abban, hogy a vevõk bizalmatlanná váltak az újítókkal szemben. Ké-
telkednek az új újdonságtartalmában, s inkább a választékbõvítõ célt, a magasabb
árak elérésének szándékát, mint a jobbítást, a minõségfejlesztést, új értékek teremté-
sét tulajdonítják a kínálat alakítóinak. 

Uralkodó vált az elõrecsomagolás, amely a fogyasztó kényelmét szolgálja, a gyorsabb
és kulturáltabb értékesítést teszi lehetõvé, de ugyanakkor sok esetben a csomagolás több
energia- és anyagfelhasználással járt, tehát többe került és többet ért, mint a becsoma-
golt áru elõállítása, vagy annak használati értéke. A fenntartható fogyasztás társadalmi
elfogadottságát alapvetõen javíthatja az értelmetlen, haszonelvû többletnek látszó szol-
gáltatások tömeges újragondolása és a fogyasztók értékítéletére hagyatkozva, a haszonta-
lan többletanyag- és -energia-felhasználás minimálisra csökkentése.

Kutatási adatok alapján állítható, a magyar fogyasztók partnerei lennének az ésszerû,
anyagtakarékos megoldásoknak, annak ellenére, hogy például a szelektív hulladékgyûj-
tésben az optimális lakossági aránynak igen csekély töredéke vesz tevékenyen részt. 

A közönyben tetten érhetõk a korábbi elidegenedés szimptómái, amely egyszerûen azt
jelenti: „nem az én dolgom a szemét újrahasznosíthatóságához szükséges feladat ellátása.
Végezze el a feladatot az, akit a társadalom ezzel bízott meg, akit ezért fizetnek, vagy aki-
tõl ered.” Súlyosbítja a helyzetet a gyenge szolidaritás is, mert a közös érdekek felismeré-
se és tevõleges támogatása a mai magyar társadalomban még távolról sem természetes.
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A DEMOS 2005. Évi Stratégiai Audit számos kutatás eredményét szintetizálja és közöl ada-
tokat, elemzéseket a mai magyar társadalomról. A kutatók a többi között megállapítják:

1. a gazdasági növekedés a mindennapi élet szintjén mérsékelten jelenik meg,
2. a lakosság több tartós fogyasztási cikket vásárol, de ezek jelentõs részét hitelbõl fi-

nanszírozza, s nem takarít meg annyit, mint a korábbi években,
3. a lakáshitelek kedvezõ hatására fellendült az építõipar, bár az átadott lakások szá-

ma csak 2004-ben érte el az 1990-es szintet,
4. a jövedelmi egyenlõtlenség lassan nõ, bár nemzetközi összehasonlításban nem ki-

rívóan magas,
5. hiába nõtt a gazdaság, nem csökkent a szegények aránya,
6. a mássággal szemben meglehetõsen elutasító a magyar lakosság,
7. az információs társadalom létrejötte lassú,
8. az internet használatát több tényezõ is gátolja: legjellemzõbbek a kognitív gátak,

amelyek az anyagi gátaknál erõsebbek,
9. új veszélyforrás: digitális szakadék és írástudatlanság,

10. innováció tekintetében Európa sereghajtói között vagyunk,
11. a magyarok nem szívesen vándorolnának el, de nem is látják szívesen az országba

érkezõ bevándorlókat,
12. büszke európainak valljuk magunkat, de igen erõs a nemzeti identitásunk,
13. nagyon kevés magyar beszél idegen nyelveket,
14. nem vagyunk elégedettek a demokrácia mûködésével,
15. a társadalmi és politikai intézményrendszerbe vetett bizalom meglehetõsen ala-

csony és folyamatosan csökken,
16. az erõszakos bûncselekmények száma folyamatosan nõ, csakúgy, mint az ittasan

okozott közúti balesetek száma,
17. a társadalom nem tud megbirkózni az alkoholizmus problémájával.

A DEMOS Magyarország 2005. (Szerk.: Dessewffy Tibor–Pulai András. www.demos.hu)
szerkesztõi a „Mi a teendõ?” kérdésre megfogalmaztak feladatokat:
Kulturális: optimistább és kreatívabb kultúrát;
Politikai: konszenzusos területek határainak kijelölése;
Társadalompolitika: oktatási reform végigvitele, az egészségügy radikális átalakítása,

a foglalkoztatás növelése;
Gazdaság: versenyképességi stratégia kidolgozása és megvalósítása.

Nagyon messze vagyunk még a gazdagabb országok polgárai számára magától ér-
tetõdõ, természetes pozitív attitûdöktõl a rászorulókkal szemben, a közös értékeket
nemcsak elfogadó, de tenni is kész civilcsoportok tömeges létezésétõl. A társadalom
igazi erejét ezek a csoportok jelentik. Akik hajlandók jó célokért szövetkezni, tenni,
ha szükséges a hatalommal is szembeszállni, akik nyitottak a jövõ érdekében a jobb
minõséget szolgáló újragondolt, takarékosabb fogyasztás társadalmi támogatására is.

Remény van arra, hogy a szabad magyar társadalom a lakossági fogyasztás norma-
lizálására törekszik, a takarékosságot nem kényszernek, hanem jól átgondolt, távlati
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jóléti célokat szolgálónak érzi. Az új fogyasztási modellek reálisan csak akkor alakul-
hatnak ki, amikor a gazdálkodó, fogyasztó háztartások tudatosan készek a többség ér-
dekeit szolgáló magatartás elfogadására. 

Minden magatartásváltozás tanulás eredménye. Ez nyilvánvalóvá teszi azt az alapkö-
vetelményt, amely a magyar társadalom minden eresztékében az elõrevivõ, új ismere-
tek hasznosítását helyezi a tennivalók középpontjába. A társadalom minden tagját fel-
nõttként kezelõ rendszer végrehajthatja azt a sürgetõ feladatot, amely a fenntartható
fejlõdés eredményeként a fenntartható fogyasztást a föld népei számára elfogadott nor-
mának tekinti és igényeit ennek megfelelõen alakítja. Egy-egy ország nem képes azok-
nak a feladatoknak a végrehajtására, amelyek a föld korlátozott forrásainak hosszú távú
fenntartását szolgálják. Minden ország, a földi élet érdekében, saját lakosai segítségével
képes a fenntartható fogyasztás társadalmi elfogadtatására. Ez azt jelenti, hogy nem ma-
radhatunk ki a tenni akaró, a jövõért felelõsséget érzõ országok lakosainak széles tábo-
rából. Ehhez a feladathoz nélkülözhetetlenek a dolgozatban vázolt tennivalók, amelyek-
nek súlyát az idézett stratégiai kiadvány is megerõsíti.
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Pál László

ENERGIAPOLITIKA ÉS VERSENYKÉPESSÉG

A tapasztalatok és a statisztikai adatok egyaránt bizonyítják a szoros összefüggést az
országok fejlettsége, nemzetijövedelem-termelõ képessége, lakosságuk életszínvonala
és az adott ország energiafogyasztási szintje között. A GDP növekedése szinte min-
den korban és minden országban együtt járt a növekvõ energiafogyasztással. A tétel
általában fordítva is érvényesül: az energiafelhasználás növekedése a GDP-termelõké-
pesség növekedésével párosul. 

Kivételeket csak elvétve és csak átmenetileg találunk: elõfordult, hogy egy-egy, az
energiahordozók kitermelésében meghatározó országban az energiapazarlás és az adott
idõszakban csökkenõ világpiaci energiaárak GDP- és életszínvonal-csökkenéssel páro-
sulnak, és már arra is volt példa, hogy a rövid idõ alatt végrehajtott iparszerkezeti átala-
kulásokat GDP-növekedés és egy-két évig csökkenõ energiafelhasználás kísérte.

Az energiahordozókhoz való viszony világpolitikai tényezõ, stratégiai jelentõsége
van az egyes országok, országcsoportok energiaellátási biztonságának rövid és hosszú
távon egyaránt. Az energiahordozók kitermelési lehetõségeinek és jogainak birtoklá-
sáért a világ meghatározó államai kereskedelmi, politikai, esetenként katonai eszkö-
zök széles tárházát készek mozgósítani. Különösen a szénhidrogének – elsõsorban a
kõolaj és a földgáz – vonatkozásában találkozhattunk a legújabb kori történelemben
rendszerek összeomlásával, helyi, regionális, esetleg világméretû háborúkkal.

Energetikusok körében gyakran emlegetik azt a nem túl tudományos tézist, misze-
rint „egy országban vagy stabilitás van, vagy pedig olaj”. Az elhúzódó közel-keleti
válságok, Észak-Afrika és Közép-Amerika instabilitása, vagy akár a Szovjetunió szét-
esése egyaránt erre utalnak.

Mindemellett valamennyi fejlett gazdasággal rendelkezõ ország tudatos energiapoliti-
ka megvalósítására törekszik. Nagyon kevés példát látni arra, hogy az energiaellátási fo-
lyamatokat kizárólag a piaci viszonyokra bíznák a felelõs politikai szereplõk. A legliberá-
lisabb gazdaságpolitikát hirdetõ államok sem bízzák a véletlenre energiapolitikájuk ala-
kítását. Az Egyesült Államok például a külpolitikájában messzemenõen szem elõtt tart-
ja energetikai érdekeit, de emellett százmilliárd dollárokkal finanszírozza a szövetségi
költségvetésbõl a jövõ energiahordozóival kapcsolatos kutatásokat. Az Európai Unió di-
rektívák sorozatát bocsátotta útra a régió energiahatékonyságának javítása, a megújuló
energia felhasználásának rövid távú gazdasági megfontolásokkal nem indokolható, foko-
zott ütemû elterjesztése érdekében. Az Unió minden egyes tagállamában ugyanakkor fel-
lelhetõ az adottságokra épülõ energiapolitika és az ebbõl levezethetõ sajátos energiaszer-
kezet is. Már a bevezetõben alá kell húzni azt az érdekes tényt, hogy – szemben a piac-
építési, versenypolitikai megfontolások zömével – az energiaellátás felelõsségét az EU is
az egyes országok kormányainak felelõsségeként határozza meg (miközben az energetika
terén is megfogalmaz közös gazdálkodási, versenyeztetési és piaci eljárási szabályokat).
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Az emberiség egyik kulcsproblémája a környezet védelme, a tartósan fenntartható
növekedés feltételeinek megteremtése, a jövõ generációk számára is élhetõ természe-
ti feltételek biztosítása. A természeti környezet terhelésének egyik meghatározó for-
rása az energiahordozók kitermelése, azok átalakítása és az energia fogyasztása. Ezért
a nemzetközi és regionális szervezetek sora keresi a választ a jelen energetikája és a jö-
võ környezeti feltételei közötti harmónia biztosításának kérdéseire. 

Az egyes országok energiapolitikáinak a környezet védelméhez való viszonya vi-
szont igencsak eltérõ. A különbségek elsõsorban abból származnak, hogy minél több
felelõsséget vállal egy társadalom a következõ generációk életfeltételeinek megtartá-
sáért, annál nagyobb költségeket terhel a jelen generációira, és egyben csökkenti a ma
élõk életszínvonalát vagy az adott ország piaci versenyképességét. Vannak országok,
amelyekben a politika – támaszkodva az ország gazdasági, esetleg katonai potenciál-
jára – nem tesz energetikai engedményeket a versenyképesség rovására, míg mások
felvállalják a jelen és a jövõ egyensúlyának nagyobb mértékû képviseletét, veszélyez-
tetve ezzel térvesztésüket a nemzetközi piaci versenyben. 

Jó példa erre az ún. Kiotói Egyezmény sorsa: a környezet terhelésének csökkenté-
sét célzó megállapodás ugyan hatályba lépett, és számos ország – többek között az
EU, vagy a legutóbb Oroszország is – vállalta annak betartását, drágítva ezzel az ener-
giaellátás költségeit, miközben a világ legnagyobb energiafogyasztója – az USA –
nem kötelezte el magát az egyezmény betartása mellett.

Eltérõ az egyes országok, országcsoportok viszonya a különféle energiahordozók fel-
használása iránt. Geológiai és földrajzi adottságok, társadalmi-politikai viszonyok és
gazdaságpolitikai megfontolások egyaránt alakítják az országok energetikai szerkeze-
tét. A végleteket jól mutatja Franciaország, Ausztria és Magyarország példája, misze-
rint az elõbbi villamosenergia-termelésébõl több mint 80%-ot tesz ki a nukleáris
energia, Ausztriában ezt törvény tiltja, a vízenergia súlya ugyanakkor eléri a 22%-ot,
hazánkban pedig a természeti adottságok és a társadalmi-politikai kötöttségek miatt
a vízenergia hasznosítása elenyészõ. De a geológiai adottságokra vezethetõ vissza az is,
hogy Kínában a szén, Oroszországban a földgáz, az Arab-öböl országaiban az olaj,
Norvégiában a víz energiájának hasznosítási aránya kiugróan magas. 

A dolgozatban alkalmazott mértékegységek alatt az alábbiakat kell érteni:
1 hordó kõolaj = 0,1364 tonna = 0,159 m3, azaz 
1 m3 kõolaj = 0,8581 tonna = 6,2898 hordó,
1 kilokalória (kcal) = 4,187 kJ,
1 kilowattóra (kWh) = 860 kcal = 3600 kJ,
1 toe (tonna olaj-egyenérték) = 10 millió kcal fûtési energia, vagy

= 12 MWh villamos energia, vagy
= 1500 kg fekete szén, vagy
= 3000 kg lignit, vagy
= 1111 m3 földgáz

Az adatok többnyire a 2004. évre, illetve 2004. december 31-ére vonatkoznak. Az
ettõl eltérõ dátumokat külön feltüntetem.
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Energetika világméretekben

A világ országainak összesített energiafogyasztása 2004-ben mintegy 10,2 milliárd
tonna olaj-egyenértékre tehetõ. Ez az érték 4,3%-kal magasabb a 2003-ban számí-
tottnál és 23%-kal növekedett a legutóbbi tíz évben. 

A teljes fogyasztásból az Egyesült Államok, Kína, Oroszország és Németország ré-
szesedése az elmúlt 10 évben az alábbiak szerint alakult:

1994 2004
Egyesült Államok 20,3% 22,8%
Kína 9,8% 13,6%
Oroszország 8,4% 6,5%
Németország 4,0% 3,2%

Az energiafogyasztás adatai feltûnõen tükrözik az ezekben az országokban lejátszó-
dó alapvetõ gazdasági folyamatokat. Látható a kínai gazdaság ugrásszerû dinamikus
fejlõdése, az, hogy az USA gazdasági növekedése ebben az idõszakban meghaladta az
EU – és különösen a stagnáló német gazdaság – fejlõdési ütemét, kiolvasható az ada-
tokból, hogy az orosz pénzügyi válság ebben a periódusban zajlott.
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Az elsõdleges energiahordozók részesedése a világ energiafogyasztásából az elmúlt
két évben az alábbiak szerint alakult:

A 2003. és 2004. évi fogyasztási szerkezetben a fõbb energiahordozók súlya – kere-
kítve – az alábbi volt:

Ez egyben azt is jelenti, hogy miközben valamennyi alapvetõ energiahordozó-fel-
használás abszolút értelemben növekedett a megelõzõ évhez képest, 2004-ben a szén-
felhasználás aránya mintegy fél százalékkal magasabb arányt képviselt, elsõsorban a
kõolaj és részben a földgáz felhasználásának terhére.

Rendkívül érdekes képet mutat a legenergiaigényesebb gazdaságok belsõ fogyasztá-
si szerkezete:
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Az Egyesült Államok földgázban és szénben lényegében kielégíti belsõ szükségleteit,
importra alapvetõen kõolajban és olajtermékekben szorul. Oroszország önellátó, gya-
korlatilag semmilyen energiahordozót nem importál. Kína saját szénkészletekkel ren-
delkezik, ennek felel meg a jelenlegi energiaszerkezete. A szénbázisú-, nukleáris- és víz-
energián alapuló fogyasztás valamennyi régióban meghatározó mértékben a belsõ for-
rásokra épül. Jelentõs nemzetközi áruforgalom a szénhidrogénekben valósul meg. A kö-
vetkezõ ábrából látható, hogy kõolajban, illetve kõolajtermékekben valósul meg az
energiahordozók nemzetközi kereskedelmének döntõ hányada. A szénhidrogén-szállítá-
sok zöme a Közel-Keletrõl és Oroszországból indul, míg ezek felvevõ piaca elsõsorban
az Egyesült Államok, az Európai Unió és a távol-keleti térség, mindenekelõtt Japán és
Kína. Amíg a kõolaj és az abból származó termékek a csõvezetékes szállítás mellett
tankerhajókon, vasúton és közúton is szállíthatók, a földgáz döntõ mértékben kötõdik
a kiépített csõvezetékes rendszerekhez. A cseppfolyósított földgáz (LNG) ugyan szállít-
ható a kõolajhoz hasonló módszerekkel, de az átalakítás jelentõsen megdrágítja a gáz-
állapotú termékekhez képest. A közel-keleti földgázkincs kiaknázására éppen ezért ké-
szülnek grandiózus csõhálózat-építési tervek, megvalósításuk azonban a hatalmas beru-
házási költségek, az útvonal bonyolultsága, a tranzit országok társadalmi-politikai in-
stabilitása miatt rendkívül vontatottan halad. 

Az adatokból megállapítható, hogy a világban 2004-ben felhasznált 6187 millió toe
mennyiségû kõolajból és földgázból 1842 millió toe-t, azaz kb. 30%-ot tesz ki az USA
az EU tagországai és Kína, valamint Japán importja, amelyet ennek megfelelõen több
ezer kilométeres szállítás költsége is terhel. A nemzetközi kereskedelembe kerülõ
mintegy 3060 millió toe mennyiségû szénhidrogénnek mintegy 50%-a származik két
területrõl: a közel-keletrõl és Oroszországból. Importfüggõség tekintetében a világ
egyik legsebezhetõbb régiója az EU, hiszen kõolaj-felhasználásának majdnem 65%-át,
földgázigényének 54%-át csak importból tudja kielégíteni.
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Az emberiség számára az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a föld meddig tudja
kiszolgálni fosszilis energiahordozókkal a növekvõ szükségletet.

Szén esetében azzal számolnak, hogy a jelenlegi kitermelési mutatók fennmaradása
mellett az ismert készletek több mint 160 évig ki tudják elégíteni az igényeket.

Napjainkban még folytatódik az a folyamat, hogy az újonnan feltárt, bizonyított és
kitermelhetõ kõolaj-, földgáz- és szénkészletek mennyisége lényegében eléri az idõ-
közben elhasznált energiahordozók mennyiségét. A feltárt szénhidrogén-készletek és
a 2004-ben érvényesített kitermelési adatokkal számított készlet/kitermelés (év) mu-
tatók az alábbiak szerint alakultak:

A feltárt kõolaj- és földgázkészletek tekintetében a vezetõ országok sorrendje:

Mindez arra utal, hogy 
• néhány évtizedig az emberiség biztonsággal ellátható elsõdleges energiahordozókkal, de
• rendkívüli beruházásokat kell eszközölni – elsõsorban a földgáz esetében – a szál-
lítási infrastruktúrák fejlesztésére,
• folytatni kell a ma még ismeretlen szénhidrogén-lelõhelyek feltárására irányuló – és
növekvõ összegeket felemésztõ – kutatási munkákat,
• nemzetközi összefogással kell kutatni a jövõ energiaforrásait, a ma ismert megúju-
ló energiák hatékonyabb alkalmazását, a fúziós erõmûvek elõkészítését, a hidrogén-
cellák hasznosítását, új motorhajtó anyagok kifejlesztését,
• komolyan kell venni az energiatakarékosságra irányuló erõfeszítéseket elsõsorban a
közlekedés, a fûtés, a villamos berendezések hatékonyabb megvalósítása terén. 
• az ismert szénhidrogén-lelõhelyek és a fogyasztásban jelenleg meghatározó ország-
csoportok közötti érdek-, jövedelem-, társadalmi és hatalmi különbségek további
konfliktusokat eredményezhetnek és megoldásuk világméretû politikai-diplomáciai
erõfeszítéseket fog igényelni. 

A Nemzetközi Energia Ügynökség elõrejelzései szerint a világ energiafogyasztásának
növekedése – elsõsorban a fejlõdõ országok gazdaságának nagymértékben növekvõ
energiaigényessége következtében – az elkövetkezõ évtizedekben fel fog gyorsulni. En-
nek folyományaként azzal számolnak, hogy 2030-ig a világ energiaszükséglete 50%-
kal növekszik és a növekmény 60%-át szénhidrogének felhasználásával elégítik majd
ki. Az új készletek felkutatására és a termelési-szállítási infrastruktúra fejlesztésére az
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elkövetkezõ 25 év alatt az országoknak összesen közel 20000 milliárd dollárt kell for-
dítaniuk annak érdekében, hogy az energia a fogyasztókhoz jusson.

Amennyiben a szénhidrogén alapú fejlesztéssel szemben a nukleáris és üzemanya-
gok esetében bioenergia felhasználása kerülne elõtérbe, úgy az energiafelhasználással
kapcsolatos széndioxid-kibocsátás – és ennek megfelelõen a környezet terhelése –
mintegy 60%-kal alacsonyabb mértékben növekedhetne. Vannak olyan jelek, misze-
rint egyes meghatározó államokban egyre inkább elõtérbe kerül egy ilyen irányban
módosított energiapolitika kialakítása.

Európa energetikája

Az USA mögött Európa a második legnagyobb energiafogyasztó. Kõolaj-egyenérték-
ben számolva a világban elfogyasztott energia 16,8%-a Európában fogy el. Kiemelke-
dik (elsõsorban a francia energiaszerkezet sajátosságai miatt) a nukleáris energia fel-
használásában, de kõolaj és földgáz tekintetében is igen magas a régió súlya.

Az egyes országok által felhasznált energia szerkezete szélsõséges eltéréseket mutat.
Látható, hogy az északi és az alpesi országokban igen magas a vízenergia részaránya, míg
Lengyelország, Németország, Csehország energiarendszerében nagy súlyt képvisel a régi-
óban kitermelt szén. Franciaország, Svédország, Litvánia tekintetében az atomenergetika
jelentõsége kiemelkedõ, míg Hollandiában, az Egyesült Királyságban és Magyarországon
kiterjedt a földgáz energetikai célú hasznosítása. (A kõolaj természetszerûen minden eu-
rópai országban alapvetõen a közlekedés meghatározó üzemanyagának forrása.)
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Természetesen az egyes országokban is kimutathatók az összefüggések az elfogyasz-
tott energia mennyisége és az országok mérete, lakosságuk lélekszáma és gazdaságuk
fejlettsége között. 

Az energiaszerkezetben és az importfüggõség mértékében mutatkozó lényegi elté-
rések következtében az Európai Unió energiapolitikája hatalmas viták közepette ala-
kul. Nincs lehetõség egységes energiaszerkezeti politika kialakítására, a környezetvé-
delmi követelmények eltérõen hatnak az egyes országokban, nem érvényesülhetnek
általánosságban (helyesen!) egyetlen jelentõs energiahordozó tilalmára irányuló kísér-
letek sem. Elegendõ utalni az osztrák vagy német atomenergia-ellenes mozgalmak
próbálkozásaira, vagy a környezet szennyezésében olyan jelentõs szénerõmûvek bezá-
ratására, vagy legalábbis jelentõs megadóztatására irányuló kísérletekre.

Az európai szakértõk azzal számolnak, hogy 2030-ra 50%-kal megnövekszik a kon-
tinensen a villamos energia iránti kereslet. A jelenleg mûködõ kb. 600 GW teljesít-
ményt képviselõ erõmûvek fele – elöregedés, gazdaságtalan mûködés vagy környezet-
károsítás miatt – leállításra kerül. Mindez azt jelenti, hogy az elkövetkezõ huszonöt
esztendõ során Európában 600 GW új villamos teljesítményt kell létesíteni. (Az ösz-
szehasonlítás kedvéért: ez körülbelül 1250 db paksi atomerõmûvi blokk együttes tel-
jesítményének felel meg és beruházási költségei mai áron 1200 Mrd euróra tehetõk.) 

PÁL LÁSZLÓ – ENERGIAPOLITIKA ÉS VERSENYKÉPESSÉG 329



Alapvetõ kérdés, hogy az egyes energiahordozók milyen szerepet kapnak az európai
energetika fejlõdésében? Amennyiben érvényben maradnak az elmúlt évek tendenciái,
úgy a jelenlegi 23%-ról tovább növekszik a földgáz részaránya és a jelzett idõszak végé-
re eléri a 31–33%-ot. Ennek biztonságos kielégítése – a napirenden szereplõ közel-kele-
ti földgázvezetékek megépítésére irányuló erõfeszítések ellenére – csak egy jelentõsen
kibõvülõ és minõségileg továbbfejlõdõ EU–Oroszország kapcsolat mellett érhetõ el.

Az európai energiapolitika egyik kulcseleme a megújuló energiahordozók gyorsított
elterjesztése. Az EU kvótákat ír elõ a tagállamok számára a megújuló forrásokból elõ-
állítandó üzemanyag és villamos energia tekintetében, engedélyezve azt is, hogy a
kvóták megvalósulása érdekében az országok – egyebekben nem kívánatosnak ítélt –
preferenciákkal is segítsék elõ azok elterjedését. Ebben a tekintetben is jelentõsen el-
térnek egymástól a tagországok adottságai és érdekei. Amíg például Izland szinte ki-
zárólag geotermikus energiát használ, Ausztriában is eléri a vízenergia az EU által
perspektívában elvárt hányadot, a tengerparti és hegyvidéki országokban pedig töme-
gesen létesítenek szélerõmûparkokat, addig más területeken a megcélzott – távlatilag
23%-os – részesedés elérhetetlennek látszik.

Az Európai Unió a világ egyik meghatározó energia-importõre. A 15 korábbi tag-
ország az általa felhasznált energiahordozók több mint felét a régión kívül szerzi be.
A szilárd tüzelõanyagok 55%-át, a kõolaj 77%-át és a földgáz 44%-át vásárolja. Az
elmúlt években mindössze Dánia és Anglia volt – az utóbbi csökkenõ mértékben –
nettó energiaexportõr, mellettük a szenet és kõolajat importáló Hollandia szállított
földgázt az Unió többi tagországába. A szénimport 75%-a négy országból – Dél-af-
rikai Köztársaság, Kolumbia, Oroszország és Lengyelország – származott, a nagyobb
mennyiségû olajbeszállítások Oroszországból és a Közel-Kelet államaiból történtek.

Nehezebb a helyzet a földgázzal, hiszen míg a szén és a kõolaj számos útvonalon szál-
lítható, a földgázszállítások alapvetõen a csõvezetékes infrastruktúrához kötõdnek (a
cseppfolyósított földgáz szállítási útvonalát az átalakító üzemek telepítése határozza meg,
miközben maga az átalakítási folyamat igencsak megdrágítja ezt az energiahordozót).

Az európai országok számára az importált földgáz 50%-át Oroszország, 25–25%-át
pedig Norvégia és Algéria forrásai adják. 

A jelenlegi földtani kutatások eredményeinek felületes ismeretében is nagy bizton-
sággal állítható, hogy európai léptékben is jelentõs földgázmezõk feltárására a közeli
jövõben nincs esély, ezért az európai fogyasztók növekvõ földgázigényeinek kielégíté-
sét csak növekvõ importtal lehet megoldani.

A közhiedelemmel szemben a villamos energia szállítása igen drága. Nemcsak az
átviteli hálózatok magas beruházási költségei és engedélyeztetésük-építésük hosszú
átfutási ideje korlátozza a lehetõségeket, hanem az a tény is, hogy a szállítás magas
energiaveszteséggel jár. Ezért a villamos energia nemzetközi kereskedelme más árú
fajtákhoz viszonyítva igen alacsony hányadot képvisel és alapvetõen csak kis távolsá-
gon lehet kifizetõdõ. Ezért van az, hogy – bár az Európai Unió a villamosenergia-ke-
reskedelem tekintetében a világ legnyitottabb régiója – a mintegy 2615 TWh-ra te-
hetõ összes fogyasztás mellett mindössze 300 TWh, azaz 11,5% az import és 9,2% az
export hányada. Eközben a külkereskedelem zöme is a tagországok között zajlik.
Mindössze a teljes fogyasztás 2,2%-át fedezi az EU határain kívülrõl érkezõ villamos
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energia, és ha Svájc, valamint Norvégia beszállításait is levonjuk, a kívülrõl érkezõ
áram jelentõsége 1,4% alá esik!

Az EU tagországai ratifikálták a Kiotói Egyezményt, és számos intézkedést határoz-
tak el annak teljesítése érdekében. Többek között új környezetvédelmi normarendszert
vezettek be a szennyezést okozó ágazatok és technológiák terén. Bevezették például az
ólommentes üzemanyagok elterjesztését, a keverékek visszaszorítását, az erõmûvi CO2-
és NOX-kibocsátás csökkentését célzó mûszaki és jogi elõírásokat. Általános szabály-
rendszert dolgoztak ki a környezetterhelési díjak és az energiaadó megállapítására, ki-
alakították a CO2-kvóták és az azokkal történõ kereskedelem európai feltételrendszerét.

Új irányelveket fogadtak el a nagy hatásfokkal üzemelõ erõmûvek építésének támo-
gatására és a megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések elterjesztésére.
Olyan magasra állították az európai mércét ezek vonatkozásában, mint a világ egyet-
len régiójában sem. Fel is gyorsult ezek hatására a gázturbinás és gázmotoros erõmû-
vek terjedése, a szélgenerátorparkok építése, a bioenergia hasznosítása. 

A Kiotói Egyezmény betartása magasztos célt szolgál: a tartósan fenntartható fejlõ-
dés célját, ugyanakkor betartása számos gondot okoz rövid távon azoknak, akik ezt fel-
vállalják. Versenyhátrányt jelent azokkal az országokkal szemben, amelyek alárendelik
a jövõ érdekeit a mának, amelyek nem vállalják az új követelményeknek megfelelõ kör-
nyezetvédelmi beruházásokat, amelyek rövid távon hajlandóak gyors ütemben fogyasz-
tani a föld nem megújuló energiakészleteit, a kõolajat, a földgázt, a szenet.

Versenyhátrányt jelent persze az is, ha a fogyasztóknak kell támogatniuk az amúgy
nem gazdaságos erõmûvek mûködtetését. Amíg a tengerpartokon vagy a hegyek te-
tején mûködõ szélgenerátorok 5000–7000 órát forognak egy évben, addig a sík vi-
dékre telepített erõmûvek esetében ez az óraszám 2000–3000 közé tehetõ. Ez ma-
gasabb fajlagos beruházási költségeket, tartalék erõmûvek rendelkezésre állását
igényli (arra az esetre, amikor nem fúj a szél), és megnehezíti a teljes ellátási rend-
szer szabályozási feltételeit, hiszen a villamos energia egy olyan árufajta, amelyet lé-
nyegében nem lehet raktározni. Ez azt jelenti, hogy minden idõpillanatban annyit
kell termelni, amennyi elfogy. Ennek megfelelõen, ha fújni kezd a szél, akkor vissza
kell kapcsolni valamely mûködõ erõmûvi blokkot, ha pedig eláll, akkor indítani kell
a hagyományos erõmûvek valamelyikét.

Az energiapolitikusoknak és a politikának együtt kell tehát mûködni abban, hogy a kör-
nyezet megóvása érdekében tett intézkedések és a versenyképesség megtartása között
mindenkor a nemzetközi feltételekhez legjobban illeszkedõ kompromisszumra jussanak.

Európai szinten rendkívül nehéz megtalálni a közös energiapolitika halmazait. Jel-
lemzõ, hogy a villamos energiáról, valamint a földgázról szóló EU-direktívák elkészí-
tése óriási fejtörést okozott az európai politikusoknak. Több idõt és „energiát” fordí-
tottak ezek kidolgozására, mint például az EU-alapszerzõdés elõkészületeire. Egy év-
tizednél is hosszabb idõt vett igénybe az elsõ direktívák kidolgozása, amelyeket né-
hány év elteltével már módosítani kellett, és már hallani olyan hangokat, hogy a
2003-ban elfogadott európai energetikai törvények is átalakításra szorulnak.

A differenciált energiaszerkezet magában hordozza az érdekkülönbségeket. A közös
mondanivalót az EU differenciált módszerekkel keresi: ajánlásokat és irányelveket
dolgoz ki, például 

PÁL LÁSZLÓ – ENERGIAPOLITIKA ÉS VERSENYKÉPESSÉG 331



• a megújuló energiahordozók hasznosításának növelésére,
• az atomerõmûvek biztonságos üzemeltetésére, a nukleáris hulladékok elhelyezé-
sének szabályaira,
• a transzeurópai vezetékrendszerek fejlesztésére,
• az ún. „kapcsolt” energiatermelés támogatására (az ilyen eszközök egyaránt hasz-
nosítják a megtermelt villamos és hõenergiát, tehát jobb hatásfokúak és kevésbé
terhelik a környezetet),
• az országok függõségének csökkentése és a bányászattal összefüggõ szociális kér-
dések kezelése érdekében a széntermelés korlátozott mértékû támogatására,
• energiatakarékossági programok bevezetésére,
• energiaadó alkalmazására,
• a liberalizált energiapiac mûködési szabályaira.
A felsorolásból jól látható, hogy nem sikerült közös dokumentumokat kidolgozni az

energiahordozók kívánatos arányairól, azok beszerzési forrásairól, az erõmû-építési po-
litikák összehangolásáról, az ellátás biztonságáról, az energetikai beruházások össze-
hangolásáról és számos más kérdésrõl. Ezek az ellátás biztonságát meghatározó kérdé-
sek a nemzeti kormányok és az energiapiac szereplõinek hatáskörében maradtak. 

Feltételezhetõ, hogy ennek az ellentmondásos helyzetnek a következménye az, hogy
az energetikai irányelveket az egyes tagországok eltérõ módon tudják értelmezni, és át-
ültetésük a nemzeti jogszabályokba igencsak változatos módon és ütemben történt meg.
Egy új keletû EU-vizsgálat például azt állapította meg, hogy a villamos energiáról szó-
ló irányelvet mindössze öt tagországban vezették be maradéktalanul, miközben több
mint húsz tagország tekinti EU-kompatibilisnek a megalkotott nemzeti szabályozást.

Az EU egyik alapelve a személyek, a tõke, az áru, a szolgáltatások és az információ
szabad áramlása. Ezt az elvet számos árucikk esetén viszonylag könnyû volt érvénye-
síteni, azonban az energia tekintetében a ma már közel tizenöt éves múltra visszanyú-
ló tárgyalások is csak részlegesen és rendkívül ellentmondásosan tudták meghonosí-
tani. Az energiapiac liberalizációja a thatcheri Nagy-Britanniában indult a ‘80-as
években, és az EU keretei között is megkezdõdtek a nyolcvanas évek végén az egyez-
tetések. Olyan végletes mûködési modellek között kellett közös álláspontot találni,
mint például az említett liberalizált angol megoldás, vagy a döntõ mértékben állami
monopóliumokra épülõ francia villamos- és gázipar. Amíg a német energetika alap-
vetõen tartományi szervezõdésbõl fejlõdött magánvállalkozásokká, addig a spanyol
megoldás állami vállalatcsoport szétszedésére épült. 2004 közepe óta 25 ország elté-
rõ energetikai adottságait és energiapolitikáját, eltérõ szervezeti, tulajdonlási szerve-
zetét, eltérõ jogrendjét kell egyeztetni.

Az EU energetikai piacliberalizációs irányelvei számos szervezeti, eljárási, hatósági,
szabályozási elõírást fogalmaznak meg, melyek között a legfontosabbak az energetikai
vállalkozások szabad szervezõdésére, a monopol jellegû hálózati infrastruktúrához va-
ló szabad és diszkriminációmentes hozzáférésre és a fogyasztók egyre bõvülõ körének
a szolgáltató megválasztására irányuló döntési szabadságára, valamint a piaci folya-
matok érvényesülésének biztosítására vonatkoznak.

A 25 EU-tagország mindegyikének jogrendjében valamilyen mértékben érvényesí-
tették az EU-irányelvek elõírásait, azonban nyugodtan kijelenthetjük, hogy a 25 or-
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szágban 25 féle megoldást találtak. A szervezeti és jogi rendszerek számos elemérõl el-
mondhatjuk, hogy többségük egymással nem kompatibilis. 

Az energiapiac liberalizációjától a brüsszeli szervezetek több komoly változást vár-
tak, azonban az elmúlt évek tapasztalatai ezek többségét nem igazolták. Arra számí-
tottak, hogy sikerül megtörni a nemzeti vállalatok monopóliumát az energetikában.
Ez ugyan valóban számos országban be is következett, viszont helyükbe többnyire
egyre növekvõ erejû nemzetközi monopóliumok léptek. Bíztak abban, hogy a soksze-
replõs piac szélesebb szolgáltatói körbõl biztosít választási lehetõséget a fogyasztók
számára. Ezzel szemben mára az európai fogyasztói piac közel 70%-a koncentrálódott
hat multinacionális cég kezében, és semmi jel nem mutat a folyamat lassulására.

Arra számítottak, hogy a kibontakozó piaci verseny hatására megindul és tartós lesz
a fogyasztói árak csökkenése. A liberalizáció elsõ idõszakában – elsõsorban a német
piacokon – valóban megindult az árverseny, azonban a trend igen hamar megfordult.
Ma már mintegy ötven százalékkal magasabbak a szabadpiaci villamosenergia-árak
Németországban, mint akár másfél évvel ezelõtt. A folyamatnak természetesen több
magyarázata is van. A legfontosabb talán az, hogy az energiahordozók (szén, olaj, föld-
gáz stb.) terén, valamint az áramtermelésben nincs érzékelhetõ verseny, s ezek után
lényegében csak a kereskedõk között zajlik árverseny az elérhetõ árrés mértékéig.

Abban is bíztak a döntéshozók, hogy a megnyíló verseny hatására új befektetõk – kü-
lönösen erõmû-beruházók – jelennek meg a színen és növekedni fog az áram-túlkíná-
lat, visszahatva a fogyasztói árak csökkenésére. Ezek a befektetõk azonban nem jelent-
keztek, sõt néhány évig érzékelhetõen csökkent az összeurópai erõmûvi kapacitás. Egy-
felõl folytatódott az elöregedett, a környezetszennyezõ és a nem divatos (pl. egyes orszá-
gokban a nukleáris) erõmûvek bezárása, másfelõl azonban lelassult az új erõmûvek
építési folyamata. A magyarázat egyszerû: a liberalizálás következtében a hangsúly át-
terelõdött a rövid lejáratú kereskedelmi ügyletekre, sõt egyenesen tiltották a hosszú tá-
vú kapacitáslekötési és áramvásárlási szerzõdések megkötését, kezdeményezték továbbá
a korábban megkötöttek felbontását. A beruházásokat finanszírozó bankok ugyanakkor
a piaci háttér hiányában nem vállalják a pénz kihelyezésének kockázatát.

A magyar energiapolitikáról

Az 1990-es évek elején ez ország energiafogyasztása gyors ütemben csökkent részben a
termelõ ágazatok visszaesése, különösen az energiaigényes szakmákban mûködõ válla-
latok sorozatos összeomlása, valamint a lakosság életszínvonalának érzékeny csökkenése
következtében. Lekerült a napirendrõl új alaperõmûvek korábban tervezett építése és az
energiapolitika lényegében a már kialakult energiaszerkezet fenntartását irányozta elõ.

A magyar Országgyûlés 1993-ban fogadott el egy energiapolitika tárgyú dokumen-
tumot, amelynek leglényegesebb célkitûzései az alábbiak voltak:

• energiaellátás biztonsága, 
• az energiahordozók és a beszerzési források diverzifikációja, 
• a kõolaj és a kõolajtermékek stratégiai készletezési rendszerének megteremtése, 
• környezetvédelem követelményeinek érvényesítése, 

PÁL LÁSZLÓ – ENERGIAPOLITIKA ÉS VERSENYKÉPESSÉG 333



• energiatakarékosság és 
• megújuló energiák használata; 
• legkisebb költség érvényesítése a piaci verseny és szabályozás révén; 
• nyilvánosság az energetikai döntéseknél; 
• piackonform szervezeti, tulajdonosi, gazdasági és szabályozási környezet létrehozása;
• fogyasztóvédelem; 
• egységes európai piacokhoz való alkalmazkodás.
Az akkori célkitûzések az elmúlt évtizedben többé-kevésbé teljesültek. Minden

megjelölt területen születtek kormányzati intézkedések, azonban a reálfolyamatok-
ban számos területen elõre nem látott események is végbementek. Ezek hatása gyak-
ran lényegesen nagyobbnak bizonyult, mint az országgyûlési állásfoglalásokban rög-
zített intézkedéseké, illetve törekvéseké.

A dokumentum elfogadásának idõpontjában az ország elsõdleges energiaellátásá-
ban két 100%-ban állami tulajdonú cégcsoport – a MOL és az MVM – játszott gya-
korlatilag kizárólagos szerepet. Fejlesztési, termelési, szolgáltatási és nagyrészt a ke-
reskedelmi kérdésekben a döntések – az érintett állami vezetõkkel történt egyeztetés
után – lényegében e két monopólium vezetésében születtek.

Azóta:
• új ipari szerkezet alakult ki az országban,
• megfordult a nemzeti jövedelem alakulásának korábban csökkenõ trendje, a GDP

elérte, majd meghaladta a rendszerváltás elõtti színvonalat,
• lényegében megszûnt a hazai energetikai szénbányászat,
• töredékére esett vissza Magyarországon a gazdaságosan kitermelhetõ szénhidrogé-

nek (kõolaj és földgáz) mennyisége,
• a hazai villamosenergia-rendszer a korábbi KGST-hálózatról átcsatlakozott a nyu-

gat-európai rendszereket egyesítõ UCPT-hálózatra,
• csatlakoztunk az Európai Unióhoz, elfogadva magunkra nézve az EU energetikai

elõírásait.
• privatizáltuk áram- és gázszolgáltató vállalatainkat és villamos erõmûveink többségét,
• a MOL tõzsdére került, az állami tulajdonosi befolyás gyakorlatilag megszûnt a

kõolaj- és földgázbeszerzés, -feldolgozás, -szállítás és -kereskedelem felett, 
• az energetika legfontosabb területein: az üzemanyag-ellátásban teljeskörûen, a földgáz

és az áram kereskedelmében részlegesen bevezettük a liberális piaci verseny szabályait,
• elõtérbe került a megújuló energiahordozókra alapozott áramtermelés állami tá-

mogatása a fosszilis energiahordozókkal szemben,
• a villamosenergia-rendszerben folyamatosak a szervezeti átalakulások: a hálózati rend-

szerirányítás elõbb különvált az MVM-tõl, majd visszakerült annak tulajdonába. Napiren-
den van az átviteli hálózat leválasztása és integrálása a rendszerirányítóba, elõtérbe került a
lakosságot ellátó ún. „közüzemi áram-nagykereskedelem” önálló cégbe szervezése stb.,

• módosult a hatósági ármegállapítás alá esõ energiatermelés és -szolgáltatás köre
és módosultak az ármegállapítás szabályai, és nem utolsósorban jelentõsen megváltoz-
tak a világpiaci tendenciák is – elég utalni arra, hogy az elmúlt tíz évben a kõolaj vi-
lágpiaci ára hordónként 10 és 70 USD, a földgáz import ára ezer köbméterenként 45
és 220 USD között mozgott.
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Minderre tekintettel egyre égetõbbé válik az új energiapolitika megalkotása. Az or-
szág biztonságos energiaellátásának kérdései, az erõmû-fejlesztési és a gáz-, valamint
villamosenergia-szállítóhálózat fejlesztési irányzatai, az importfüggõséggel összefüg-
gõ lépések és a piaci versenyszabályok egyaránt igénylik az energetikai vállalkozáso-
kat orientáló országgyûlési állásfoglalásokat, törvényeket és rendeleteket. 

2004-ben hazánkban az elsõdleges energiahordozó-szerkezete az alábbiak szerint alakult:

A földgáz kiugró arányt képvisel és a tendenciák a további növekedésre utalnak.
Gyakorlatilag elhanyagolható a vízenergia hasznosítása, ami az energiaárakban és a vil-
lamosenergia-rendszer szabályozási rugalmatlanságában egyaránt megmutatkozik.
Erõmûparkunk állapotát szemlélteti az alábbi ábra. A jelen idõszakban a kapacitások
és a csúcsigények éppen egyensúlyban vannak, a tartalékolási kötelezettségeket lénye-
gében csak import útján tudjuk biztosítani. Az import növelését egyfelõl a határkeresz-
tezõ kapacitások, másfelõl a nagy távolságon jelentkezõ jelentõs hálózati veszteségek
korlátozzák. Az elkövetkezõ években 1500–2000 MW új teljesítményt kell létrehozni
a fejlõdõ gazdaság növekvõ energiaigényeinek lefedésére, valamint az elöregedõ, és a
környezetvédelmi követelményeknek megfelelni képtelen erõmûvek kiváltására.
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A jelenleg érvényes hazai preferenciarendszer és ármegállapítási mechanizmus, vala-
mint a hosszú távú szerzõdések tilalmának hatására csak periferiális jelentõségû erõmû-
építés és -rekonstrukció folyik. A befektetõk a kötelezõ átvétel és magasan megállapított
preferált árrendszer alá esõ kapacitások megépítését vállalják. Ezért folyik a biomassza-,
szél-, kapcsolt erõmûvek fejlesztése, ami természetesen szolgálja az ország környezetvé-
delmi érdekeit, de nem vezet versenyképes áron értékesíthetõ kapacitások létrejöttéhez.

EU-direktívák írják elõ az energiapiacok mûködtetésének szabályait. Ezek értelmé-
ben legkésõbb 2007. július 1-jéig hazánkban is fel kell szabadítani valamennyi fo-
gyasztó számára a szolgáltatóválasztás lehetõségét. Ez együtt jár a közüzeminek ne-
vezett ellátási rendszer teljes körû átalakításával, a piaci szereplõk jogainak megvál-
toztatásával. Az átalakulás egy új energiapiaci modell kimunkálását, új törvények és
mûködési szabályok kidolgozását igényli.

Az energiapolitika kulcskérdése az lesz, hogy összeillessze a rövid távú kereskedelmi
verseny szabályait a hosszú távon érvényesítendõ energiaellátási kötelezettségekkel. Ezt az
ellentmondást ráadásul oly módon kell feloldani, hogy a fogyasztók versenyképes áron és
a környezeti értékek megõrzése mellett jussanak energiához. Egy ilyen energiapolitika
megalkotása a szakma és a politika egyik legszebb, de egyben legérdekesebb feladata. 
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III. TÁRSADALOMPOLITIKÁK



Szalai Júlia

A TÁRSADALMI KIREKESZTÕDÉS EGYES KÉRDÉSEI 
AZ EZREDFORDULÓ MAGYARORSZÁGÁN
Történeti meghatározottságok, 
jelenkori kötöttségek és jövõbeni perspektívák

Szegénység és kirekesztõdés a rendszerváltás prizmáján 

A társadalmi kirekesztõdés jelenségköre mintegy két évtizeddel ezelõtt került a nyugat-
európai szociálpolitikai gondolkodás középpontjába, a problémakörnek a nyilvánosság
fórumain való tematizálásához pedig az azt megelõzõ másfél évtizedben a szegénység új
arcait feltáró társadalmi vitákon keresztül vezetett az út. Ez az út azonban távolról sem
volt egyenes vonalú és megrázkódtatásoktól mentes. Mert ahogyan maga a szegénység,
úgy a társadalmi kirekesztõdés értelmezése sem eleve és objektíve adott kritériumokon
nyugszik: a fogalom mára kikristályosodott és fentebb bemutatott jelentéstartalma egy-
felõl a jóléti államok válságáról folytatott szakmai és politikai diskurzusokban, másfelõl
a jóléti gazdaságoknak a ‘70-es évek olajválsága utáni tartós szerkezeti átrendezõdését
kísérõ reformokban, harmadrészt a globalizációs tendenciákra adott nemzetállami szo-
ciálpolitikai válaszok folyamatos kritikájában csiszolódott ki. Azaz, a társadalmi kire-
kesztõdésnek az Európai Unió országaira ma többé-kevésbé általánosan érvényes kon-
szenzuális értelmezése hosszú és bonyolult politikai folyamat terméke, s maga a megszü-
letett konszenzuális értelmezés további politikai folyamatok kiindulópontja. E folyama-
tok állandó tétje mûködõképes és gyakorlati nyelvre átültethetõ társadalmi egyezségek
megteremtése. Emezek hátszele nélkül ugyanis megbicsaklik a szakmailag kiérlelt szán-
dék: elképzelhetetlen a technikailag leghatékonyabbnak ítélt szociálpolitikai eszköz-
rendszer megteremtése és fenntartása is. Hiszen éppen a formálisan lefektetett szociális
jogok érvényesítésének legfõbb alapja, az adott társadalom értékközösségén nyugvó
mindennapi jogértelmezés és intézményi gyakorlat hiányozna így mögüle. 

Mindezt azért érdemes itt felidéznünk, mert nem egyszerûen idõbeli késést jelent, hogy
– mint láttuk – Magyarországon mind ez ideig hiányzik a kirekesztõdésnek a fentebbi ér-
telemben vett konszenzuális értelmezése, sõt, mindmáig csak igen részlegesen ment vég-
be a szegénység okainak, illetve típusainak feltárására, valamint a megfelelõ szegénység-
ellenes eszköz- és intézménytár kimunkálására irányuló politikai folyamat is. Persze e
szükséges megelõzõ folyamatok töredékességét részben magyarázza a rendszerváltás óta
eltelt idõ rövidsége: tudjuk, a szegénység mint létezõnek tekintett, ismert és nyilvánosan
megbeszélhetõ jelenség valójában a rendszerváltással „született” meg nálunk, azaz, mint-
egy két és fél évtizeddel azután, hogy Nyugat-Európát megrázta, a nyugati jóléti rendsze-
rek gyökeres reformjait pedig kikényszerítette a szegénység újrafelfedezésének a hatva-
nas–hetvenes évtizedek fordulóján országról országra végigsöprõ hulláma. Mindennek el-

338



lenére az idõbeli csúszás több önmagánál: e tekintetben nem pusztán gyorsítást és joghar-
monizációt igényel a felzárkózás, hanem alapvetõ kockázatok felismerését és tudatos ki-
küszöbölését. Mert míg Nyugat-Európa társadalmai úgy érkeztek el az integrált Európa
gondolatához, hogy a nemzetállamok számára napi evidenciává vált: a második világhá-
ború után intézményesített univerzális programok nem voltak képesek a szociális jogok
egyenlõségének megteremtésére, és a nemzeti jóléti politikák további reformjai nélkül ki
sem munkálhatóak közös szociálpolitikai elvek és gyakorlatok, addig Kelet-Európában az
Európai Unióhoz való csatlakozás e tekintetben egy fontos szakasz átugrásával megy vég-
be – még maguk a nemzeti jóléti politikák sem születtek meg, de máris meghaladásuk re-
formja kerül a napirendre. Az emésztetlen problémák átugrása azonban igencsak veszélyes
és késõbb magát esetleg sokszorosan megbosszuló vállalkozás. A pretenciózus azonosság-
tudatra („mi még a problémáinkban is olyanok vagyunk, mint a Nyugat”) társadalmi ha-
zugságok, a hazugságokra pedig csak rossz politikai válaszok épülhetnek. A szegénység-
problematika – mint azt az alábbiakban igazolni igyekszem majd – különösen alkalmas
táptalaja efféle társadalmi hazugságok megkövesedésének, nyomukban pedig a szegény-
ség felszámolása helyett azt rögzítõ és mélyítõ intézményes gyakorlatok terjedésének. De
hogy ezt belássuk, majd a belátás nyomán tehessünk ellene, ahhoz érdemes áttekintenünk
a szegénység hazai „felfedezésének” másfél évtizedes történetét.

Bármennyire közhelyszerû is a dolog felemlegetése, mindmáig meghatározó erejû ha-
tása miatt újra meg újra a kályhától kell elindulnunk: onnan tehát, hogy a szegénység
mint nyilvánosan bevallható jelenség és a köztudatban is számon tartott társadalmi
probléma a rendszerváltással „keletkezett” Magyarországon. A szocializmus megelõzõ
hosszú évtizedeiben a hazai társadalomnak hivatalosan elismerten szegényei nem, kire-
kesztett vagy leszakadó társadalmi rétegei pedig végképp nem voltak, legfeljebb „több-
szörösen hátrányos helyzetû” és/vagy „beilleszkedési zavarokkal küzdõ” egyének, csalá-
dok és kisebb csoportok léteztek. Hogy az ideológiai tabu tíz körömmel való fenntartá-
sának pártpolitikai törekvésén túl a kádári korszak magyar társadalmának milyen mé-
lyen ülõ érdekei fûzõdtek ahhoz az önáltatáshoz, amely szerint strukturális okokból
fakadó szegénység a szocializmusban nem lehet, s ha a jelenség mégis elõfordul, úgy az
legfeljebb sporadikus természetû, továbbá egyéni magatartási hibák és devianciák ter-
méke – minderrõl bõvebben írtam másutt.1 Az évtizedes önáltatásnak itt elsõsorban két
tartós és máig ható következményére szeretnék kitérni. Az egyik a szegénység-értelme-
zésekre vonatkozik, közelebbrõl, az okok, a magyarázatok és a rájuk épülõ érvrendsze-
rek természetével kapcsolatos. A következmények másik csokra viszont inkább gyakor-
lati jellegû: a rendszerváltáskor elõállott s azóta magunkkal cipelt szociálpolitikai vá-
kuumhelyzetet, közelebbrõl, a szegénységre adott szociálpolitikai válaszok feltûnõen
alacsony hatásfokának történeti meghatározottságait érinti. 

Hadd vegyem számba e következményeket sorjában. 
Abból, hogy a szocializmusban rendszerspecifikus eredetûnek el- és felismert szegénység

nem volt, paradox módon következett, hogy a kurrens szegénység-magyarázatokban a
szegénység mindmáig rendszeridegen, átmeneti és az 1989–90-es történelmi fordulat egy-
szeriségével összefüggésben elõállt problémaként tételezõdik. A kilencvenes évek elején
még gondolhattuk, hogy mindez a társadalmi méretû sokk-hatás következménye. Egy-
részt, a szegénység konceptualizálására nem állt, mert nem állhatott készen a szükséges
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fogalmi apparátus, szókészlet és nyelv. Másrészt a mélyebb végiggondolást hátráltatta az
is, hogy a rendszerváltás elsöprõ erejû változásai az átalakulás elsõ éveit kísérõ mély válság
okán bizonyos értelemben relativizálták magát a szegénységproblémát. Tekintettel az
életszínvonal tömegesen megélt drámai csökkenésére, a sokakat még munkavállalói stá-
tusuk megtartása mellett is bizonytalan helyzetbe sodró váratlan munkahelyváltásokra,
valamint a szokványos állami szolgáltatások egész sorának gyors ütemû decentralizálásá-
ra és piacosítására,2 széles tömegek élménye lett, hogy az új viszonyok a korábbi létbizton-
ság elvesztését és az életviszonyok egyértelmû rosszabbodását hozták a számukra. Ezt a tö-
meges élményt volt hivatva kifejezni a kilencvenes évek elejének talán legtöbbet hivatko-
zott fogalma, az elszegényedés, amelyet a sajtó és a közbeszéd mindegyre a szegénység szinoni-
májaként használt. A fogalmi keveredéssel azonban kimondhatóságának pillanatában a
szegénység mintegy el is tûnt a nyilvánosság szeme elõl: a társadalom 50–70 százalékát
sújtó elszegényedés mellett észrevétlen maradt az „igazi” szegények évtizedes eredetû, so-
ha fel nem számolt, a kérdéses években viszont leszakadássá mélyülõ szegénysége. 

Az összecsúszással azután két további probléma is keletkezett: az egyik a folyamat ala-
nyait, a másik annak okait érintette. Az elszegényedés kárvallottjai ugyanis az egykori
„kádári középosztály” tagjai – a hajdani szocialista gyárak szakmunkásai, az ápolónõk,
a tanítók, az irodisták – voltak. Megcsúszott biztonságuk helyreállítása igen fontos po-
litikai érdeke volt a hatalomért versengõ pártoknak, s úgy tûnhetett, amint a gazdaság
helyzete megszilárdul, e helyreállítás révén a probléma mintegy magától meg is szûnik
majd. Az ország elõtt álló elsõrendû feladat ezért nemcsak külsõ nyomásra és nemcsak
technokratikus megfontolásokból, de politikailag legitim módon is a gazdasági stabili-
záció lett: úgy látszott, ez az alfája és ómegája a tömeges elszegényedés megállításának,
majd megfordításának. Ezzel a gondolatmenettel állt azután összefüggésben, hogy el-
maradt a szegénység hátterében munkáló folyamatok felszínre hozatala. Ha ugyanis a
szegénység azonos az elszegényedéssel, az utóbbi pedig a transzformációs válság termé-
ke, akkor nincs miért mélyebb okokat és erõket keresni a jelenség hátterében. Adódik a
magyarázat: szegénység és válság egy tõrõl fakadnak. A következtetés pedig ugyanaz,
mint az elõbb: ha a rendszerváltás alapfolyamatainak végigvitelével lezárul az átmenet,
azzal lezárul annak fájó, ám elkerülhetetlen velejárója, maga a válság is; a válság kiküsz-
öbölõdésével viszont megszûnnek a szegénységet kiváltó okok, és így a jelenség a gaz-
daság erõsödésével külön beavatkozások nélkül automatikusan felszámolódik. 

Meglepõ módon ez az érvelési logika – ha apró retorikai módosításokkal is, de – mind-
máig érvényben maradt. Annak ellenére történt és történik ez így, hogy az elmúlt öt-
hat esztendõ javuló gazdasági folyamatai közepette az egykori elszegényedõk jelentõs ré-
sze valóban visszatalált korábbi társadalmi helyére, miközben a „valódi” szegények szá-
ma nemigen csökkent, szegénységük pedig több vizsgálat egybehangzó tanúsága szer-
int3 egyértelmûen tartósult és mélyült. Azaz, a tények világosan megmutatták, hogy
elszegényedés és szegénység két különbözõ jelenségkör, s hogy az utóbbin a gazdaság
spontán folyamatai önmagukban vajmi keveset enyhítenek. A szegénységgel kapcsola-
tos, fentebb jellemzett beállítódások a közvélekedésben és a döntéshozók széles rétegei-
ben azonban a tényeknél makacsabbnak bizonyultak. És ezen az sem változtatott, hogy
– mint arra az alábbiakban rátérek majd – idõközben gazdag társadalomtudományi is-
meretanyag, a szociális szolgáltatásokban dolgozók körében pedig hatalmas gyakorlati

FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS MAGYARORSZÁGON340



tapasztalatmennyiség gyûlt össze a hazai szegénység típusairól, a szegények társadalmá-
nak belsõ rétegzõdésérõl, a jelenség újratermelõdésének okairól és mechanizmusairól,
sõt, az elmúlt évtized szegénységgel kapcsolatos szociálpolitikájának a szegénység rög-
zülésében játszott, távolról sem ártatlan szerepérõl. Ez az ismeretanyag azonban mind
ez ideig többé-kevésbé szakmai belügy maradt, s a felhalmozott tudás nemigen renget-
te meg sem a szélesebb nyilvánosságot, sem különösebb hatással nem volt a szegénység-
kezelés rendszerváltás utáni fõ vonulataira. 

Ha e sajátos „botfülûség” magyarázatát keressük, akkor fel kell ismernünk: a szegény-
ség problémájának a többségi társadalomról való leválasztásához és kezelésének a több-
ségitõl eltérõ módjaihoz széles társadalmi érdekek fûzõdnek. Ezek az érdekek mindenek-
elõtt az állam lebontásával mint a rendszerváltás kulcsfolyamatával kapcsolatosak. Mert
mindmáig úgy tûnik: egyfelõl a még mindig túlságosan nagy központi állam a fékje a
hazai piac, s vele együtt a hazai társadalom gyors felvirágzásának. Másfelõl viszont egy-
mással versengõ csoportok sora nyújtja be a számlát, hogy hajdani megfosztottsága ellen-
tételezéseként ma a versenybe való bekapcsolódást elõrelendítõ kártérítést/kárpótlást
kapjon – s ezzel fenntartja, sõt, növeli is a központi állam szerepét (bár való igaz: újfajta
célok jegyében és újfajta szereplõk érdekében). Harmadfelõl ott az ország európai felzár-
kóztatásának programja, ami mellett kormányzat legyen a talpán, amelyik megmondja:
az általános forráséhség és biztonsághiány közepette vajon melyik gazdasági, társadalmi
és intézményi cél élvezzen elsõbbséget – együttes kielégítésük viszont újfent a központi
költségvetést pumpálja, s a redisztributív állam visszavonulása ellenében hat. A húzó és
taszító erõk e kereszttüzében az államnak ugyanakkor mégis zsugorodnia kell: így kíván-
ja a magángazdaság kiépítésének cél-együttese, a külsõ piacokon való helytállás kénysze-
re, de így kívánja a belföldi versenyben érdekelt szereplõk széles tábora is. 

Ilyen körülmények között megfontolt elvek és világos gazdaság-, illetve társadalom-
politikai célok helyett az elosztás tényleges arányairól végül is a nyers erõviszonyok dön-
tenek. Az ütközõ érdekek kibékítése és a megfelelõ kompromisszumok kialakítása je-
gyében pedig paradox módon maga az állam válik a szociális célú költekezés visszafara-
gásának legfõbb aktorává. Mert ha a központi forrásokért folyó éles versenyben a sze-
replõk egymással olykor konfliktusba kerülnek is, abban széles alapzatú és tartós az
egyetértés közöttük, hogy a „zsugorítás” elsõ és kézenfekvõ lépéseként az államkasszát
a „felesleges” terhektõl mindenképpen meg kell szabadítani. A „felesleges” jelzõt azután
könnyû lefordítani: az egykor túlméretezett, mára funkciójukat vesztett közkiadásokat,
azok között is elsõ helyen az ország teherbíró-képességét meghaladó, az érintetteket pe-
dig a piaci alkalmazkodásról eleve „leszoktató” szociális kiadásokat kell megkurtítani. A
teljesítménytõl független szempontok alapján központilag osztogatott szociális jövedel-
mek helyett a hozzájárulás elvén nyugvó biztosításra van szükség, az abból kiszorulók –
a szegények – esetében pedig az állami ellátást csak az „igazán rászorulóknak” és nekik
is csak szigorúan rászorultságuk mértékéig kell nyújtani. 

Az új rászorultságelvû szociálpolitika viszont csak akkor alkalmazható, ha belátjuk:
bár a munkahely elvesztése, az egészség megrokkanása, az idõs kor vagy egy-egy családi
krízis idõrõl idõre bárkit nehéz helyzetbe sodorhat, aki azonban igazán akarja, az kikeve-
redhet a szegénységbõl és a maga lábára állhat. Ha pedig a lábra állás mégsem következ-
ne be, akkor ott többrõl és részben másról van szó, mint a létfeltételek megingásáról –
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ott hiányzik a szándék, hibás magatartások rögzültek és túlontúl elhatalmasodott a má-
sokra hagyatkozás passzív beállítódása. Mindennek fényénél tehát fel kell ismernünk,
hogy a szegények éppen úgy felelõsek önmaguk sorsáért, mint bárki más; e felismerés je-
gyében pedig világos határvonalat kell húznunk a helyzetüket önhibájukon kívül elõállí-
tó okok, illetve a rossz körülmények tartósulását kiváltó felelõtlenségük és hibás maga-
tartási beidegzõdéseik között. A szociálpolitika dolga, hogy az elõbbi téren hatékony kor-
rekciót hajtson végre: kompenzáljon a vétlenül elszenvedett károkért, de egyúttal ösztö-
nözzön is a kialakult helyzet meghaladására. Innentõl viszont a dolog már magukon a
szegényeken múlik: dolgos munkával, erõfeszítéseik összpontosításával, szerény életvitel-
lel és a többségi életvezetési normák elfogadásával nyitva áll elõttük a felemelkedés útja.
Ha mindezt elmulasztják, akkor viszont magukra vessenek.

Az önhiba fogalmának beiktatása révén így azután a gondolati konstrukció önma-
gába záródik: „normális esetben” a szegénység legfeljebb a balsors szeszélyei folytán
elõálló átmeneti állapot, aminek leküzdése egyéni erõfeszítés kérdése, a társadalom-
nak pedig ehhez az erõ-összpontosításhoz kell jól megválasztott és célzott támogatást,
valamint testre szabott segítséget nyújtania. A megfontolások nélkül osztogatott tá-
mogatások ezért nemcsak pazarlóak, hanem céljuk szerint is hibásak: valójában elle-
nében dolgoznak annak, hogy a szegények a szegénységükbõl kikeveredjenek. 

Nem nehéz belátnunk: a szegénység „véletlenszerûségének” és individualizálásának
kerekre formált nézetrendszere fogaskerék módjára illeszkedik az állami szociális ki-
adások minimalizálására irányuló többségi érdekkel, mi több, látszatra a társadalmi
igazságosság elveivel is. Érdekek, nézetek és elvek e hármas szövedéke pedig szemlá-
tomást eléggé erõs ahhoz, hogy azon a cáfoló tudományos és gyakorlati tények hada
se üthessen léket. Különösen, mert egyre áthatolhatatlanabb intézményi védõbástya
gondoskodik róla, hogy a szegénység újratermelõdésének társadalmi meghatározott-
sága, a fenntartásában való titkos többségi érdekeltség, valamint a jelenség önrepro-
dukciós természete a szélesebb nyilvánosság elõtt rejtve maradjon. 

Ezzel pedig eljutottunk a fentebb említett következmények második csoportjához,
az „államtalanítást” kísérõ intézményi reformoknak a szegénység rögzülésében és
egyidejû láthatatlanná tételében játszott sajátos szerepéhez. 

Jól ismert és többek által4 részleteiben is elemzett folyamatokról van itt szó: az egy-
kori központi ellátások decentralizálásáról, a társadalombiztosítási járandóságok jogo-
sultsági alapjainak radikális átalakításáról, a rászorultsági elvnek testet adó segélye-
zési rendszer meghonosításáról és dinamikus kiterjesztésérõl, valamint a szegényellá-
tás speciális feladataira szakosodott szolgáltató- és ellátóhálózat történelmileg igen
gyors léptékû kiépítésérõl. E lépések külön-külön és együttesen is logikusan és követ-
kezetesen illeszkednek az állam lebontásának fentebb vázolt nagy programjához, rá-
adásul a döntéshozók és az átalakult intézményrendszer mûködtetõinek reményei
szerint egyúttal hozzájárulnak a szegények ellátásának célzottabbá, hatékonyabbá és
igazságosabbá tételéhez. Hogy e remények miért és mennyiben nem váltak valóra, to-
vábbá, hogy az átalakított intézményrendszer önmozgásai immár „saját jogukon” mi-
ként járulnak hozzá a szegénység egyes típusainak tartós fennmaradásához, különö-
sen pedig, a kirekesztõdés folyamatainak felgyorsulásához – minderrõl az alábbiakban
még bõvebben lesz szó. 
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A korábban elõre bocsátottakkal összhangban itt most fõként arra szeretnék rámutat-
ni, hogy nem kis részben éppen a logikusan végigvitt változásoknak köszönhetõen, a
szegénység kezelése néhány év alatt levált a többségi viszonyrendszerek, illetve intézmé-
nyek testérõl, a szegények társadalma pedig önmagába és a velük hivatalból foglalkozó
szakembergárda világába záródott. E külön világ önmozgásai körforgórendszerûek és
gyakorlatilag lehetetlenné teszik a kitörést, de megnehezítik a bepillantást is. Mindezt
persze senki sem „akarta”. Mégis, a dolog egyenesen következett az állam „dezer-
tálásából”,5 azaz abból a szociálpolitikai vákuumhelyzetbõl, amely a „régi állam” lebon-
tása nyomán a szociális jogok megkülönböztetés nélküli érvényesíthetõsége terén kelet-
kezett, s amelyet a szegényellátás kiépült rendszere éppen a megkülönböztetés (szegé-
nyek és nem szegények elválasztása) révén immár önjáró módon tart fenn. 

Hadd vázoljam röviden, hogy a kialakult helyzettel ellentétes eredeti szándékok el-
lenére mindez hogyan is jött létre. 

Tudjuk: a szociális ellátások decentralizálása – mindenekelõtt a települési önkormány-
zatok segélyezési rendszerének és helyi szociális szolgáltatásainak kiépítése – annak az elv-
nek a jegyében történt, hogy a korábban egyeduralkodó központi elosztás rugalmatlansá-
gával és elkerülhetetlen pazarlásaival szemben testre szabottá váljék a rászorulók szükség-
leteinek felmérése és kielégítése, valamint csökkenjenek és ésszerûbben hasznosuljanak a
szociális ellátásra fordítható források. A gyakorlatban azonban e racionális és jól igazolha-
tó célok nem vagy alig valósultak meg. Minden jel arra mutat,6 hogy a decentralizált se-
gélyezés révén gyakorlatilag nem mérséklõdött a szociális kiadások költségvetésen belüli
összaránya; ugyanakkor a szociális elosztás belsõ struktúrájának idõközben bekövetkezett
markáns átrendezõdése mellett iparági méretûvé terebélyesedett a segélyezési rendszer,
nyomában pedig – mielõtt még összeállhatott volna – egyedi esetek millióira esett szét egy
társadalmi probléma képe. Mert a segélyezés a maga természete szerint perszonalizálja a
szegénység felismerését és kezelését, s ezzel mintegy függönyt húz annak mindig egyedi
megnyilvánulása és a jelenség mélyebb társadalmi meghatározottsága közé. Ami pedig a
hatékonyság és célzottság növelésének szándékát illeti, a rendelkezésre álló adatsorok azt
jelzik, hogy miközben az új elosztáspolitika révén a rászorulók elérésének esélye nem ja-
vult számottevõen, aközben a rendszer változatlan sajátossága maradt a segélyek „terített-
sége”: a helyben folyósított ellátásoknak továbbra is jelentõs része szolgálja a nem szegé-
nyek relatív jövedelmi veszteségeinek kompenzálását, illetve a családi költségvetésükben
idõrõl idõre bekövetkezõ kisebb-nagyobb borulások kiegyensúlyozását.7

A decentralizálástól remélt ésszerûsítõ hatások tehát jórészt elmaradtak. A válto-
zás azonban mégis fontos következményekkel járt – általa ugyanis a szegénység gya-
korlatilag „eltûnt” a makroszintû társadalmi viszonyok látómezejébõl. Közelebbrõl:
miután a csupán keretjellegû szabályokat lefektetõ szociális törvénykezés a helyi kö-
zösségek belsõ alkufolyamataira bízta a segélyezés konkrét elveinek kialakítását, il-
letve azok hátterében a szegénység lokális fogalmának kimunkálását, ezzel egy tár-
sadalmi probléma automatikusan kisközösségi üggyé változott, aminek nyomán viszont
a szegények és nem szegények konfliktusai adott közösség belsõ mûködésének zava-
raiként tûnnek fel. Ebbõl a látószögbõl azután szinte magától értõdik, hogy a szegé-
nyek helyzetének változása mindenekelõtt a helyi interperszonális viszonyokon, azok
között is elsõsorban a hivatalok és a kliensek együttmûködésén múlik, s mindehhez
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a közösségen kívüli társadalom szereplõinek vajmi kevés a köze, a dologban pedig
vajmi kevés a tennivalója. 

Kimondhatjuk tehát: a szociálpolitikai irányváltás elsõdlegesen nem az elosztás tech-
nikáját, hanem magát a szegénységproblémát decentralizálta. Ennek legfõbb „értelmét” pe-
dig a társadalmi konfliktusok letompítása, kisközösségivé alakítása, és mindezzel a tár-
sadalmi béke hathatós fenntartása adja. Hogy e kétségtelen nyereségek súlyos vesztesé-
gek árán születnek, s hogy a kárvallottak éppen azok a szegények, akikért az elvek szint-
jén az átalakítás fogant, az a dolgok jellege folytán egyelõre nemigen kerül napvilágra. 

Az eddig említetteken túl a kisközösségek szintjére átterhelt elosztási konfliktusoknak
volt és van még egy további súlyos következménye. A decentralizált segélyezés ugyanis
hathatósan közrejátszott annak a társadalmi választóvonalnak a rögzülésében, amely ma
élesen kettéosztja a magyar társadalmat a boldogulók és a szegények táborára, s amely
választóvonal nemcsak az élethelyzetek különbségeinek leíró megjelenítésére, hanem a le-
hetõségek, életesélyek és jogok kettõs mércéjének érvényesítésére is szolgál. E megkettõ-
zõdés egyszerre egy sor nem szándékolt hatás eredménye, és ugyanakkor a folyamatból
következõ, ám annak eszkalálását jelentõ további lépések kiindulópontja is. 

Az eszkalációt a szegények számára felállított speciális intézményrendszer jeleníti meg.
A segélyezéssel elõálló megkettõzõdést ugyanis az érintett intézmények létrehozása effek-
tív elkülönítéssé, a fizikai terek megosztásában is testet öltõ szegregációvá élezi. Fontos lát-
nunk: e fejlemény nem írható kizárólagosan a mai magyar társadalomban tagadhatatlanul
élõ elõítéletek és diszkriminatív reflexek számlájára. Sokkal inkább a rendszerváltás utáni
szociálpolitikai átrendezõdés belsõ logikájából következõ automatizmusokra, illetve a kis-
közösségek szintjére helyezett problémakezelés spontán módon kimunkálódó „hatékony-
sági” megoldásaira kell gondolnunk, ha a szegregációs folyamat töretlen erõsödésének hát-
terében álló motívumokat keressük. Mert ha a szegénység mérséklése a helyi közösségek
dolga, ha a minimumelvû szabályozásra épülõ segélyezés még szûken jövedelmi értelem-
ben sem teszi lehetõvé legalább a létminimum szintjének elérését, ha ráadásul a segélye-
zési forrásokért éles verseny folyik a közösség különbözõ csoportjai között, ha mindennek
tetejében a megélhetési problémákkal rendre foglalkoztatásiak, lakhatásiak, iskolaiak,
szomszédságiak, egészségügyiek és hatóságiak sora társul (márpedig e halmozódás a sze-
génység lényegi sajátja), akkor napnál világosabb: a materiális támogatások mellett a jö-
vedelemhiánnyal társult más egyéni problémákra választ adó speciális szolgáltatásokra van
szükség. Ezt diktálja a professzionalitás elve, és ezt diktálja a közösség együttélési viszo-
nyainak mederben tartására irányuló helyi közérdek is. Így, ebben a logikában és erre a
nyomásra születtek meg az elmúlt évtizedben a munkanélküli ellátás minden mástól el-
különült – csak a munkaügyi szakemberek és a munkaerõpiacról kiszorultak által „bela-
kott” – intézményei, a ma már kötelezõ érvénnyel létrehozandó hajléktalanszállók, a köz-
tudottan a cigány/szegény gyerekek iskoláztatására szakosodó speciális oktatási intézmé-
nyek, a szegények számára kijelölt és fenntartott szociális boltok és áruházak, a „nekik”
szervezett helyi közösségi programok és jótékonysági akcióval egybekötött kulturális so-
rozatok stb. – röviden, egy totális, ám a többségi érintkezési viszonyoktól hermetikusan el-
zárt életvilág intézményei. A létrehozatalt mindenkor racionális, sõt, többnyire a segítés jó
szándékával átitatott érvek és törekvések diktálják, az eredmény azonban mégis a szegé-
nyek szegregálódásának lassan gettósodássá érõ folyamata. Mert minél totálisabb a szá-

FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS MAGYARORSZÁGON344



mukra a többség által berendezett külön világ, annál kevesebb az ok, de a motiváció és a
lehetõség is a kilépésre. Így áll elõ, hogy az „igazi” szegények szegénysége minden ellenke-
zõ értelmû politikai vagy szakmai nyilatkozat és döntéshozói szándék ellenére tartós sze-
génységgé, mi több, kirekesztõdéssé és leszakadássá mélyül. Az õket körülvevõ falak pedig két
irányból is áthatolhatatlanok: egyedi és kivételes esetektõl eltekintve nincs kilépés, a több-
ség felõl viszont nincs bepillantás. 

Ha egyáltalában van kapu ezen a falon, akkor az ma nemcsak zárva van, de a min-
dent befutó repkénytõl még látni sem igen lehet a helyét. Ennek ellenére, a kapu
helyrajzi dokumentációjának és kulcsának õrzése, illetve a repkény irtása fontos köz-
feladat: ezt látják el ma nálunk a szegénységproblémával foglalkozó társadalomkuta-
tás különbözõ mûhelyei. Igaz, kutatási tevékenységük nyomán eddig sem a kapu meg
nem nyílott, sem a fal le nem bomlott, de ha erre a jövõben mégis sor kerülne, akkor
igazodásul legalább a mai tájkép fényképei rendelkezésre állnak.

A kirekesztõdés kárvallottjai – közelebbrõl

Javarészt a magyar társadalomkutatás hagyományainak, valamint a máig élõ falu- és vá-
rosszociográfiai tradíciók ösztönzõ hatásának köszönhetõ, hogy a jelenséget a nyilvános-
ságban övezõ hallgatás és a probléma „láthatalansága” ellenére a hazai szegénységrõl az el-
múlt másfél évtizedben hallatlanul gazdag tudományos ismeretanyag halmozódott fel. E
tanulmány szûkre szabott keretei nem teszik lehetõvé a megszületett több száz publikáció
és a háttérül szolgáló gazdag szociológiai, társadalomstatisztikai adattár részletes ismerte-
tését, még kevésbé annak átfogó kritikai feldolgozását. Amire itt törekednék, az inkább
az irodalmi ismeretek sajátos „átpásztázása”, mégpedig két, egymással kapcsolódó szem-
pontból. Egyrészt a különbözõ szegénységvizsgálatokból a kirekesztõdõ szegények egyes típu-
saira vonatkozó ismereteket próbálom meg összefoglalni. Másrészt igyekszem tisztázni,
hogy a kirekesztõdés típusos formáinak létrejöttében mennyiben játszottak szerepet a sze-
génységnek azok a felszín alatti reprodukciós folyamatai, amelyek a kötelezõ teljes foglal-
koztatás és az arra épülõ központi jövedelemelosztás szavatolta létbiztonság körülményei
között ugyan rejtve maradtak, mégis, meglepõ szívóssággal biztosították a peremhelyze-
tek történelmi folytonosságát és generációs átörökítését. E hosszabb távú megközelítés ré-
vén azután megkísérlem csokorba szedni azokat a tényezõket is, amelyek a történelmileg
folytonos peremhelyzeteket ma éles kirekesztõdéssé változtatják, illetve azokat, amelyek a
rendszerváltással gyökeresen átalakult feltételek és új társadalmi mûködésmódok mellett
az elmúlt másfél évtizedben léptek a színre, és akár régebbi folyamatok elmélyítõiként,
akár újabbak elindítóiként szélesítik a kirekesztõdést generáló faktorok skáláját.

Ha végigtekintünk a kilencvenes években készült szegényvizsgálatok bibliográfiáján,8

meg kell állapítanunk, hogy a kutatói figyelem középpontjában mindenekelõtt a szegény-
ség globális képének megrajzolása állt. Azaz, némiképp a fentebb vázolt folyamatok hû
tükrözéseként, az elemzések többé-kevésbé kétpólusúak voltak: a szegények létfeltételeit,
napi életkörülményeit, családjaik tipikus demográfiai jellemzõit, iskolai pályafutásukat,
munkaerõ-piaci esélyeiket vagy családi munkamegosztási viszonyaikat rendre a nem szegé-
nyekkel való összehasonlításban ábrázolták. A korábban mondottakat figyelembe véve, a
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kétosztatú kép persze logikus válasz a szegénység „láthatatlanságára” és a problémát öve-
zõ hallgatásra: az adott körülmények között a társadalomkutatás dolga – sõt mi több,
missziója – mindenekelõtt a figyelemfelhívás. Ez pedig annak kifejtését és igazolását kí-
vánja meg, hogy a mai magyar társadalom mintegy ötödét reprezentáló szegények nem
egyszerûen kevesebbõl, hanem más körülmények közepette élnek, mások a kockázataik és má-
sok az esélyeik, mint a szerencsés többségbe tartozóknak. A másság bemutatásának elsõd-
leges törekvése mellett viszont szinte természetes fejlemény, hogy évekig kevesebb szó esett
a szegénység belsõ tagozódásáról, azaz arról, hogy maga a szegénység nem homogén álla-
pot – és nemcsak a mértéke szerint nem az, de a pozícióik és megannyi jellemzõjük sze-
rint a szegények társadalmán belül elkülönülõ életformacsoportok felõl tekintve sem az, és
végképp nem az, ha a szegény léthelyzet meghaladásának esélyeit vesszük szemügyre. 

Mindezért nemcsak a szakmai diskurzus és a kutatói érdeklõdés bizonyos hangsúlyel-
tolódása, de a közfigyelem súlypontjának áthelyezõdése is kellett talán ahhoz, hogy e bel-
sõ tagozódás kérdései a szegényvizsgálatok látómezejébe kerüljenek. Mindenekelõtt, el
kellett telnie jó néhány esztendõnek és fel kellett halmozódnia az idõbeli trendek alaku-
lását megjeleníteni képes összehasonlító adatok állományának is, hogy tudományos ér-
vénnyel és a statisztikai adatok fedezetével megválaszolható legyen: vajon mutatkoznak-
e markáns és típusos különbségek a szegények között szegénységük jellege, illetve a hely-
zetbõl való kikerülésük esélyei és késõbbi – akár generációkon is átnyúló – pályaívei te-
kintetében. Az újfajta kérdést az elmúlt néhány évben ugyanakkor – láttuk – maga az
élet is napirendre tûzte. Hiszen a rendszerváltás elsõ megrázkódtatásain túljutva fontos-
sá vált a már említett „váratlan” paradoxon megértése: vajon mi okozza, hogy az általá-
nos gazdasági fellendülés ellenére a szegénység mértéke és mélysége nem csökken?

A válaszadás igénye elvezetett az utóbbi évek szegénységkutatásainak termékeny új
kategóriáihoz: az átmeneti és a tartós szegénység megkülönböztetéséhez, illetve a sze-
gények társadalmán belül a jövedelmi-megélhetési szegények és a halmozottan szegények
(mélyszegények, leszakadó szegények, kirekesztettek) típusainak elválasztásához.
Amit ma a társadalmi kirekesztõdés okairól és megjelenési formáiról tudunk, azt
mindenekelõtt ezeknek az újabb kutatásoknak köszönhetõen tudjuk.

A longitudinális adatsorok – elsõsorban a TÁRKI 1991-tõl 2000-ig folytatott éves
Háztartási Panel-, majd Monitor-felvételei, valamint a KSH rendszeres Családi Költség-
vetési felvételei – statisztikus hátteret adtak annak a kismintás szociológiai vizsgálatok-
kal és kvalitatív adatgyûjtésen nyugvó esettanulmányok sorával felszínre hozott megfi-
gyelésnek, hogy a szegények világa élesen két csoportra tagozódik. Az elsõ csoportba
tartoznak azok, akik esetében a szegénység „csak” a mindennapi megélhetést érintõ
probléma, amelyen (jobb) munkalehetõséggel és pénzzel viszonylag könnyû segíteni; a
második csoport tagjainál viszont a szegénység már tartósult és életformává szilárdult
állapot, körbezárt helyzet, amelybõl rövid távon többnyire még a kitörés iránya sem lát-
ható. Az elsõ típusba ma mindenekelõtt a kis keresetû dolgozó szegények, a kisgyer-
meknevelés évei alatt átmenetileg jelentõsen megcsappant forrásokra hagyatkozó alkal-
mazott- és munkáscsaládok, valamint az egymagukban vagy velük öregedett társukkal
élõ városi kisnyugdíjasok tartoznak. Anélkül, hogy szegénységük feszítõ problémáit és
a napi megélhetésért vívott küzdelem sokszor ember feletti erõfeszítéseit bagatellizál-
nám, mégis lényeges kiemelni, ami a szegények e széles csoportját a kirekesztõdõktõl
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megkülönbözteti. Ez pedig legfõként a szegénységük hátterében álló okok – és ezzel
összefüggésben persze a szóba jöhetõ orvoslási módok – alapvetõ eltérése.

Mert a megélhetési szegénység hátterében többnyire tisztán elosztási problémák állnak:
a munkaerõpiac inflációs feszültségei (a foglalkoztatás bizonyos szegmenseiben megkeres-
hetõ bérek tartósan elmaradnak a mindennapi fogyasztás árszintjétõl), illetve a társada-
lombiztosítási jövedelmek értékvesztése (ami az élethelyzetbõl adódó egyéb kompenzáci-
ós lehetõségek híján, maga lesz a szegénység forrásává mindazon csoportok esetében, ahol
átmenetileg vagy tartósan e redisztributív jövedelmek adják a családi költségvetés döntõ
hányadát). Azonban az élet meghatározó területein – munkaerõ-piaci részvételükben,
gyermekeik iskoláztatásában, lakóhelyük megválasztásában és lakásviszonyaik alakításá-
ban, valamint emberi kapcsolataikban – ezek a szegénycsoportok továbbra is egyértelmû-
en a többségi társadalom résztvevõi, s amint megélhetési viszonyaik javulnak, életük való-
ban zökkenõmentesen vissza is tér azokra a többségi pályákra és színterekre, amelyeknek
átmenetileg (még ha olykor évekig tartó átmenettel is) a peremére szorultak.9

A kirekesztõdés kárvallottjai azonban éppen azáltal kerültek a rubikon túlsó oldalára,
hogy elvesztek, felszámolódtak vagy soha igazán ki nem épültek és megtartó erejûvé nem
váltak azok a kapcsolódások, amelyek életüket a többségi viszonyokhoz kötötték. E kap-
csolódások egykori formája, megszakadásuk módja és az abból következõ mai élethelyze-
tek különbségei persze tovább tagolják a csoportot. Mindenesetre a kirekesztõdõk életé-
nek közös vonása, hogy szegénységük hosszú elõtörténetre, évekre, ha nem évtizedekre
nyúlik vissza, s mértéke szerint ma szélsõséges, gyakorta nyomorszintû.10 Életviszonyaik
fontos közös sajátja továbbá, hogy társas kapcsolataik gyakorlatilag a hasonló helyzetben
lévõkre korlátózódnak: gyermekeik hasonló sorsú gyerekekkel kerülnek egy iskolai osz-
tályba; családjaik hasonló körülmények között élõ családokkal laknak a lepusztult lakóte-
lepeken, kiürült tanyákon vagy az önkényesen birtokba vett udvari hátsó kalibákban; be-
teg szüleik más rokkant és beteg szegényekkel üldögélnek akár fél délutánt is a lerobbant
ideiglenes faluszéli orvosi rendelõben, hogy legalább a legszükségesebb „közgyógyos” re-
ceptekhez hozzájussanak; õk maguk más, hozzájuk hasonlóan kiszolgáltatott, és „rendes”
alkalmaztatáshoz soha hozzá nem jutó társaikkal állnak sorba az illegális munkák ember-
kereskedelmi piacain; velük osztják meg a talajásást és a szeméthordást a segély feltételé-
ül szabott közmunkakampányokon; velük állnak óraszám sorba az önkormányzatok szo-
ciális irodáinak folyosóin; velük vásárolják le az élelmiszer-támogatásként kapott jegyeket
a félreesõ kijelölt diszkontboltban; és velük kerülnek a hajléktalanmenhelynek sebtében
átalakított egykori munkásszállóra, ha tetemesre duzzadt közüzemi tartozásaik nyomán a
fedél is odalett a fejük fölül. Személyükben õk tehát a korábban említett „igazi” szegények,
azok, akiknek visszaútja a társadalom többségének világába már nem egyszerûen a meg-
élhetés szintjének kérdése, hanem az a kizáródás totalitására választ adni képes, végiggon-
dolt stratégiai lépésekre épített, sokirányú, összehangolt és a többség elengedhetetlen tá-
mogatásával véghezvitt társadalmi (re)integrációs programot igényelne.11

Belsõ tagolódásában azután a kirekesztõdõk társadalma a családi háttér megléte vagy
hiánya szerint tovább hasad. A perem peremén túl – Robert Castel plasztikus kifejezésé-
vel élve – teljes „kiilleszkedettségben”12 élnek azok, akiknek mai helyzete többé-kevésbé
egyenes folyománya annak, ahogyan életpályájuk a szocialista iparosítás tömegfoglalkozta-
tási hullámaiban alakult.13 Egykor õk voltak a mozgósítható „tartaléksereg”: Budapest és
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a nagyvárosok szükség szerint foglalkozást, munkahelyet és szálláshelyet cserélõ heti ingá-
zói, a nehézipar vagy az építõipar munkásszállókon élõ, a feladattal tárgyak módjára to-
vábbmozgatott képzetlen munkásai, akiknek szerepe és létfeltételei egyik napról a másik-
ra lehetetlenültek el a kérdéses üzemek feldarabolódásával, privatizációjával és/vagy bezá-
rásával. Mire a fordulat megtörtént, nekik viszont már nem volt hová visszahúzódniuk: az
évtizedes ingázó létforma szétnyûtte a családi kapcsolatokat, meggyengítette a hajdani
közösségi hálókat, ugyanakkor természete szerint gátat emelt új szerves közösségek létre-
jötte elé. Az érintettek tízezerszámra találták magukat az utcán: nemcsak a megélhetésük
alapjául szolgáló munkát, de vele a lakhatást, a biztosított egészségügyi ellátást, a tanulás
lehetõségét és az életformaváltáshoz szükséges kapaszkodókat is elveszítették. Ma többsé-
gük hajléktalanszállóról hajléktalanszállóra vándorolva tengõdik, néha munkához jut, né-
ha nem, s ha közülük valaki beteg, hadakozhatnak érte a szociális munkások, hogy a kór-
házak legalább néhány napi sürgõsségi ápolásban részesítsék kliensüket. 

Az egykori ingázó munkásokból lett hajléktalanokéval rokon kirekesztõdési pályák per-
sze más csoportokat is jellemeznek. Hasonló a sorsuk mindazoknak, akiknek élete hosz-
szabb vagy rövidebb ideig az állam által felügyelt – goffmanni értelemben vett – totális
intézmények falai között zajlott, s akiknek életpályáját a szocializmusban többnyire egyik
ilyen intézménybõl a másikba vezetõ utak jellemezték. Tudjuk, ezek az életviszonyok ala-
kították – és részben alakítják mindmáig – az állami gondozásból kikerültek, a betegott-
honokban lakók, a tartós egészségügyi ápolás egy vagy más formája alatt állók, illetve a
büntetõintézményekbõl kiszabadultak létfeltételeit. Bár a kirekesztõdõk e színes csoport-
jában vannak idõsek és fiatalok, nagyvárosiak és inkább faluhelyen élõk, ami élethelyze-
tükben közös, az a személyes kapcsolatok – mindenekelõtt a családi háttér – mindõjüket
jellemzõ, gyakorlatilag teljes hiánya. E háttér nemléte vagy megszûnte pedig egymagában
is a megcsuszamlás kiemelt kockázati tényezõje. Társadalomtörténeti és családszociológi-
ai kutatások sora bizonyította ugyanis azt a tapasztalatilag is jól ismert tényt, hogy a ma-
gyar viszonyok közepette – de tágabban: egész Közép-Kelet-Európában – az egyéni élet-
sors stabilizálásában és a személyes életfeltételek mindennapi védelmében a családnak a
nyugat-európainál lényegesen erõsebb és kitüntetettebb jelentõsége van.14 Hiszen az állam
kivonultával a „helyettesítõként” számba jöhetõ alternatív civil védõrendszer éppen csak
kialakulóban van, de emellett a mélyen ülõ tradíciók, valamint a domináns biztonsági és
bizalmi attitûdök is afelé terelnek, hogy igazi, teljes terjedelmû társadalmi tagságra csak
az számíthat, akinek családja van. Így azután a mégoly gyenge családi kapcsolatok erodá-
lódásával egyenes az út a többségi odatartozás egyéb viszonylatainak széteséséhez, az in-
tézményes szegényellátás karjaiba – s ezzel a korábban említett fal túloldalára. 

A kirekesztõdéstõl a család önmagában persze nem véd meg. Ezt mutatják mindenek-
elõtt a tartós munkanélküliek – és velük együtt: gyermekeik – fokozatos kiilleszkedésének
drámai társadalmi tapasztalatai. Az adatok jelzik: a szervezett munkák piacára be sem ju-
tók vagy onnan tartósan kiszorulók döntõ többsége családban élõ fiatal, 40 év alatti em-
ber. Közelebbrõl szemügyre véve, családjaik azonban gyakran több szegény és kiszorult
ember szövetségeként írhatóak le. A sokszor a megélhetés kényszerébõl az „új” családdal
egy fedél alá szorult szülõk, nagyszülõk aktív korukban képzetlen ipari munkások, a me-
zõgazdaság legnehezebb feladatait ellátó tsz-gyalogmunkások, egyszerû növénytermesz-
tõk vagy állatgondozók voltak, akiknek mai nyugdíja még önmaguk eltartására sem elég;
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a háztartás feje, a férj a foglalkozási ranglétrán maga sem jutott a szülõknél sokkal feljebb,
de ha volt is szakmája, az „rossz” – a szocialista nagyiparra szabott, ma viszont hasznosít-
hatatlan – képesítést adott, s munkanélkülivé válása óta az alkalmi feketemunkákon vagy
a kizsigerelõ napszámon kívül más pénzkereseti források nemigen adattak; a feleség, a csa-
lád összetartója, a beteg szülõk ápolója, ha talán érettségizett is, szerényen fizetett mun-
kát a nyolcvanas években vagy csak irodistaként vagy a közeli üzem futószalagján kapha-
tott, majd jöttek a gyerekek, a megnövekedett háztartás terhei – s mára jó, ha bedolgo-
zásból vagy napszámból csurran-cseppen némi kiegészítõ kereset. A megélhetés állandó
késhegytánca, a munkakeresés feszültségei, a zsúfoltságból adódó családi konfliktusok, a
hatóságok állandó fenyegetése mellett jöttek elõbb a halmozódó díjhátralékok, majd a ki-
lakoltatás veszélye – s közben a gyerekek ki-kimaradtak az iskolából, bizonyítványaik egy-
re gyengébbek lettek, aminek logikus következményeképpen, de minden baj betetõzése-
ként, végül – a gyermekvédelem védõ-óvó intézkedéseinek képében – rájuk szakadt a csa-
lád végsõ szétesésének réme is. A lecsúszás, a kisodródás ma már megállíthatatlan: ha cso-
dák folytán adódna is biztos és tartós munkahely, a kilábaláshoz a szétzilált életnek olyan
sok elemét kellene rendbe rakni, hogy a feladat többnyire felette van annak, amit a még
megmaradt lelki és fizikai tartalékok összpontosításával és mozgósításával teljesíteni lehet.
De hát a csodák ráadásul elmaradnak. Ezekben a tipikus munkanélküli utakban érhetõ
igazán tetten a kirekesztõdés legnagyobb csapdája: a folyamat észrevétlen progrediálása.
Mert a hajdan volt tisztes szocialista szegénység mellett a leselkedõ veszélyeket talán még
észrevenni sem igen lehetett; a rendszerváltás kezdeti éveiben még élhetett a remény a
visszatalálásra, az átmenetileg kritikusnak megélt állapot visszafordítására; igazában az
utóbbi évek fejleményeivel – és különösen a gyerekek veszélyeztetettsége révén – lett lát-
hatóvá, hogy rövid távon az irány váltására már nincs esély, sõt, a kirekesztõdés valószínû-
leg generációsan továbbgördített, állandó léthelyzetté válik. 

A tartós munkanélküliek kirekesztõdésének a családi háttér kisiklásával és felõrlõdé-
sével egyenrangúan súlyos tényezõje maga a munka. Mert a köztudatban élõ minden el-
lenkezõ elõjelû ítélkezés ellenére, a munkanélküliek – akár férfiak, akár nõk, akár kap-
tak/kapnak segélyt, akár sohasem vétettek regisztrációba – rengeteget dolgoznak. Csak-
hogy munkavégzésük színterei kívül esnek a társadalmilag elismert, adózott bérrel és
társadalombiztosítási kártyával javadalmazott szervezett munkák világán. Ez utóbbiba
nemigen vezet az útjuk, még akkor sem, ha valaha egyszer talán szakmával rendelkez-
tek. A mai hazai munkapiac szélsõséges szegmentáltsága mögött lezajlott gazdasági és
társadalmi folyamatok elemzésére itt nincs módunk.15 E folyamatok mára megszületett
végeredményét azonban alá kell húznunk. A munkahelyek számának a rendszerváltás
óta végbement megcsappanása egyenesen terelte a lábon maradó munkavállalókat a
munkapozíciók halmozása felé, illetve a hajdanvolt informális gazdaság „jobb” posztjai-
nak elfoglalására – hiszen ez volt a korábban jellemzett elszegényedés elkerülésének és
az elõállt megélhetési bizonytalanság kiegyensúlyozásának legfõbb tömeges útja. E fo-
lyamat azonban a képzetlenebb és kevésbé versenyképes rétegek egyértelmû kiszorulá-
sával, illetve a feketegazdaságba való beszorulásával járt. A két gazdaság között ma szin-
te nincsen átjárás, és a szélsõséges szegmentáltság következtében az utóbbiból nincsen
kitörési pont. Különösen nincs, ha a kitöréssel – a „rendes” munkaviszony felvételével –
legfeljebb a legrosszabbul fizetett munkák piacára lehetne belépni, az így megteremtett
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rendszerességgel tehát több pénzt nem, legfeljebb nagyobb stabilitást lehetne elérni. A
mérleg másik serpenyõjében azonban ott vannak a tetemes veszteségek: a biztosnak lát-
szó munka bármikori újbóli elvesztésének kockázata, fõként pedig a ma napról napra
újrateremtett munkaszerzési kapcsolatok idõközbeni elenyészése, a foglalkoztatással au-
tomatikusan odaveszõ segélyekrõl nem is szólva. A körbezárt helyzet által szült sokrétû
rövid távú ellenérdekeltség közepette így azután a látástól vakulásig végzett munka – a
„fekete” munka – maga lesz a kirekesztõdés legfõbb biztosítékává.16 Ami pedig e hely-
zet hozadéka: a kikapaszkodást segítõ társadalmi kapcsolatok további erodálódása, a
mindennemû társadalmi védelem nélküli, feudalisztikus személyes függelem és a vele já-
ró kiszolgáltatottság elmélyülése, röviden, a polgári társadalmi viszonyokból való – im-
már vissza nem fordítható – kisodródás végleges megpecsételõdése.

A kirekesztõdés eddig vázolt útjai, ha tipikus és tömeges utak is, mégis: családok és
egyének egymástól elkülönített életpályáit és csapdahelyzeteit jelenítik meg. Egyéni
jellegük mindegyre kiviláglik az érintetteknek saját történetükrõl szóló értelmezésé-
bõl, de a külvilág által arra adott válaszokból is. Mellettük van azonban a kirekesztõ-
désnek két olyan forrása és két olyan nagy gyûjtõmedencéje, amelyek esetében a je-
lenség mindenki számára nyilvánvaló elsõdleges oka a kollektívan megélt sors, amelyen
az egyén, a család erõfeszítése legfeljebb csak enyhíthet, de amelyen lényegi áttörést,
és amelybõl eredményes kitörést nemigen hozhat. 

A két kollektív helyzet azonban alapvetõen különbözik. Az egyik a hazai településfej-
lõdés szélsõséges történeti egyenlõtlenségeibõl következik, s ma az aprófalvas települési
zárványokban, illetve a munkanélküliség által különösen érintett depressziós régiókban
élõket sújtja. A másik – legalábbis ami a közvetlen történeti elõzményeket illeti – a szo-
cializmusbéli kényszerasszimiláció zsákutcáival függ össze, s mai kárvallottjai mindenek-
elõtt a cigány lakosság mintegy 60–80 százalékát kitevõ roma szegények.17, 18

Hadd foglaljam össze a kollektív kirekesztõdés e két – a legújabb kori hazai társa-
dalomtörténet nem nyugatias vonásait talán a legközvetlenebbül felmutató – formá-
jának legfõbb jellegzetességeit. 

Az 1945 utáni hazai társadalomfejlõdés egyik legnehezebben korrigálható fejleménye az
évszázados települési egyenlõtlenségek szélsõséges felerõsítése volt. Tudjuk: az erõltetett
szocialista iparosítás programjából a város és a falu különbségének kiélezése következett,
amit tetéztek a politikai megfontolások vezérelte tanyafelszámolási kampányok, illetve a
lakosság kényszerû elvándorlását kiváltó, a javadalmazások és a büntetések sajátos ötvöze-
tére épülõ regionális területfejlesztési (-visszafejlesztési) akciók. Spontán és tervszerûen út-
jukra indított folyamatok együttese eredményezte azután, hogy a hetvenes évekre szélsõ-
séges egyenlõtlenségek jöttek létre a lakosság alapvetõ életesélyeit befolyásoló infrastruk-
turális ellátottságban, valamint a megszerezhetõ elsõ, illetve második gazdaságbeli jövedel-
mek nagyságában. Az infrastrukturális feltételekben – a lakásviszonyok, az iskoláztatás, az
egészségügyi ellátás stb. fizikai körülményeiben – mutatkozó települési egyenlõtlenségeket
a hetvenes–nyolcvanas évek tömegméretû második gazdaságbéli munkavégzése ugyan va-
lamelyest mérsékelte, megállítani azonban nem volt képes a több évtizedes folyamat leg-
drámaibb spontán következményét: a jobb helyzetû társadalmi rétegek tömeges elvándor-
lását, és ezzel a falvak – különösen az aprófalvak – társadalmi struktúrájának és belsõ kö-
zösségi viszonyainak végletes és végleges torzulását.19
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A spontán módon végbement „lefejezõdés” mellett az érintett települések azután a
rendszerváltás gazdasági megrázkódtatásait már nemigen bírták ki: lakóik szinte tel-
jes körben munkanélküliekké váltak, és ha egyiküknek-másikuknak voltak is a jobb
idõkbõl való tartalékai, azokat mára õk is teljesen felélték. A helyzetet tetézi e közös-
ségek elöregedése és/vagy a megürült lakóházakat csekély összegért felvásárló, beván-
dorló roma családok révén ugrásszerûen megnõtt gyerek-népesség ellátatlansága. Az
érintett falvak ugyanis mára már legfeljebb csak tömeges éjszakai szálláshelyek. Em-
beremlékezet óta nem adódott helyben munka, régen megszûnt az óvoda, az iskola,
régen bezárt a bolt, régen becsukott az orvosi rendelõ és a gyógyszertár, és – minden-
nek a tetejébe – innen még kimozdulni sem igen lehet: vagy húsz-harminc évvel ez-
elõtt felszedték az utolsó vasúti síneket, de aligha lehet számítani akár arra is, hogy a
távolsági busz legalább napjában kétszer újra erre venné az útját. A szó szoros értel-
mében a külvilágtól elzárva, e települési fürtök – különösen Észak-, illetve Dél-Ma-
gyarország aprófalvas vidékein – a reménytelenségbe süllyedt tömeges kirekesztõdés
megkövült zárványai.20 Éppen a helyzet egész közösségeket sújtó kollektív vonásaiból
következik, hogy ha a kirekesztõdést fokozni lehet, akkor annak mértéke e zárványok
lakóinak esetében a korábban vázolt egyéni kisodródásokénál is nagyobb. Összponto-
sított központi támogatások, többéves stratégiai programok és invenciózus komplex
szociálpolitikai lépések nélkül pedig a szélsõséges kirekesztõdés e formái „természet
adta” módon termelik újra önmagukat, mintegy sorsszerû determinációval vetítve
elõre egész nemzedékek börtönszerû fogva tartását egy helyzetben, melynek egyetlen
elemét sem maguk vagy szüleik választották.

A teljes közösségeket sújtó – a településivel részben összefonódó – kirekesztõdés má-
sik drámai folyamata etnikai alapú, s mint jeleztem, áldozata mindenekelõtt a roma
társadalom szegény többsége, de – a többségi-kisebbségi viszonyoknak a rendszervál-
tás óta elõállt élezõdõ feszültségei folytán – valójában a cigány közösség egésze. A min-
den eddig bemutatottnál hosszabb történelmi ívû, igazán soha más irányba nem terelt
etnikai-faji kirekesztettség21 újabb kori alakváltozásai nemcsak azért érdemelnek fi-
gyelmet, mert az európai normákhoz igazodni kívánó modern magyar társadalom me-
rõben értékválasztási alapon sem cipelheti tovább legnagyobb kisebbségének társadal-
mon kívülre szorított léthelyzetét. E normatív közelítés létjogosultságát kétségbe nem
vonva, a hajdani kirekesztettségnek a szocializmus évtizedei alatti kényszerasszimiláci-
óval kirekesztõdéssé transzformált együttélési viszonyai azonban ma a cigányok ügyét
a legfeszítõbb politikai kérdéssé transzformálják. 

Mert bár a kényszerasszimiláció a korábban kiszorított cigány közösségek integrá-
lásának a totalitárius berendezkedés logikájából következõ lépései és menetrendje sze-
rint történt, mégis, az iskolázásnak, a kötelezõ foglalkoztatásnak, a cigánytelepek fel-
számolásának programjai valóságos társadalmi felemelkedési utakat nyitottak meg –
még ha azok a romák többsége számára csak a társadalmi perempozíciók (de immár
mégis a választóvonalak innensõ oldalán lévõ pozíciók) elfoglalását tették is lehetõvé.
Mint azt a kilencvenes évek cigányvizsgálatai igazolták,22 ezeknek a fejleményeknek
volt betudható a nyolcvanas évekre általánossá lett születésszabályozás, a romák
egészségügyi viszonyainak valamelyes javulása, a szakmatanulás és – mindenekelõtt –
a gyermekek iskoláztatásának belsõ normává válása.
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A rendszerváltás e megindult folyamatok folytatása elõtt durván lecsapta a sorompót. A
romák teljes közösségei szorultak ismét a partvonalon kívülre: települési értelemben a fen-
tebb bemutatott falusi települési zárványokba, illetve nagyvárosi párjaikba, a szlömösödõ
kültelki lakótelepekre és városközépi szegénynegyedekbe; a foglalkoztatás terén a munka-
ügyi hivatalok folyosóira, majd – a segélyjogosultság kimerítésével – a közmunkaprogra-
mokba; az iskoláztatás terén a kisegítõ osztályokba és a speciális iskolákba; a köz nyugal-
mának fenntartása érdekében pedig mindennemû zárt intézményekbe – hajléktalanszál-
lókra, betegotthonokba, állami gondozásba, illetve nagy számban a rendõri õrszobákra és
a büntetés-végrehajtás fegyintézeteibe. E sok irányból zajló és tömeges kirekesztõdés logi-
kája mindenkor ugyanaz: a kényszerasszimiláció abroncsának széthulltával a nem roma
társadalom szemében legitimitásukat vesztették az igazi asszimilációs törekvések is, ezzel
pedig a szegénység elkerülése elleni többségi küzdelem számára zöld utat kapott az „etni-
kai helyreállítás” programja – a cigányok visszatuszkolása „eredeti” társadalmon kívüli po-
zíciójukba. A spontán kirekesztõdést tetézik és intézményes keretek közé terelik a szociál-
politika átalakításának korábban már bemutatott folyamatai, amelyek révén a segélyezés
és a helyi szociális ellátás diszfunkciói a támogatásokért a cigány és nem cigány szegények
között folyó harc „belsõ” ügyeként jelennek meg – az igazságtétel nevében újabb alapot
szolgáltatva az „élõsködõ” és „túlfogyasztó” romák további kiszorításának. 

Végül mindezt keretbe foglalja a kisebbségi politizálás új intézményének, a helyi kisebb-
ségi önkormányzatok rendszerének kiépülése. A szerény törvényi felhatalmazások által az
új intézmény funkcióiban hagyott ûrt az elmúlt 6–8 évben ugyanis gyorsan kitöltötte a
romákat érintõ szociális feladatoknak a helyi önkormányzatokról a cigány kisebbségi szer-
vezetre való átgördítése és ezzel tisztán etnikaivá tétele. Így mára helyi rendeletmódosítá-
sokkal és alkalmi szabályokkal körbebástyázott (ál)hatalmi jogosítványok sora szentesíti a
kisebbség ügyeinek teljes körû leválasztását a többségi társadalom testérõl – azaz, a gettó-
sodássá mélyülõ kirekesztõdés immár jogi formákba öntött fenntartását.23

Ez utóbbi fejlemény révén azután az etnikai kirekesztõdés „felülírja” az élethelyzetbõl
adódót. Miközben ugyanis az új intézményesülési folyamatok a cigányság szegény rétege-
inek kiszorulását – sok nem cigánnyal rokon élethelyzetüket – szélsõségesen etnicizálják
és a kisebbség belsõ ügyeként tüntetik fel, aközben a szegénységbõl kikerült, a társadal-
mi ranglétrán iskolázottságban és/vagy az anyagi létviszonyok tekintetében feljebb jutott
romákat viszont ugyanezen folyamatok faji alapon zárják a többségitõl elkülönített érdek-
és jogvédelem intézményi világába. A kívülrõl a cigányságra kényszerített intézményes-
politikai összezártságban így aztán „természet adta módon” áll elõ, hogy keserves belharc-
okká minõsülnek át a kitörésért folytatott küzdelmek: a jobb helyzetûek szemében a kö-
zösség szegény rétegei féknek és visszahúzó erõnek, az utóbbiak értelmezésében az elõzõk
a közös kisebbségi ügy árulóinak tûnnek fel. Ezzel viszont kívülre és távolra kerülésük vád-
ként és „magyarázatként” felhozható okai közé még a belsõ összetartás hiánya is odakerül
– miközben kiszorulásuk valódi háttere – kollektív kirekesztõdésük – a hatalommal felru-
házott és felelõs többség számára még kevésbé látható, mint valaha. 

A kollektív kirekesztõdés itt röviden bemutatott két formája – szándékaim szerint
ezt igyekeztem igazolni – keretet, medret és tömegesen mûködtethetõ mechanizmuso-
kat teremt a szegények és nem szegények társadalma között korábban létrejött válasz-
tóvonal társadalmi törésvonallá mélyülésének. E folyamatokkal pedig nemcsak a sze-
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génység fenntartásához, körbezártságához és generációk közötti átörökítéséhez járul
hozzá, hanem fenyegeti magát a társadalmi integrációt. Dezintegrációs veszélyei miatt a
kirekesztõdés elleni – utolsó utáni pillanatban való – hatékony fellépés ezért nem egy-
szerûen az érintettek ügye, még csak nem is egyszerûen a velük hivatalból foglalkozó
szakembereké és szociálpolitikai döntéshozóké, hanem a szó legszorosabb értelmében
vett közügy. E közügy felvállalásának vagy a spontán folyamatok további szabadjára en-
gedésének tétje ma testközelbõl érzékelhetõ: nem kevesebb, mint európai csatlakozá-
sunk múlhat rajta. Ha a demokrácia hosszú távú védelmére, illetve az emberi jogok
megkülönböztetés nélküli érvényesítésére vonatkozó megfontolások a mai sürgõs teen-
dõk közepette rendre hátérbe szorulnak is, a gyors cselekvés szüksége melletti pragma-
tikus érvnek ez azért talán önmagában is elég.
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ható gazdasági és társadalmi érdekütközésekrõl meggyõzõ adatokat és elemzéseket tett köz-
zé a TÁRKI Háztartási Panel-vizsgálatsorozata, majd késõbb az éves Monitor-vizsgálatok
eredményeit közlõ kötetek. A segélyezés belsõ szelekciós mechanizmusainak megismeréséhez
fontos adalékokkal szolgál a KSH Társadalomstatisztikai Fõosztályának rendszeres önkor-
mányzati adatgyûjtéseken nyugvó elemzéssorozata. A segélyelosztás „terítésérõl” és a külön-
bözõ segélyfajtáknak a lakosság egyes csoportjai megélhetésébe „beépült” szerepérõl, ezzel pe-
dig a segélyezésért a helyi társadalmak szegényei és nem szegényei között megindult „verseny-
rõl” fontos információk bonthatóak ki a KSH Háztartási Költségvetési Felvétel-sorozatából,
illetve, a felvételsorozathoz kapcsolódó kiegészítõ szociológiai vizsgálatokból. 

7 A segélyezési rendszer mûködésének itt röviden összefoglalt problémáiról a 8. lábjegyzet-
ben említetteken kívül lásd még: Világbank: Szegénység és szociális támogatások. Budapest:
A Világbank Regionális irodája, 1996.; World Bank: Hungary: long-Term Poverty, Social
Protection, and the Labor Market, Draft. Washington, DC: 2000.; illetve Monostori Judit: Az
önkormányzatok segélyezési gyakorlata: Budapest: KSH, 1997.

8 Bár legjobb tudomásom szerint a témában a rendszerváltás óta eltelt években született tanul-
mányokról pontosan annotált és teljességre törekvõ szakbibliográfia nem készült, a legfonto-
sabb munkák immár több százas tételszámú jegyzéke azért összeállítható. Egy ilyen összeállí-
tás elkészítéséhez három friss forrás szolgál különösen nagy segítséggel: Ferge Zsuzsa: Elsza-
baduló egyenlõtlenségek (Budapest: HRSZE, 2000.) címû könyvének gazdag lábjegyzetanyaga és
irodalomjegyzéke; Spéder Zsolt: A szegénység dinamikája Magyarországon. Tények, megközelítések,
értelmezések (Kézirat. Budapest, 2000.) címû kandidátusi értekezésének mintegy kétszáz tételt
tartalmazó bibliográfiája, valamint az INFO-Társadalomtudomány ‘Szegénység Magyarorszá-
gon’ címmel 2001-ben megjelent 54. füzetének végén közzétett ‘Válogatott bibliográfia’.

9 A kilábalást segítõ döntéshozatal felõl nézve, a megélhetési szegénység mérséklése és esé-
lyeinek csökkentése ezért elsõsorban a jövedelem-újraelosztás szabályozása terén foganato-
sítandó lépések és teendõk kérdése: a kereseteloszlás már megkezdett kiigazításáé, az adó-
rendszernek az alacsony béreket védõ korrigálásáé és – mindenekelõtt- a társadalombizto-
sítási járandóságok évtizedes lemaradásának helyrehozataláé.

10 Mind a longitudinális, mind a keresztmetszeti elemzések azt jelzik, hogy a háztartásban élõ
szegények között a kirekesztõdõk mintegy 6–8 százalékos arányt képviselnek. (Lásd ehhez
Spéder Zsolt: A szegénység dinamikája Magyarországon; illetve Havasi Éva: Szegénység és kirekesz-
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tettség a mai Magyarországon címû, fentebb már hivatkozott tanulmányait.) Persze a háztartá-
si mintavételre épülõ TÁRKI- és KSH-felvételek definíció szerint számításon kívül hagyják
a kirekesztõdõk között is a leginkább peremre szorultak csoportjait: a háztartási kereten kí-
vül (menhelyek és szállók falai között) vagy az utcán élõ hajléktalanokat, az állami gondo-
zottakat, a büntetés-végrehajtás intézményeiben lévõket, az egészségügyi intézmények és
zárt otthonok többé-kevésbé örök lakóit. Ez utóbbi csoportok együttes nagyságrendjére néz-
ve csak becslésekkel rendelkezünk: az összlétszám mintegy 200 000 fõ lehet. Minthogy kö-
zöttük elvétve sem igen akadnak nem szegények, peremen kívüliségükhöz pedig kétség sem
férhet, teljes táborukat joggal számíthatjuk a kirekesztõdõk közé. Így becsülve, a kirekesztõ-
dõk aránya a mai magyar társadalomban mintegy 8–10 százalékra tehetõ.

11 Ez utóbbi program valójában a ‘social inclusion’ társadalompolitikai gondolatának a hazai
viszonyokra való konkretizálását jelentené. A kirekesztõdésrõl és annak intézményes kör-
bezártságáról, a társas kapcsolatok végletes beszûkülésérõl, valamint a helyzetnek a több-
ség elõtti ‘láthatatlanná válásáról’ eddig elmondottak talán világossá teszik, hogy a beve-
zetõben miért hangsúlyoztam egy ilyen – ma még kidolgozásra váró – programnak azo-
kat az elemeit, amelyek a társadalmi részesedés növelése mellett mindenekelõtt a többsé-
gi részvétel lehetõségeit és csatornáit nyitnák meg az érintett társadalmi csoportok elõtt.

12 Lásd: Robert Castel: A szociális kérdés alakváltozásai. A bérmunka krónikája. Budapest: Max
Weber Alapítvány–Wesley Zsuzsanna Alapítvány–Kávé Kiadó, 1998. – A „kiilleszkedés”
kifejezés a könyvet franciából magyarra átültetõ Léderer Pál nagyszerû fordítói leleménye.

13 Sõt, mint azt többgenerációs életútinterjúkból tudjuk, az érintettek peremre szorulása a
szocializmusban viszont többnyire egyenes folytatása volt a család háború elõtti élethely-
zetének. A Max Weber Alapítvány égisze alatt ‘The Social History of Poverty in Central
Europe’ címmel 1995–2000 között folyt összehasonlító szegénykutatás keretében össze-
gyûjtött hazai családtörténeti anyag arról tanúskodik, hogy a hatvanas-hetvenes évek kép-
zetlen ingázó munkásai döntõ többségükben a hajdani uradalmi cselédek, föld nélküli
zsellérek, szegényparasztok, egykori ipari segédmunkások egyenes ági leszármazottai vol-
tak. A társadalmi pozíció marginális jellege tehát – a formák és a megélhetési források, va-
lamint a konkrét életfeltételek minden lényeges változása ellenére – történelmileg töretle-
nül átörökítõdött, s évtizedes léptékben bizonyult folyamatosnak.

14 A problémakör sokoldalú megközelítését adják: Hadas Miklós (szerk.): Férfiuralom. Buda-
pest: Replika Könyvek, 1994.; illetve: Neményi Mária: Csoportkép nõkkel. Budapest: Új Man-
dátum Könyvkiadó, 1999.

15 A szegmentáltság kialakulásának a szocializmus éveire visszanyúló elõzményeit, illetve
rendszerváltás utáni okait, valamint a jelenség néhány közvetlen makrogazdasági és szoci-
álpolitikai következményét sokoldalúan tárgyalják Laky Teréz, Köllõ János, Fazekas Kár-
oly, Sík Endre, Nagy Gyula és Simonyi Ágnes utóbbi években született munkái.

16 A KSH 1986., illetve 2000. évi idõmérleg-vizsgálatainak adatállományán a kirekesztõdõk, illet-
ve a veszélyeztetett szegények által végzett munkák jellegérõl, valamint munkavégzésük idõbe-
li alakulásáról készült elemzésünk legfõbb eredményeit foglalja össze Vági Péter: ‘A különbö-
zõ munkatevékenységekre fordított idõ alakulása az idõmérleg adatok tükrében – a társadalmi
elkülönülések egy újabb dimenziója’ címû tanulmánya. Amaro Drom, megjelenés alatt.

17 Ez utóbbi – etnikai alapú – kirekesztõdés veszélye persze a megélhetés szempontjából sze-
rencsésebbeket sem kerüli el. Mint arra késõbb még visszatérek, a többségi társadalom fe-
lõl induló különválasztási törekvések és azok intézményesült következményei többé-kevés-
bé az egész cigány kisebbséget sújtják. 

18 A kollektív kirekesztõdés e két formájának elkülönítésére a háttérben ható mechanizmusok
és részben eltérõ következményeik tisztázása érdekében van szükség – azaz, analitikus
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szempontból. A való életben azonban – mint ezt az adatok is igazolják- a települési és etnikai
kirekesztõdés jórészt egymásra vetül, és összefonódott hatásai révén sújtja a hátrányos helyzetû
régiók és települések túlreprezentált népességét: a cigányokat. S ha már az összefonódásokról
– pontosabb lenne így mondanunk: összetorlódásokról – van szó: nyilvánvaló halmazati hely-
zetek állnak elõ a kollektív és egyéni kirekesztõdés egymásra vetülésébõl a tartós munkanélkü-
liek, a hajléktalanok, a sokgyerekes családok és a súlyosan rokkantak esetében is. A szórványos
adatfelvételek rendre igazolják ugyanis, hogy a kirekesztõdés e pályáit csak markánsabbá és
visszafordíthatatlanabbá teszi az érintettek beszorulása a legkedvezõtlenebb, legszegényebb te-
lepülési szegmensekbe, valamint az, hogy többségük cigány származású. Ehhez pedig még hoz-
zátehetjük: a kirekesztõdés egyéni és kollektív kockázatainak halmozódása – így hatásuk hat-
ványozott érvényesülése – ráadásul gyakoribb, mint a külön-külön sem elhanyagolható követ-
kezményekkel járó tényezõk egyenkénti elõfordulása. Éppen e halmozódás az oka egyébként,
hogy a kirekesztõdésbõl visszavezetõ utak megtalálása csak a kockázati tényezõk együttesét cél-
ba vevõ komplex beavatkozási programoktól remélhetõ – a kötõjeles politikák intézkedései és
az egymástól elkülönülten indított szakmai projektek itt kevés eséllyel kecsegtetnek.

19 Az itt vázolt folyamatokról sokoldalú és részletes képet adnak Vági Gábornak az 1980-as
évek folyamán a településfejlõdés tárgyában született tanulmányai, amelyekbõl az olvasó
bõséges válogatást kap a szerzõ posztumusz tanulmánykötetében. Lásd Vági Gábor: Ma-
gunk, uraim. Településekrõl, tanácsokról, önkormányzatokról. Budapest: Gondolat, 1991. – Az
aprófalvak leszakadását és a reménytelen helyzetû települési zárványok kialakulását az idé-
zett kötet két tanulmánya külön is részletesen tárgyalja. Lásd a ‘Településfejlesztés és
»reform«’ (76–112.), illetve ‘Ahol az engedélyezett demokrácia mit sem ér’ (113–121.) címû
írásokat. Az utóbbi problémakört kissé más megközelítésben tárgyalja, de a Vági Gábo-
réval rokon következtetésekre jut Juhász Pál: ‘A visszatorlódásról – változások a falusi fia-
talság életében’. Kritika, 1985/1. 6. oldal címû írásában.

20 A települési zárványok sorsának 1990 utáni alakulásáról, a kollektív kirekesztõdésnek különö-
sen a magyarok által elhagyott falvakba beköltözõ cigány közösségeket sújtó mechanizmusa-
iról részletes és meggyõzõ képet fest Havas Gábor 1996-ban megvédett kandidátusi disszer-
tációja. Lásd: Havas Gábor: A megélhetési módok és a többségi társadalomhoz fûzõdõ viszony változá-
sai a magyarországi cigányok különbözõ csoportjaiban. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1996.

21 A cigányok évszázados társadalmon kívülisége okán, itt jogosultnak érzem, hogy a ‘social
exclusion’ fogalmának a bevezetõben említett három magyar megfelelõje közül itt a kívül-
re szorult léthelyzet állapotjellegét és változtathatatlanságát leginkább megjelenítõ pasz-
szív formulát, a ‘kirekesztettség’ kifejezést használjam. 

22 Lásd mindenekelõtt Kemény István, Havas Gábor, Kertesi Gábor, Lengyel Gabriella, Zsigó
Jenõ, Csongor Anna, Szuhay Péter, Liskó Ilona, Janky Béla és Neményi Mária munkáit.

23 E friss fejleményekkel és következményeikkel foglalkozik az ATA és az Új Mandátum
könyvkiadó közös kiadásában nemrégiben megjelent Cigánynak születni címû kötet több
tanulmánya. (Lásd: Horváth Ágota–Landau Edit–Szalai Júlia: Cigánynak születni. Tanulmá-
nyok, dokumentumok. Budapest: ATA–Új Mandátum Kiadó, 2000.)
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Széman Zsuzsa – Kucsera Csaba

GENERÁCIÓK KÖZTI KAPCSOLATOK 
A MUNKAERÕPIACON ÉS A TÁRSADALOMBAN

Bevezetõ

Magyarországon az elmúlt másfél évtized radikális politikai, gazdasági és társadalmi
változásai alapvetõ átalakulást hoztak. A tanulmány a generációk közti kapcsolat két
szegmensét mutatja be. Az elsõ megközelítés az idõsödõ munkaerõ körülményeit ele-
mezve mutat rá a „fiatal” és az „öreg” fogalmára a munkaerõpiacon és a társadalom-
ban. A második megközelítés az idõsek családban, munkaerõpiacon és társadalomban
elfoglalt helyzetérõl kialakult véleményt egy hosszú periódus három idõpontjában –
1982, 1989, 2004 – vizsgálja.

Munkaerõ-piaci kapcsolatok

Az idõsödés munkaerõ-piaci jellemzõi nemzetközi kitekintésben

Magyarország foglalkoztatási rátája az EU15-höz képest alacsony volt 2002-ben
(56,5% a 64,2%-kal szemben) (Adler, 2004). Mind a férfiak, mind a nõk a nyugdíjkor-
határ elérésével, a felemelt nyugdíjkorhatárhoz képest hét, illetve két évvel korábban
hagyták el a munkaerõpiacot az 1998-as nyugdíjreform elõtt, és ez jelentõsen alacso-
nyabb volt a nyugati országok gyakorlatához képest. A foglalkoztatottak jelentõs része
még ennél is korábban lépett ki a munkaerõpiacról (korkedvezményes, korenged-
ményes, elõnyugdíj, korhatár elõtti rokkant nyugdíj). A 45–49 éves nõk és férfiak fog-
lalkoztatása még 70% feletti, de az 55–59 éveseké nem érte el a 40%-ot. Az 55–64 éve-
sek foglalkoztatottsága pedig ennél jóval alacsonyabb volt.1

Idõsödõ munkaerõ egészségi állapotának hatása a munkaerõpiacon 

Az idõsödõ munkaerõ rossznak tartotta egészségi állapotát. A 45 éven felüliek egytizede
jelezte, hogy van munkáját akadályozó egészségügyi panasza2 (Adler, 2004). Az egészsége-
sek aránya a 45–50 évesek között még 50% volt, de az 51–55 év közöttiek között már csak
25%. A rossz egészségi állapotot tükrözik a rokkantsági mutatók is. 2005-ben a lakosság
8%-ra rokkant volt (ellentétben az 1997-es 7,5%-kal szemben). A nyugdíjasoknak 26,3%-
a tartozott a rokkantak közé; több mint felük nyugdíjkorhatár elõtti. A rokkantnyugdíja-
sok magas aránya valamint a korai nyugdíjazás egyéb formái miatt a nyugdíjasok népes-
ségen belüli aránya az utóbbi kilenc évben nem csökkent 30% alá. (KSH, 2005, 90.) 
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A már említett 2003-as, a 45 év feletti lakosságot vizsgáló reprezentatív felmérés
szerint a résztvevõk három tizede ideiglenesen vagy véglegesen inaktív lett (a kisebb
településen nagyobb arányban, mint a fõvárosban és a nagyobb városokban). Az inak-
tívvá válók több mint fele rokkant- vagy öregségi nyugdíjassá vált, 26%-uk keresett
munkát, de nem talált, s mintegy egyötödük különféle okok miatt nem kívánt mun-
kát vállalni. A kilépés az életciklus korai szakaszában következik be.

A munkaerõpiacról való kilépés

Az EU Bizottság célkitûzését, az 55–64 évesek, azaz az idõsek foglalkoztatási arányá-
nak 50%-ra növelését 2004-re Dánia, Portugália, Svédország (Norvégia), Finnország
és az Egyesült Királyság „túlteljesítette” (EUTROSTAT, 2006). AZ új EU-tagorszá-
gok közül Észtország is az elõzõ kategóriába tartozott, de Lettország. Litvánia, Ciprus
is közelítette a megadott értéket. Szlovákiában, Lengyelországban, Szlovéniában és
Magyarországon ugyanakkor rendkívül alacsonyak voltak az értékek (26,8 és 31%
közt) (EUROSTAT, 2006) .

1. táblázat. Az 55–64 éves munkaerõ aránya az EU15-ben és az EU8*-ban, 2002, 2004

Az egyes országokban a változás, az EU céljához történõ felzárkózás során a követ-
kezõ trend volt megfigyelhetõ. 

2. táblázat. Az idõs munkaerõ foglalkoztatási trendjének változása az EU8-ban 2002–2004 közt

Lengyelországot kivéve minden országban nõtt az idõsek foglalkoztatása. A növe-
kedés ellenére Magyarországon, Szlovéniában és Szlovákiában még mindig nagyon alacsony
volt az idõsek foglalkoztatása.
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Nem mindegy, hogy a munkaerõ hány éves korban hagyja el a munkaerõpiacot.
2002-ben Magyarországon az átlagos „kilépési kor” 59 év volt. A következõ évre kö-
zelítette a 62 évet, majd 2004-re 60 és fél évre esett vissza. 

Két balti ország, Észtország és Lettország „kilépési kora” 62–63 év volt, ami köze-
lítette az EU által kívánatosnak tartott, célként kitûzött 64 évet. A két balti ország
2004-es kilépési kora 1–2 évvel még az EU15 átlagát is túlszárnyalta. 

3. táblázat. A munkaerõpiacról történõ kilépési kor az EU15-ben és az EU8-ban

Az országok egy részében 2002–2004 közt a „kilépési kor” folyamatosan növeke-
dett, máshol egyenletesen csökkent, és voltak olyan országok, ahol a növekedést csök-
kenés követte. Ez utóbbi csoportba tartozott Magyarország is. 

A kilépési kor változásának folyamata

• Csehország, Szlovénia, Litvánia csökkenõ
• Lengyelország, Magyarország változó
• Észtország, Lettország, Szlovákia növekvõ

A balti országok magas foglalkoztatási aránya és a késõi „kilépési kora” meglepõ, mert
ezekben az országokban a 60 éves korban várható élettartam ugyanolyan alacsony (15,3
év), mint Magyarországon, s az EU8-ban (a közép-kelet-európai és balti országok) a leg-
rosszabb csoportban helyezkednek el. Meglepõ pedig azért, mert az alacsony várható
élettartam hasonló (rossz) egészségi állapotot feltételez. A magas „kilépési kor” szem-
pontjából mégis az elsõk közt vannak, közelítik az EU által kívánatosnak tartott küszö-
böt, a 64 évet. Olyan munkaerõ-piaci és társadalmi folyamatoknak kell végbemenniük,
amelyek – a makroszintû struktúrák, intézkedések mellett– magyarázatot adhatnak a
különbségekre, s amelyek kihatnak a generációk közti kapcsolatra is. 

Az elkövetkezendõ évtizedekben különösen jelentõs öregedési folyamat várható a
közép-európai és balti új tagországokban. A magyarországi kilépési kor, illetve az
55–64 évesek foglalkoztatási arányának növekedése összefügg az emelkedõ nyugdíj-
korhatárral. Ugyanakkor foglalkoztatottságuk még mindig alacsony szintje, illetve a
„kilépési korhatár” visszaesése más tényekkel magyarázható. Az egyik ilyen tenden-
cia, a rokkant (korhatár elõtti) nyugdíjasok arányának növekedése. A másik tényezõ
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a vállalatok idõsödõ munkaerõvel szemben tanúsított viselkedése. Az utóbbi években
számos empirikus kutatás zajlott, amelyek ezt a folyamatot világítják meg.

A vállalatok viselkedése az idõsödõ munkaerõvel szemben

Az alacsony idõskori inaktivitásban, korai kilépésében jelentõs szerepe van a vállala-
tok idõsödõ munkaerõvel szembeni viselkedésének. 

2003-ban a cégek egyötöde 45 éven felüli munkavállalót csak akkor vett fel, ha nem ta-
lált fiatalabbat. Harmaduk humán stratégiájában az életkor meghatározó tényezõ volt,
többségük a 45 év alattiakat részesítette elõnyben. A vízválasztó az ötven év, e felett na-
gyon alacsony „idõst” foglalkoztató cég található. A munkaadó, különösen a piaci
szektorban, elkerülte az 50 éven felüliek alkalmazását.3 (De a vállalatok egy része „kí-
mélni próbálta” az 55 év felettieket.) (Adler, 2004)

A fenti trend 2004-ben is folytatódott. A vállalatok kétharmada döntõen 45 év
alatti munkaerõt foglalkoztatott, közel egynegyedük 45–54 évest, de csak nagyon kevesen 55
év felettit.4 A legtoleránsabbak és legkevésbé diszkriminatívak a megyeszékhelyeken ta-
lálható, illetve a 250 alkalmazott felett foglalkoztató vállalatok voltak (elsõsorban a
termelésben a munkaerõ mintegy fele 45–54 éves volt). Az idõs dolgozók „kímélése”
itt is magas volt. Nem bocsátották el a cégnél „megöregedetteket”, illetve az 50 éven
felülieket részmunkaidõben, kevésbé megterhelõ munkakörben foglalkoztatták. A
szolgáltatást végzõ, illetve 10–249 fõs, valamint a kisebb településeken lévõ cégek
többsége a fiatalabb korosztályt részesítette elõnyben.

A jövõben a vállalatok mintegy egyharmada foglalkoztatna 45–54 év közötti – de
nem 55 év feletti – munkaerõt. Ennek a pozitívabb szemléletnek számos valós vagy vélt
oka lehetséges: 

• a vállalatok magukat jobb színben szeretnék feltüntetni;
• nem akarják bevallani diszkriminálási szándékukat;
• egy távlati elképzelés nem igényel azonnali megvalósítást.
Az idõs munkaerõ alkalmazása mellett vagy ellen szóló számos érvet említettek a

vállalatok.5

Az idõs munkaerõ alkalmazása ellen és a fiatalok mellett szóló érvek: 
– bérmegfontolás („alacsonyabb fizetést lehet/kell a fiataloknak adni”);
– egészségi állapot („egészségesebbek”);
– nem kellõ a képzettségük;
– esztétikai („jobban néznek ki”).

Az idõs munkaerõ alkalmazása mellett szóló érvek (sokkal kisebb arányban):
– munkaerõhiány (elsõsorban rosszul fizetett, alacsony presztízsû, képzetlen munka-
körökben– takarítónõ, egészségügyi munka stb.);
– a tulajdonjelleg és a vállalat megalakulásának ideje (állami, illetve a ‘90-es évek leg-
elején privatizált cégek toleránsabbak);
– a cég fejlõdése, a piac bõvülése fokozott munkaerõ-szükséglettel jár együtt;
– a menedzser személyisége;
– az idõs munkaerõ speciális szaktudása, megbízhatósága;
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– a munkaerõ természetes öregedése (elsõsorban az állami intézményeknél);
– fiatal, munkaképes nyugdíjasok (de nem 55 év feletti munkaerõ!), elsõsorban rész-
munkaidõben;
– az idõsebb munkaerõ kevésbé mozgékony („örül, ha van munkahelye, megbecsüli a
munkahelyét”);
– az idõsebb munkaerõ képzésének befektetési költsége (mobilitás hiányában) megtérül;
– a jelenleg középfokú végzettséggel (szaktudással) rendelkezõ munkaerõ jobban meg-
felel az elvárásoknak stb.

A korszerû követelményeknek nehezebben megfelelõ idõsebb dolgozót a profit- és pi-
acorientált munkaadók kevésbé tudják elfogadni, mert az alacsonyabb végzettségük és
az esetleg alacsonyabb motivációjuk miatt nehézkesebb a képzésük. Az 55–59 évesek
40,3%-nak csak alapfokú képzettsége van és ez az arány a 60–64 évesek körében még
magasabb (65,3%). (Volt olyan cég, amely érettségi alatt nem vett fel munkaerõt.) 

A megvizsgált vállalatok többsége szerint a munkaerõ „elhasználódott”, elsõsorban a fi-
zikai munkakörökben. Ezért a felemelt nyugdíjkorhatárt magasnak tartották. Családi fel-
adatok, ápolás, gondozás miatt a nõknél továbbra is szükségesnek érezték a korai kivonu-
lást. Ezzel – szerintük– a vállalatuknál dolgozó nõk egy része is egyetértett. A rendelke-
zésre álló kötelezõ alap, illetve szakszolgáltatás ellenére – pl. idõsgondozó-központ, család-
segítõk – a családokra továbbra is nagymértékû ellátás, ápolás, gondozási feladat hárul,
amelyeket elsõsorban az idõsödõ nõk végeznek (Utasi, 2002).6 Rájuk hárul elsõsorban az
idõsek gondozása, de részt vesznek az unokák ellátásában, nevelésében is. A munkaerõ-pi-
aci mezoszereplõk (vállalatok, intézmények) viselkedését így a hagyományos generációk
közti kontraktus speciális területe, a gondozási-ellátási feladatok is befolyásolják. Ez
ugyanakkor összefügg a szociálpolitika intézményrendszerével, intézkedéseivel. 

Mindez makroszintû politikai összefüggésekre mutat rá. A nõk magasabb nyugdíj-
korhatárának az idõsödõ nõk hosszabb munkaerõ-piaci jelenlétével kell párosulnia.
Ugyanakkor az idõsgondozásból számos elem hiányzik. A gondozási ûrt a családnak
kell kitölteni. Az idõspolitika, a nyugdíjrendszer és a munkaerõ-politika összefüggé-
seinek, egymásra hatásának ismerete nélkül a munkaerõpiacon súlyos problémák ke-
letkeznek, ami befolyásolja a generációk közti kapcsolatokat is. 

Az ábrázolt trend tartósságát egy nemzetközi kutatás (az új tagországok közül Ma-
gyarország, Csehország, Lengyelország is részt vett a kutatásban) is igazolta. A pro-
jekt három olyan „jó példá”-t keresett, ahol a munkaadó tudatosan alkalmaz 55 év fe-
lettieket. Az eredmény azt mutatta, hogy Magyarországon a „jó példa” korhatárát öt
évvel korábban kellett meghúzni. Nehéz volt olyan vállalatot találni, ahol célzottan és
nem „sajnálatból”, kíméletbõl” foglalkoztatták az ötven éven felülieket. Hasonló volt
a helyzet Lengyelországban – ahol az 55–64 évesek foglalkoztatottsági aránya 2004-
ben az EU25-ben a legalacsonyabb volt (26,2%). 

A Munka Törvénykönyvének 30/2000. (IX. 15) GM-rendelete nem engedi meg a
munkaerõ kor szerinti diszkriminálását. A 2005 februárjában megalakult Egyenlõ Bá-
násmód Hatósághoz (EBH) mûködése elsõ fél éve alatt mégis 400 panasz érkezett
(Origo, 2005). A jogos panaszok több mint felében a vállalatok kor szerint különböz-
tették meg az ötven éven felüli nõket (a másik tipikus panasz a romaellenesség). De diszk-
rimináció ért sok 67%-os rokkant munkavállalót, akiket leépítettek, produktívabbakra
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(50%-os rokkant) cseréltek. Az EBH a problémát általában tárgyalással próbálta meg-
oldani, mivel a törvényben megfogalmazott védett kor egy kiskaput hagy: felmerülõ
„objektív” munkavégzési problémák esetén a dolgozó elbocsátható.

Kor szerinti –törvényellenes– megkülönböztetés volt található a munkaadók állás-
hirdetéseiben is.7 3000 álláshirdetés 8%-ában szerepelt kormeghatározás: túlnyomó-
an maximum 40 éves korig kerestek munkaerõt. Az internetes álláshirdetések elem-
zése is megegyezett ezzel a képpel.

A negatív folyamatot ellensúlyozandó 2005-ben a Foglalkoztatási és Munkaügyi
Minisztérium az 50 éven felüli munkanélküliek visszacsatlakoztatására olyan 2 éves
programot indított el, amelynek két fontos eleme volt: a munkanélküli képzése, át-
képzése, továbbképzése; a munkaadó támogatása.8

A régi EU-tagországok „jó példája” és a magyarországi jó példa között minimálisan
5 év eltérés volt tapasztalható. A magyarországi jó példa felsõ korhatára az 50 év. Az
EU-ban ez alsó korhatárnak számít: a cél az 55–64 évesek foglalkoztatásának növelé-
se. Magyarországon a gyors demográfia9 és társadalmi öregedés a munkaerõ-piaci
„öregség” korhatárát felfelé tolja. A munkaadók viselkedése ugyanakkor azt lefelé
nyomja. E gyakorlat felborítja a generációk közti fiatal–idõs viszonyt. A tanulás kito-
lódásával munkaerõ-piaci szempontból egy 25–29 éves még fiatalnak számít, egy
45–50 éves már „öregnek”. A munkaerõ 12–16 évvel kevesebb idõt tud a munkaerõ-
piacon eltölteni. A már inaktívvá vált „fiatal öregnek” kell az „idõs fiatalt” eltartani.
A generációk közti kontraktus akkor mozdul el pozitív irányba, ha a gyakorlatban a
vállalatok diszkrimináló magatartása megváltozik. 

A lakosság véleménye a vállalatok diszkriminálásáról

Egy 2004-es egy reprezentatív, az idõsek munkaerõ-piaci helyzetét vizsgáló lakossági
felmérés10 visszatükrözte a mezoszintû diszkriminálást.11 A kérdezettek egyharmada
a 40 éves kort, közel egynegyede–egyötöde a 45 éves, illetve ugyancsak közel egynegye-
de az 50 éves kort jelölte meg mint olyan határt, amely fölött a vállalatok „öregnek”,
kevésbé hasznosnak, elavult tudásúnak érzik a munkaerõt.12

Három korosztálynak – a 21–30; a 31–40 és az 51–60 éveseknek – az egyharmada
(ez az átlagos érték) szerint a munkaadók 40 évtõl már idõsnek tartják a munkaerõt. 

A 41–50 évesek, tehát az érintett korosztály körében sokkal magasabbá vált az a per-
cepció, hogy a munkaadók õket 40 éves kortól számítják az öregek közé.

A 61 éven felüliek körében már csak a kérdezettek egynegyede gondolta ezt (ezen
korosztály jellemzõen már nyugdíjas). 

A lakosság nagyobb része 40–45 éves kor után veszélyeztetettnek érezte magát.
A munkaerõ-piaci öregség fogalmát illetõen a lakosság vélekedése visszatükrözte a

munkaadói viselkedést. Az öregség egy korai életszakaszban, 40, 45, 50 évesen követke-
zik be, s a generációk ilyen összenyomása a köztük lévõ ellentétekhez vezethet. A tár-
sadalom ennél késõbbre helyezte a korhatárt, 60, illetve 70 fölé, s ez elõsegíti a generá-
ciók közti pozitív kontaktust, amely, úgy tûnik, hosszú idõk óta nem változik, és ame-
lyet egy három idõpontban felvett vizsgálat elemzése bizonyít.
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4. táblázat. A munkáltatók kit tekintenek idõsödõ dolgozónak, alkalmazottnak, munkaerõnek?

5. táblázat. Ön általában kit tart öregnek/idõsnek?

Az idõsek általános társadalmi helyzetérõl kialakult vélemény

A következõkben az idõsek munkaerõpiacon, társadalomban és családban elfoglalt
helyét vizsgáljuk. A generációk közti kapcsolatok egyik megközelítése az idõsek irán-
ti attitûd. Egy hosszú, két évtizedet felölelõ periódus három jelentõs idõpontjában
azonos módszerû vizsgálat elemezte az idõsekkel szemben érzett feszültségeket, felé-
jük irányuló kötõdést, támogatást.

Az S. Molnár–Virágh szerzõpáros 1982-ben és 1989-ben közmondásokra, a társada-
lomba beidegzõdött közhelyekre épülõ kérdésekbõl reprezentatív mintán vett fel ada-
tokat (S. Molnár–Virágh, 1990). Ezekbõl a kérdésekbõl 2004-ben nyolcat egy új fel-
mérés megismételt.13 Olyanokat, amelyek fókuszában kizárólag az idõsek munkaerõ-
piaci és családi/társadalmi megítélése állt. Az 1982-es és 1989-es idõsekre vonatkozó
pozitív és negatív attitûdöket egyaránt megjelenítõ kijelentések az egyetértést, az
egyet nem értést, és a semleges válaszlehetõségeket kínálták fel. S. Molnár és Virágh
az egyetértõk és az egyet nem értõk közül számolta ki az ún. toleranciaindexet.14 To-
leránsnak tekintettek egy véleményt, ha a toleranciaindex +50 felett volt.15

1989-ben, a rendszerváltás kezdetén az elsõsorban a munkára, a munkaerõ-piaci
helyzetre vonatkozó kérdéseknél nõtt a bizonytalanok aránya. A teljes foglalkoztatott-
ságot felváltotta a munkanélküliség. Sok norma és érték megkérdõjelezõdött, újak
tûntek fel. Mindez hatással volt az idõsek helyzetérõl kialakított véleményekre. 

6. táblázat. A munkahelyeken egyáltalán nem becsülik azokat, 
akik kezdenek kiöregedni a munkából.
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1982 és 1989 között a társadalom toleranciája jelentõsen nõtt. (A toleranciaindex
erõs negatívból pozitívba váltott (–32-rõl 18-ra). A kijelentéssel egyet nem értõk ará-
nya 54-rõl 23%-ra csökkent. 1989 és 2004 között már nem volt jelentõs változás.
Ugyanakkor 2004-ben az 1989-es nagy arányú bizonytalanok csoportja visszaesett az
1982-es szintre. Feltûnõ „a munkahelyeken egyáltalán nem becsülik azokat, akik kezdenek
kiöregedni a munkából” válasszal egyetértõk 45%-os aránya, ami az idõsebb munkaerõ
„leértékelésére” utal, s amit az egyén „saját bõrén” érzékel.

7. táblázat. A munkahelyen az idõsebbek még akkor is elvárják, 
hogy elõnyöket élvezzenek, ha már nem tudnak dolgozni.

Ebben az idõsek munkaerõ-piaci helyzetét markánsan megfogalmazó kérdésben
egyértelmû és folyamatos javulás látható 1982 óta. Nem elhanyagolható körülmény,
hogy a 2004-es vizsgálatot megelõzõen létrehozták a már bemutatatott esélyegyenlõ-
ségi kormányhivatalt, amely a korosabb munkavállalókat is védi, de ennek tényleges
hatásáról csak kevés adatunk van. 

Az idõsek munkáját indirekten vizsgáló vélemény alacsonyabb társadalmi toleran-
ciát mutat a munkával kapcsolatos tapasztalat vonatkozásában.

8. táblázat. Az öregebbek munkája a nagyobb tapasztalat miatt többet ér a fiatalok munkájánál.

Az 1982-hoz képest valamivel kisebbé vált 2004-ben a társadalom megértése. Az
1989-es kismértékû negatív indexnek politikai magyarázata is lehet. 1989-ben meg-
kérdõjelezték a régóta hatalmon lévõ (életkoruk szerint is idõs) párt- és állami veze-
tõk (a „gerontokrácia”) legitimitását, és szinte az összes társadalmi kérdés különös át-
politizáltsággal vetõdött fel a politikai viták miatt. 

2004-ben a toleranciaindex majdnem elérte az 1982-es szintet, de ez a 16-os tole-
ranciaérték így is a második legalacsonyabb a 2004-es többi értékhez képest (lásd a 9.
táblát). A piacgazdaság keretei között általános trendként a munkatapasztalat és a
felhalmozott tudás sokkal hamarabb elavul, a munkaerõ, az idõsödõ munkaerõ is ál-
landó tanulásra kényszerül (pl. az informatika robbanásszerû fejlõdésének köszönhe-
tõen). Az állandó tanulási kényszer sokkal kevésbé tud realizálódni a korosabb mun-
kaerõnél. Alacsonyabb motivációjuk és fogékonyságuk az új dolgokra egyaránt ver-
senyhátrányba hozhatja õket, nagy munkatapasztalatuk rövid idõ alatt devalválód-
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hat. A vállalati menedzserek véleménye szerint – ahogy azt korábban bemutattuk –
ez is az idõsebb munkaerõ alkalmazása ellen szól. 

9. táblázat. Az idõsebbek nem veszik tudomásul, hogy helyüket át kell adni a fiataloknak.

A generációk közti kapcsolatra vonatkozóan 1989-ben magas volt a bizonytalanok
aránya. Ez ismét a rendszerváltás körüli folyamatokkal függ össze, amelynek során a
markánsabb generációs ellentétek is felszínre kerültek. Az idõsebbek közül sokan nem
annyira a rátermettségük, hanem politikai megbízhatóságuk/tõkéjük miatt voltak bi-
zonyos pozíciókban. Ez a „történelmi” kontextus 15 évvel késõbb, 2004-re már elhalvá-
nyult. Nem csupán a bizonytalanok aránya esett vissza a korábbi szintre (55%-rõl 25%-
ra), ennél fontosabb az, hogy a társadalom pozitívabb beállítottságúvá vált (bár a mag-
nitúdója alacsony, 12). A többségben lévõ „egyet nem értõkkel” szemben a társadalom
ebben továbbra is megosztott volt (és ebben a kérdésben volt a legkevésbé toleráns). 

A társadalom sokkal megértõbben vélekedik az általános intergenerációs kapcsolatok-
ról, az idõsek tanácsainak, tapasztalatainak elfogadásáról, a társadalmi, családi szereprõl. 

10. táblázat. Az öregek nem szorulnak akkora támogatásra, mint ahogyan mondják magukról.

Meglepõ a csak kismértékû elmozdulás a toleránsabb vélemény irányába 1989-hez
képest 2004-re (30-ról 36-ra nõtt az index). A rendszerváltás folyamata betetõzte a
már a nyolcvanas években elkezdõdött jelenséget, ami a nyugdíjas réteg elszegénye-
dését jelentette azokban az években. Nem egyszerûen arról az általános, minden fej-
lett országban meglévõ jelenségrõl van szó, hogy a nyugdíjba vonulás után jelentõs jö-
vedelemcsökkenést élnek meg a nyugdíjasok, hanem ennél többrõl. Az átlagnyugdíj
hosszú idõn keresztül – a nyugdíjasok többsége ezzel rendelkezett – létminimumhoz
közeli vagy ez alatti megélhetést tett lehetõvé. A kukázó kisnyugdíjas képe – a haj-
léktalan és gyermekszegénység mellett – az idõskori szegénység egyik szimbóluma
lett. A nyugdíjak folyamatos emelése, a 13. havi nyugdíj elsõ lépcsõinek bevezetése
2004-ben kezdte érzetetni hatását (elképzelhetõ, hogy a nyugdíjasok rossz helyzeté-
vel egyet nem értõk aránya változott volna egy 2005-os méréskor, amikor a nyugdíja-
sok helyzete a korábban – 13. nyugdíj –, illetve az akkor hozott intézkedések – maga-
sabb összegû lakástámogatás – hatására javult). 
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11. táblázat. Sok baj megelõzhetõ lenne, ha hallgatnánk az öregek tanácsaira.

Ez a megfogalmazás hasonló azzal, amelyik az idõsek nagyobb munkatapasztala-
tára vonatkozik (3. kérdés). Bár a két kérdés nem felel meg egymásnak, mégis szem-
betûnõ a két toleranciaszint közötti különbség az idõsek általában adott tanácsainak
javára (melyet a hosszú életük során szerzett tapasztalataikra alapoznak) (16 vs. 67).
A munkatapasztalat hamar elavul, a társadalmi kapcsolati viszonyok között adható taná-
csok idõtállóbbak. Jóllehet itt is radikális érték- és normarendszer-változás következett
be (pl. a házasságok alacsony, vagy a válások magas száma korábban elképzelhetet-
len lett volna).

12. táblázat. Jelentõs az a segítség, amit az idõsebbek a háztartásban, 
az unokák gondozásában tudnak nyújtani.

A generációk közti érzelmi alapú „munkakapcsolat” (az unoka szeretete, gyermek se-
gítése, férj ellátása, idõsgondozás) fontosságát az itt érzékelt legtoleránsabb attitûd bizo-
nyítja, és ez jellemzõ volt a teljes vizsgált idõszakra. A válaszadó nyilván saját szüleire,
nagyszüleire, unokáira gondolt, és nem egy elvontabb, általában a háztartásban nyújtott
segítségre. Az idõs segítsége, még ha ennek ma más a társadalmi–gazdasági kontextusa,
mint 1989-ben, fontos. A 21. század elején a nõk gyermekvállalási életkora, karrierstraté-
giája, de az elvált szülõk magas száma is nagyobb „keresletet” jelent az ilyen típusú se-
gítségre. A munkanélküliség/korkedvezményes, korengedményes nyugdíj miatt a kínála-
ti oldal is szélesebb. Újabb keletû lehetõség, hogy a nagymama is elmehet gyesre.

13. táblázat. Az öregek nem kapnak annyi tiszteletet az emberektõl, 
mint amennyit megérdemelnének.

2004-ben a második legtoleránsabb vélemény kissé elvontabb idõs-képre épül, és ér-
téke alig változott 1989 óta. Az igazi változás 1982 és 1989 között történt. 2004-ben kis-
mértékû elmozdulás érezhetõ 1989-hez képest, az egyetértõk száma csökkent, a bizony-
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talanok és azok tábora, akik nem tudtak válaszolni a kérdésre, növekedett. A rendelke-
zésünkre álló adatból nem derül ki, hogy ez egy statisztikailag is releváns változás-e.

Fõkomponens-elemzés

Hipotézisünknek megfelelõen az általunk 2004-ben jelzett 8 kérdést megpróbáltuk di-
menziócsökkentéssel két jól magyarázható változóba sûríteni, ahol az egyik a munka vilá-
gát, a másik pedig a családi/társadalmi közeget jelentette. Fõkomponens-elemzéssel sikerült
3–3 változóból dimenziót csökkenteni, amelyek a MUNKA16 esetén a teljes variancia
48%-át, a TÁRSADALOM17 esetén pedig annak a variancia 51%-át magyarázták meg.

A különbözõ szocio-demográfiai független változóink mentén azt tapasztaltuk, hogy sem
a MUNKA-, sem a TÁRSADALOM-fõkomponens esetén nincs szignifikáns különbség a
nõk és a férfiak attitûdjei között. Az életkor elõrehaladtával azonban nagyon erõsen szig-
nifikánsan javult az idõsek iránti attitûd, mivel egyre közelebb kerülnek a megkérdezettek
ahhoz a korosztályhoz, amelyrõl ítéletet mondanak. Az iskolai végzettség mentén is szig-
nifikánsan eltértek az attitûdök, de nem annyira lineáris az összefüggés, mint az életkor
esetében. A legalacsonyabb (8 ált.) és a legmagasabb (egyetem) iskolai végzettségûek atti-
tûdje a legpozitívabb, de a fõiskolai diplomával rendelkezõk érdekes módon kissé negatívan
viszonyultak az idõsödõ munkaerõhöz, de a legnegatívabb az érettségivel rendelkezõké. 

Regresszióelemzés

Magyarázómodellként lineáris regresszióelemzést is végeztünk, amelyben a függõ válto-
zókként a két fõkomponenst, függetlenként pedig szociodemográfiai változókat emeltünk
a modellbe.

14. táblázat. „MUNKA”-regresszióelemzés

A modell 12%-os magyarázóereje nem tûnt túl magasnak, de mivel a modell attitûdö-
ket próbált magyarázni, nem mondható nagyon alacsonynak, az F-próba szignifikancia-
szintje pedig 0,000 volt. Így mindenképpen indokolt volt megvizsgálni, hogy mely bevont
független változók vannak hatással az attitûdökre.

A modell egy 747 fõs almintára épül, az eredeti 1000 fõs minta egyetlen szisztema-
tikus kiesõi azok, akiknek nem volt még munkahelyük.18

Az életkor a legerõsebb indikátor.19 A regresszióelemzés is bizonyítja, hogy az életkor elõre-
haladtával egyre pozitívabb attitûdökkel rendelkeznek az emberek az idõsödõ munkaerõ
iránt. Ez a jelenség szinte magától értetõdõ: minél idõsebb valaki, annál inkább érezhe-
ti, hogy az életkora miatt hátrányba kerülhet a munkaerõpiacon, de a szimpla idõs(ödõ)-
szolidaritás is ebbe az irányba hat. A fiatalabbak türelmetlenebbek lehetnek velük szem-
ben, tudásukat elavultnak, (fizikai) munkabírásukat csökkent szintûnek gondolják.

Budapestet tekintve vonatkoztatási pontnak, a megyeszékhelyeken élõk negatívabb
érzésekkel rendelkeznek, a községekben élõk pedig hasonló, pozitív beállítódásokkal.
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A település nagysága (típusa) – mint ahogy arra már utaltunk is – nem lineáris kap-
csolatban áll az idõsödõ munkaerõ iránt érzett attitûdökkel.

Az iskolázottságot tekintve minden elvégzett osztállyal elfogadóbbá válik az attitûd.
Legkisebb bétával (0.093) az (utolsó) munkahely jellege szerepel, elsõ látásra meglepõ

irányban. A közszférában negatívabbak az attitûdök az idõsödõ munkaerõvel szemben,
mint a magánszférában. A jelenségre több, egymást kiegészítõ, életszerû magyarázat is
adódik. A közszférában több idõsödõ munkavállaló dolgozik, mint a magánszférában
(Adler, 2004). Ebben az értelemben a közszféra dolgozói többször találkoznak velük, a
fiatalabbak a karrierjük elõremenetelében gátolva érezhetik magukat – a pozíciókat be-
töltik az idõsebb kollégák. A közszférában a törvények erõsebben védik a munkaválla-
lót, bizonyos jogosultságok miatt az idõsödõ munkaerõ jobban védett a státusában, ki-
sebb a fluktuáció, ami megint csak a fiatalabbak elõremenetelét gátolhatja. A karrierút
maga is szabályozott a törvények által. Ezzel szemben a magánszférában eleve kevesebb
a korosabb munkavállaló, és a törvény sem védi annyira õket az elbocsátástól.

Nincs ebben a modellben szignifikáns hatása a kérdezett nemének; munkaerõ-piaci ak-
tivitásának (aktív/inaktív); annak, hogy alkalmazásban áll-e, vagy vállalkozó; illetve annak,
hogy a családszerkezete milyen, pontosabban az, hogy hány generáció él egy fedél alatt.

A következõ regressziós modell az idõsek általánosabb, társadalmi jellegû státusát
vizsgálja. Mint arra korábban már utaltunk, ez az „idõs” nem azonos azzal az aktív és
inaktív emberrel, aki a munkaerõpiacon van; életkorában idõsebb és feltételezhetõen
a kérdezett számára szorosabb kapcsolatot jelent. Ismerõst, barátot, de dominánsan
valószínûleg rokont (aki segíteni tud, aki tanácsokat tud adni).

15. táblázat. „TÁRSADALOM”-regresszióelemzés

A modell magyarázóereje kicsi, mindössze a variancia alig 7%-át tudja megmagyaráz-
ni, az F-próba szignifikanciaszintje 0,000. A jobb összehasonlíthatóság kedvéért ugyan-
azokkal a változókkal próbáltuk magyarázni az attitûdöket, de itt mindenképpen indo-
kolt a még munkahellyel nem rendelkezõk bevonása, az eredményeket külön jelentjük.

Az életkor ereje (Beta=0.147) jóval alacsonyabb, mint az elõzõ modellben, már nem
ugrik ki a többi szignifikáns hatású független változó közül. Mindazonáltal a várako-
zásoknak megfelelõen pozitív az iránya, azaz az életkor emelkedésével nõ a tolerancia
a („társadalmi”) idõssel szemben is. Sokkal egyenletesebben oszlik meg tehát a külön-
bözõ életkorokban a tolerancia, és bár még mindig nõ az életkor elõrehaladtával (szo-
lidaritás), a fiatalabbak sem tekintik az idõsebbeket konkurenciának, és az élettapasz-
talatukat valószínûleg kevésbé tartják avulékonynak, mint a munkatapasztalatukat.

A településnagyság szerinti megoszlásban már inkább lineáris viszony jelentkezik, az
idõsekkel szembeni tolerancia a település nagyságával fordított arányban változik, azaz a
községbõl a fõváros felé haladva csökken. Az idõs ember valóban idõs (korban idõsebb,
mint az idõsödõ munkaerõ idõse), akit tisztelnek, és valószínûleg ismernek. Itt az utóbbin
van a hangsúly, kisebb településeken egyrészt a hagyományosabb értékrend áll a pozitív
attitûdök mögött, másrészt a személyes ismeretség esélye, a kapcsolattartás egyszerûbb
volta a (és nem csak az egy családba tartozó) generációk között.
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Érdekes, hogy (az egykor) a közszférában és (az egykor) a privát szférában dolgozók kö-
zött itt is szignifikáns attitûd-különbséget találunk. Ennek a változónak a magyarázóere-
je már az elõzõ modellben is bizonyított volt, azonban ellenkezõ elõjellel. A társadalmi
idõssel szemben a közszférában foglalkoztatottak toleránsabbak, mint a magánszféra dol-
gozói. Valószínûleg ezek eredõjeként alakul ki a pozitívabb attitûd a közszféra dolgozói kö-
rében. Feltételezzük, hogy szociálisan érzékenyebbek a közszféra dolgozói az idõsödõ em-
berekkel szemben, és ezt már nem zavarja az, hogy esetleg egymás konkurenciái a mun-
kaerõpiacon. Egyszerû kompenzáció is lehet ez a közszféra (egykori) dolgozói részérõl, ami-
ért a munkaerõpiacon jelen lévõ idõsödõ munkaerõvel szemben negatívabb a véleményük.

Az elõzõ modellhez képest elvesztette magyarázóerejét az iskolai végzettség, és to-
vábbra is inszignifikáns maradt a kérdezett neme, a munkaerõ-piaci aktivitása, vagy ép-
pen a háztartásában együtt élõ generációk száma. Ez utóbbitól pedig azt reméltük, hogy
valamilyen irányú (elõnyöket és hátrányokat egyaránt fel tudunk sorolni) szignifikáns
hatással lesz az attitûdökre az olyan többgenerációs háztartásokban, ahol idõsek is
laknak. De a pozitív és negatív vélemények feltételezhetõen kioltják egymást, és az is
elképzelhetõ, hogy a segíteni kész és képes idõsek (amely az egyik alkotója a fõkom-
ponensnek) nem ugyanazon fedél alatt, hanem a közelben élnek, vagy éppen az idõs
az, aki azért él fiatalabbakkal, mert õ maga szorul felügyeletre, ápolásra.

Próbaképpen bevontuk azokat is, akiknek még nem volt munkahelye. 846 fõs volt
így a mintánk az elõzõ 771 helyett. Így el kellett hagynunk a privát/magán dummyt,
mert annak csak azoknál volt értéke, akiknek volt már munkahelye. A modell magya-
rázóereje kismértékben tovább csökkent, viszont ugyanazok a változók maradtak to-
vábbra is szignifikánsak, mint korábban, és a bétájuk nagyságrendje is azonos volt. 

Konklúzió

Az eddig bemutatottak arra utalnak, hogy a munkaerõ-piaci öregedés az életciklus igen
korai szakaszában, 40 éves korban elkezdõdik. A tanulási idõ kitolódásával a munka-
erõpiacon eltöltött tényleges idõszak ennek függvényében jó esetben 35 év körüli lesz.
Ez a rövid munkaerõ-piaci jelenlét elsõsorban a vállalatok idõsödõ munkaerõ-disz-
kriminálásával függ össze. E jelenség negatív hatással van a jövendõ nyugdíjasra. A
nyugdíjkorhatár emelésével együtt olyan aktív munkaerõpiac-politikai eszközök kidol-
gozására van szükség, amely e tendenciát, ha nem is megfordítani, de már rövid távon
enyhíteni tudja.

Az is egyértelmûvé vált, hogy a lakosság véleménye a munkaerõ-piaci öregségrõl
teljesen egybeesik a gyakorlati tapasztalattal, azzal a viselkedéssel, amit a vállalatok
az idõsödõ munkaerõvel szemben tanúsítanak.

Ezzel ellentétben a társadalom vélekedése az öregségrõl általában ettõl pozitív irányban
tér el, s tendenciájában lényegesen nem változott. Mindez a munkaerõ-piaci és a társadal-
mi öregség alapvetõen eltérõ megfogalmazását eredményezi. Ez alapvetõen befolyásolja a
társadalmi kontraktust a munkaerõ-piaci szempontból, illetve a személyes/társadalmi
megközelítésbõl. Elõbbi rontja, utóbbi szinten tartja, pozitívvá teszi azt. Lényeges ezért a
munkaerõ-piaci, jelenleg negatív irányú folyamatok ellenkezõ elõjelûvé változtatása,
amelyhez összehangolt munkaerõ-piaci, társadalompolitikai intézkedések szükségesek. 
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Függelék

Jegyzetek

1 2002-ben 25,6%, ami még az új EU-tagországokénál (30,5%) is alacsonyabb; az EU15 át-
laga akkor 40,2% (EUROSTAT).

2 A Gazdaságkutató Rt. 2003-ban végzett lakossági felmérése a 45 éven felüli lakosság körében.
3 A GKI két lépcsõs, a nemzetgazdaság csaknem valamennyi szektorát felölelõ (kivéve a köte-

lezõ társadalombiztosítást, az egészségügyi és szociális és a pénzügyi szolgáltatást), 10 fõ felet-
ti alkolmazottat foglalkoztató, postai úton végzett felmérése a 45 éven felülieket foglalkozta-
tó vállalatokról. – Legnagyobb arányban azok a cégek törekedtek fiatalításra, ahol a 45 éven
felüliek aránya a legmagasabb volt. – Több 45–55 évest bocsátottak el, mint 15–29 évest.
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4 Egy 10 fõ feletti, elsõsorban a szolgáltató, könnyû és ipari szektorban elhelyezkedõ, 342
piaci vállalat menedzsereivel készített telefonos felmérés a GKI által kimutatottakhoz ha-
sonló eredményt mutatott.

5 Megállapítások egy 2004-es mélyinterjús adatfelvétel szerint.
6 Bár az utóbbi évtized alatt a férfiak szerepe is megnõtt. (Utasi, 2002)
7 Az álláshirdetések elemzését a szerzõk végezték 2005-ben.
8 Az állam három hónapos bért vállal át, amennyiben a munkaadó 50 év feletti munkanélkü-

lit foglalkoztat; a munkaadó további 9 hónapos, max. egy éves foglalkoztatás esetén újabb tá-
mogatást kap, társadalmi járulékok átvállalását, de maximum egy éves támogatásban része-
sülhet. Az elsõ három hónapban átvállalt bérköltség szaktudás szerint változik, szakképzet-
len 57000 forint; szakképzett 70000 forint, felsõfokú végzettség 90000 forint. 

9 Az elõrejelzések szerint 2050-re a 60 éven felüliek aránya a népesség egyharmada lesz.
(Hablicsek, 2004)

10 1000 fõs lakossági felvétel a 18 éven felüliek körében, Széman Zsuzsa megbízásából.
11 Az „Ön szerint a munkáltatók kit tekintenek idõsödõ dolgozónak?” kérdés. 
12 Mindössze 9%-uk vélte, hogy a vállalatok az ennél idõsebb, 55 éves, és 5%-uk, hogy a 60

éves munkaerõt tartják idõsnek, s ennél is kevesebben (2%) a 65 éves kort.
13 Az összehasonlítás Széman Zsuzsa felmérésében készült. 
14 Az idõsekre nézve toleráns válaszok arányából kivont intoleráns válaszok aránya elosztva e

két arány összegével.
15 Ez az index alkalmas volt a mintavételi pontokban talált megoszlások egy indikátorrá ala-

kítására, így azok jobb összehasonlíthatóságra is.
16 Elvárják az elõnyt; Helyüket át kell adni; Nagyobb tapasztalat.
17 Tanácsaikra hallgatnánk; Jelentõs segítséget nyújtanak; Nem kapnak annyi tiszteletet.
18 Mindenképpen szerettük volna ugyanis szerepeltetni a modellben a KOZ_PRI-változót, amely

azt mutatja be, hogy a megkérdezett (utolsó) munkahelye a köz- vagy a magánszférában volt-
e. Döntésünket – ahogy arra majd késõbb bõvebben is kitérünk – a változó „meg is hálálta”.

19 A hatás erejében (Beta=0.363) és szignifikanciájában egyaránt.
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Tibori Tímea

AZ IFJÚSÁG FENNTARTHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS 
VÁRAKOZÁSAI

Az ifjúságról való gondolkodás különösen az európai társadalomtudományi mérésekben
egyszerre jelenti a kulturális magatartásformák változását, az információs társadalom
hatásának vizsgálatát és az identitás kérdését. Megkerülhetetlen tehát, hogy ennek szel-
lemében néhány általános megjegyzést tegyünk. A jövõrõl és benne a társadalmi lény
jövõképérõl történelmietlen volna a korábbi felvételek eredményeit megkerülve beszél-
ni, hiszen csak ilyen összehasonlításban érvelhetünk a változások, illetve kijelentéseink
érvényessége mellett. Ebben a dolgozatban tehát foglalkozunk az ifjúság kulturális ma-
gatartásával, a rétegzõdésében bekövetkezett változásával, összegezzük azokat a szem-
pontokat, amelyek alapján az ifjúság életében paradigmaváltás történt, szemügyre vesz-
szük néhány nagymintás kutatás eredményeit az értékváltozás, a bizalom, az elégedett-
ség szempontjából, és felhasználjuk a jövõre vonatkozó elvárásainak az utóbbi években
mért adataiból levonható következtetéseket. Úgy véljük, ezek az általunk kiemelt terü-
letek jelölik ki az ifjúság kapcsolatát a fenntartható fejlõdéssel.

Gondolatok a kultúra és benne az ifjúság kultúrájának változásáról

Az, hogy mit gondolunk a kulturális magatartásformákról, nem egyszerûen definíció
kérdése, hanem valamennyiünk eddigi tapasztalataiból adódik, mivel úgy véljük,
mindazon tevékenységek, amelyek együttesen számunkra hozzáférhetõvé teszik a leg-
szélesebb értelmû kulturális információt, vagy annak megszerzését, élvezetét és hasz-
nálatát – kulturális magatartásnak tekinthetõ. A megközelítés feltételezi, hogy olyan
komplex rendszerrõl van szó, amelyben ugyanakkor a különféle egyéni kulturális ak-
tivitások összegzõdnek, illetve szintetizálódnak. Ha a társadalmi rétegzõdés oldaláról
vizsgáljuk a kérdést, úgy is fogalmazhatunk, hogy a rétegzõdés egyik független vál-
tozója a kultúra és a mobilitás, melyre igen erõsen hatnak a különféle viselkedésmó-
dok. Az eltérõ motivációk, értékek és érdekek alapján sokféle kulturális cselekvés ala-
kul ki, de ezek sosem függetlenek egymástól – még ha egyéni, vagy csoportspecifikus
jellegük kimutatható is –, hanem bonyolult szerkezetet alkotnak.

Már a ‘80-as években a rétegzõdés- és mobilitás-vizsgálatokban (lásd Andorka Rudolf,
Kolosi Tamás kutatásait) státuscsoportokról beszélnek, amelyek jellemzését legmarkán-
sabban éppen kulturális tevékenységeikben lehetett tetten érni. Hasonló megállapításra
jutottak Szelényi Ivánék is, az elitkutatások során, azzal a többletfelismeréssel, hogy mi-
közben a kulturális tõkét egyesek ügyesen kihasználták egzisztenciájuk gyors és döntõ
megváltoztatására, valamint csoportstátusuk módosítására, rendkívüli mobilitásra és
eközben kulturális választásaikat is megváltoztatva olyan kapcsolati tõkeféleségekre tet-
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tek szert, amelyekre korábban nem is gondolhattak (lásd pl. a megváltozott hangverseny-
látogatói köröket, az új színházi közönséget, az új elitsportok kedvelõit stb.). Ma már jól
mérhetõ a kapcsolati tõke túlsúlya minden más tõkeféleséggel szemben, és ez értékelhe-
tõ a kulturális magatartásban, az intézmények mûködésében és általában a politikában.
Különös módon jelenik meg mindez az ifjúság és a fiatal felnõtt életében.

Megváltozott az egyén és a társadalom szerepvállalása abban is, hogy a kulturális ja-
vak terjesztésében ki miért felelõs, és milyen kulturális háttérrel, milyen kultúrával ad
választ az alapkérdésekre. Értékrendszerünk ugyanis a kulturális „hozottunk”, a szo-
cializációnk és a mûveltségünk része, ezért a kérdésfeltevéseink és a problémamegol-
dásunk is döntõen a kulturális attitûdjeink által meghatározottak.

Az információs társadalmak kialakulásának korában már nem lehet újra felvetni a
kultúra „klasszikus” ellentmondásait: az elit- és a tömegkultúra, a népies és urbánus
stb. problémáit, mert errõl jobbára elmondtuk, amit érdemes volt kutatni, és nyilvá-
nosságra hozni. A kutatási kérdések és egyben a prognózisok lényege is, hogy a kul-
túra értékteremtõ és -átadó funkcióján túl megváltoztatja szubjektív tér- és idõérzé-
künket, ugyanakkor örömforrás és az élet minõségének folyamatos változását jelent-
heti számunkra. Ebbõl a szempontból két fõ stratégia látszik kibontakozni az ifjúság-
kutatások alapján is. Az egyik, amikor megpróbáljuk a külsõ körülményeket úgy
megváltoztatni, hogy illeszkedjenek céljainkhoz, a másik, amikor a külsõ körülmé-
nyek belsõ észlelését próbáljuk úgy módosítani, hogy az nekünk a lehetõ legjobb le-
gyen. A stratégiák közül önmagában egyik sem hatásos. Az egyensúlyt a különbözõ
tevékenységek (munka, szórakozás, pihenés, tanulás, kapcsolatok stb.) váltakozása ad-
ja. Ennek alapján lehet a magyar és a nemzetközi kutatásokat és benne az ifjúságku-
tatásokat is egybevetni. Feltételezésünk szerint ugyanis az egyes társadalmi osztályok-
ba, mezõkbe tartozók értékválasztása és tevékenységszerkezetének, identitásformáló-
dásának irányai jól prognosztizálhatók a különféle élethelyzetekben, döntésekben és
választásokban. Ezek megragadásához elég néhány domináns érték és tevékenység
összefüggését megtalálnunk, melyekbõl azután olyan modellek alkothatók, amelyek
alapján a társadalmi, gazdasági és kulturális szerkezetváltozás megrajzolható.

Máig érvényes John Kelly (1972) és Pieter Robinson (1967) nagymintás kísérleteinek
végkövetkeztetése: az emberek nincsenek felkészülve a szabadidõ társadalmára, és
benne az új információk befogadására, mert kreativitásukat és fantáziájukat korlátoz-
zák a csoport- és társadalmi normák, valamint a McWorldizáció. A kirekesztettség és
a kirekesztõdés részben gazdasági, részben munkaerõ-piaci, részben kulturális jellegû,
amely meghatározza az egyén aktivitását, mobilitási vágyát és tényleges lehetõségeit.

Az ifjúságkutatásokkal kapcsolatban gondolataimat három szempont szerint cso-
portosítottam:

a) Mit jelent a paradigmaváltás a nemzetközi és a hazai ifjúságkutatásban?
b) Milyen a valóság?
c) Milyen az ifjúság jövõképe? Mi a viszonya a fenntartó fejlõdéssel?
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a) Mit jelent a paradigmaváltás a nemzetközi 
és a hazai ifjúságkutatásban?

Európa-szerte különös jelentõséggel bír az ifjúságkutatás, melyet a magyar társada-
lomkutatók is követnek, de eddig közel sem kapott olyan figyelmet, mint amit meg-
érdemelne. Az okokat elemezve azt mondhatjuk, hogy az elmúlt másfél évtizedben
egy új ifjúság nõtt fel, amely lényegileg más a korábbiaknál.

A nemzetközi ifjúságkutatásokban a ‘70-es évektõl az ifjúságot döntõen három di-
menzió alapján vizsgálják, amelynek hatásai a ‘90-es években a hazai érdeklõdést is
befolyásolják. Ezek: az idõ, a szociális tér és a szociális csoportok, intézmények vilá-
ga, valamint a kulturális autonómia foka.1

A magyarországi társadalmi, gazdasági szerkezetbõl adódóan az ifjúsági korszakváltás
késleltetett volt, majd a ‘90-es években az átalakulás nemcsak felgyorsította, hanem
markáns társadalmi kérdéssé változtatta a fiatalok helyzetének, szerepének megítélését.

Összefügg ez a változás azokkal a vitathatatlan politikai, gazdasági folyamatokkal,
amelyeket úgy emlegetünk, mint pl. a piacgazdaságra való áttérés, és a demokrácia
intézményrendszerének kiépülése, mivel ennek következményeként kerültek a fiata-
lok a figyelem középpontjába, azaz a centrumba.

De azt is tapasztalhatjuk, hogy ezek a fiatalok hamarabb önállósodnak, sajátos élet-
mód- és értékfelfogásuk van, tovább erõsödött köreikben az individualizálódás, mi-
közben az ifjúsági életszakasz kitolódott.

Új megfogalmazásban jelennek meg az identitás, a döntésképesség, a felelõsségvál-
lalás kérdései.2

A tagolt társadalmon belül jelentõs a különbség a fiatalok egyes csoportjai között,
és a finom distinkciónak a hátterében az iskolázottsági és a lakóhely szerinti eltérések
a legmarkánsabbak.

Magyarországon is – akárcsak másutt a világon – a kutatások homlokterébe az
elõbb említett változásfolyamatok kerültek, amelyek eredményeként ma már ifjúsági
korszakváltásról beszélhetünk. A fiatalok szerepe felértékelõdött, helyzetük központi
kérdéssé vált mind a gyakorlati életben, mind a társadalomkutatások szempontjából.3

Ezt az átalakulást alapvetõen befolyásolták az ifjúsági paradigmaváltást kísérõ –
egyben az egész magyar társadalomban is meghatározó jelentõséggel bíró – folyama-
tok: a tudásalapú, az információs társadalom, a globalizáció hatásai, melyek növelik a
fiatalok esélyegyenlõtlenségeit, de új lehetõségeket is felcsillantanak elõttük. A fiata-
loknak – akárcsak a társadalom más rétegeinek – számolniuk kell az oktatási expan-
zióval, és ennek következményeivel a munkaerõpiacon, az életmódban és az életterve-
zésben. Miközben fogékonyak a demokratikus intézményrendszerekben való közre-
mûködésre, a civil szervezetekben való aktív részvételre, sokszor sérülnek állampolgá-
ri, diák-, egyszóval emberi jogaik. Megaláztatások, sérelmek érik õket családban, a
kortársaik, de az intézmények dolgozói részérõl, amit több vizsgálat is megerõsít.4

Jelentõs differenciálódását okozza a fiataloknak az oktatási rendszerbe való nagyszá-
mú bekerülése, amely csak kevesek számára jelenti a diploma megszerzése után a társa-
dalmi beilleszkedés biztonságát, többségüknek újabb és újabb akadályokat kell leküz-
deni a munkaerõpiacon. A fiatalok magánéletét is megváltoztatják ezek a körülmények:
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a karrierépítés mellett új életstílusokat (single, próbálkozó stb.) formálnak, és próbálnak
meg több-kevesebb sikerrel. A magyar fiatalok életútja hasonlatos európai kortársaik-
hoz: iskoláik térben és idõben kitolódnak, erõs verseny jellemzi a különbözõ oktatási fo-
kozatokat, és jelentõs a leszakadása azoknak, akik bármilyen hátrányt szenvednek.5

Ahhoz, hogy errõl a megváltozott ifjúságról és lehetõségeirõl hiteles képet alkos-
sunk, új kérdéseket új módszerekkel kell megfogalmaznunk. 

Mit értünk tehát az ifjúságkutatás paradigmaváltásán?
– A hazai vizsgálatok témaválasztásukban, elméleti és módszertani megalapozottsá-
gukban megfelelnek a nemzetközi trendeknek, mégis kevésbé ismertek és elismertek,
amin változtatnunk kellene, lényegesen nagyobb publicitást, fórumot biztosítva az
eredmények közzétételének.
– Ismeretes, hogy a nagy, átfogó kutatások (survey-k) rendkívül költségesek, hosszú
elõkészítést igényelnek, eredményeik egy adott helyzet állapotfelmérését adják, ahol
komoly kutatásszervezésre és az együttmûködõ intézmények egész hálózatának kiépí-
tésére van szükség. Mégis megkerülhetetlenek ezek a nagymintás felvételek, amire jó
példa az utóbbi években az Ifjúság2000, a Mozaik2001, A felsõoktatásba belépõ elsõ-
sök teljes körû vizsgálata stb.
– Mind a jóléti, mind a közepesen fejlett országokban a nagy kutatások mellett a
szisztematikus mélyfúrásokat részesítik elõnyben, különösen az oktatás, a munkaerõ-
piaci és a szabadidõ felhasználásának vizsgálatakor. Ilyen típusú vizsgálatokban jelen-
tõs az az összefogás, amely a megrendelõket és a kutatókat jellemzi. Számos kísérlet
történt az ifjúsági rétegproblémák, az identitás, a felfogásbeli különbségek, az elõíté-
letesség és annak okai feltárására stb.
– De elõjelzései voltak ezek a kutatások a társadalmi átalakulásnak (lásd Gábor K.
szerkesztette konferenciakötetet).
– Miközben a globalizáció hatásairól folyik a disputa, felértékelõdik a helyi, a lokális
kutatások szerepe, hiszen a régiók lakói nemcsak a makro-, hanem a mikrofolyama-
tokra is kíváncsiak, mert egyre inkább érzik a személyes felelõsségüket, szerepüket
sorsuk és környezetük alakításában.
– A kisebb, az ún. szisztematikus kutatások átlépik az ország határait, és a helyi ér-
deklõdésen túl feltérképezik a határon túli problémákat, azaz vonatkoztatási keretei
a nemzetközi vizsgálatoknak. Jól kitapintható, hogy a kérdésfeltevések a magyar és a
nemzetközi kutatásokban zömmel a megváltozott gazdasági és politikai aktivitásra,
képzettségre, esélyekre vonatkoznak, ebbõl a szempontból már csak arra kellene erõ-
teljesebben koncentrálnunk a tervezéskor, hogy a nemzetközi felvételekkel még job-
ban egybevethetõek legyenek a hazai kutatások.
– Jelentõs viszont a lemaradásunk a nemzetközi szakirodalom magyar nyelvû népsze-
rûsítésében, de a fordítások mennyisége és minõsége sem elégséges, kevesek számára
hozzáférhetõ.
– Mivel jelentõs fordulat következett be a policykban: az oktatás, az ifjúságpolitika, a
munkaerõpiac, a szabadidõ, az élettervezés, az életmód egészében, ez a sokdimenziós
változás hozta létre az ifjúságkutatásban a paradigmaváltást.
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Melyek a kiemelendõ kérdések?

Meg kell vizsgálnunk a globalizáció hatását az ifjúságra, a fiatalok esélyegyenlõségét
és az iskolai szelekció kapcsolatát, a kisebbség, a másság, az etnikai identitás jellem-
zõit az ifjúság körében, az értékek változását, dinamikáját, a demokratikus intéz-
ményrendszer kiépülését és hatását a fiatalok életmódjára, a jövõre vonatkozó elkép-
zeléseiket – hogy csak a legfontosabbakat említsem.

Milyen intézményes, intellektuális feltételek segíthetik 
ezeket az elképzeléseket?

Az ifjúságról korábban döntõen mint egy egységes kulturális és/vagy társadalmi problé-
máról beszéltek az ifjúságkutatók. A hetvenes évek kezdetén jelent meg elõször a szub-
kultúra kifejezés, amely összefüggött a beat-nemzedék politikai magatartásának és a ge-
nerációkkal szembeni felfogás- és viselkedésmódjának felszínre kerülõ jelenségeivel. Job-
bára igyekezett a hatalom ezt inkább formai oldalról megközelíteni (pl. az öltözködés, a
megváltozott zenei ízlés, a nyilvánosságban fel-felbukkanó extrém vagy extravagáns ma-
gatartásmódok stb.), és törekedett arra, hogy minél hamarabb és minél nagyobb erõvel
beemelje, illetve perifériára szorítsa ezeket – a kor társadalompolitikájával nem koherens
– életstíluselemeket. A szociológia is ebbõl az aspektusból vizsgálódott és az ifjúsággal
kapcsolatos észrevételek hol a fiatalok zenei ízlésérõl, hol beszédmódjáról, hol a divat vál-
tozásában betöltött szerepérõl szóltak, és mindig érintették a vágyait, aspirációit. 

b) Milyen a valóság?

A kilencvenes években radikális változás történt a fiatalok életében is, amelyre a ha-
zai ifjúságkutatás éppúgy reagált, mint a nemzetközi – csak némi idõeltolódással. A
paradigmaváltás abban áll, hogy már nem egységes ifjúsági kultúráról vagy értékek-
rõl, nézetekrõl, attitûdökrõl, vágyakról és véleményekrõl szólnak a felvételek, hanem
markánsan azokról a kérdésekrõl, amelyek elõbb vagy utóbb, de valamennyi európai
és Európán kívüli országban megjelentek és nagyon hasonlítanak egymásra:
– mára már senki sem beszél ifjúsági kultúráról, hanem számos apróbb ifjúsági cso-
portkultúráról, amely azt is jelenti, hogy az a népesség, amelyet az ifjúság megneve-
zéssel illetünk (15–29 éves korig), nagyon differenciált és e szövevényes rétegzettségû
társadalmi egység különféle arcát mutatja a nyilvánosságban és a magánszférában.
Ugyanúgy megtalálható köreikben gazdasági és társadalmi szempontból a „lent” és
„fent”, és a társadalom más csoportjaihoz, osztályaihoz hasonlóan itt is jelentõs szaka-
dék keletkezett az elitek és a szegények körébe tatozók között;
– ezt a rétegzettséget tovább erõsíti a fiatalok megváltozott iskolai életútja, amelynek
hátterében egyszerre van jelen a lényegesen korábbi önállósodás igénye és a késõbbi
érés, illetve a társadalom életébe való késõbbi bekapcsolódás. Vonatkozik ez a gazda-
sági és a társadalmi magatartásukra egyaránt;
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– de más lett ez az ifjúság abból a szempontból is, ha az elõzõ generációk hasonló kor-
osztályaival vetjük össze, hogy például fiziológiailag érzékelhetõen magasabbak, erõ-
teljesebbek, hamarabb érnek szexuális szempontból, és mégis az iskolai életút meg-
hosszabbodásával kitolódik magának az életkornak az idõtartama. Tovább járnak is-
kolába, különbözõ területeket próbálnak ki, keresik a helyüket a világban, de magát
a fiatalságot mint szerepet és státust, igyekeznek minél tovább megtartani;
– megváltozott nemcsak az elõzõ generációkhoz való viszonyuk, hanem a saját cso-
portjaikon belül is jelentõsen elkülönülnek a belsõ megosztottságok mentén, amiben
például a nemek közötti versengésnek kitüntetett szerepe van. Tökéletesen átalakult
az értékekrõl való felfogásuk: az információs és tudástársadalom, valamint a fogyasz-
tói magatartás hatására lényegesen pragmatikusabbak, mint elõdeik voltak és a bel-
sõ feszültségek is döntõen e tényezõkbõl adódnak;
– a fiatalok és az idõsebbek között radikalizálódott az ellentét, nemcsak a verbális
kommunikációban, hanem az aspirációkban is;
– az elsõdleges és másodlagos szocializációban számos ellentmondó példát látnak és
formáznak meg maguk is, ezért viselkedésük, véleményük, jövõképük akár egy sze-
mélyen belül is nagyon különbözõ, akár szélsõséges is lehet (a látszólag alkalmazko-
dó, az iskolában jól teljesítõ ifjak gyakorta vonzódnak az extrém sportok, divatok, ze-
nei kifejezésmódok felé) és ezt minden külsõségben megjelenítik, legyen az valami-
lyen ruhadarab, test- és hajfestés, testékszer, csoportos szórakozásforma;
– a lényegesen korábbi éréssel együtt, valamint a nyitottabb, liberálisabb társadalmi
légkör miatt is hamarabb kerülnek kapcsolatba az alkohollal, a cigarettával és a drog-
gal is, hasonlóképpen szüleikhez képest lényegesen elõbb kezdik el a szexuális életet,
amit nem is azonosítanak a tartósabb párkapcsolatokkal. Õk már nem „együtt jár-
nak”, hanem csak „együtt lógnak”, vagy „skalpot” gyûjtenek;
– a korai önállósodás hátterében gazdasági tényezõk is állnak: részben hamarabb kez-
denek el a pénzzel gazdálkodni (és használni bankkártyát, mobilt, internetet, autót),
de kevésbé tartják értéknek a beosztást, a takarékosságot, vagy a folyamatos anyagi
biztonságot, sokkal inkább az ötleteiket és vágyaikat elégítik ki, hiszen õk a fogyasz-
tói társadalom igazi célközönsége;
– megerõsítést kapnak a csoportkultúrákhoz, a fogyasztáshoz a médiákból, de ez
a kép sokkal inkább a vágyak birodalmát jelenti, semmint a valóságot, ezért ra-
gaszkodnak olyan nagy mértékben a külsõségekhez, az alkalmazkodás helyett a
szembenálláshoz. Innen ered a rendszeres és formalizált munkavégzéssel – akár
tanulással – kapcsolatos ellenérzésük, hiszen a fogyasztói társadalmak a médián
keresztül azt sugallják, hogy elég lehet egy jó ötlet, egy kis szerencse, vagy egy
jelentõs támogatói kapcsolat ahhoz, hogy különösebb energiabefektetés nélkül, és
rövid idõ alatt részben saját kortárscsoportjuk, részben pedig a társadalom csú-
csára kerüljenek;
– ugyanakkor kialakult az ún. „Sziget-jelenség”, ahol viszont mind a hazai, mind a
külföldi résztvevõk egyformán „szigetlakók”, egy hétre feloldódni látszanak a gazda-
sági és társadalmi különbségek;
– a hagyományos közösségeket az online közösségek váltották fel, de legalábbis a kap-
csolatok jelentõs része virtuálisan él;
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– megváltozott az elõbbiekkel összefüggésben a felelõsségérzetük, mert lényegesen ki-
sebb mértékben korlátozza a szülõi ház, az iskola és a társadalom a cselekedeteiket és
gondolkodásmódjukat;
– miközben sokkal késõbb kerülnek be – ha egyáltalán bekerülnek – a munka vilá-
gába, ezt inkább megkerülhetetlen tényként kezelik, semmint számukra fontos lépés-
ként. Igyekeznek elodázni a felnõtté válást, és ezzel együtt azokat az értékeket, ame-
lyek a szolidaritásban, a közösségért végzett folyamatos tevékenységben, a minõségi
munkában testesül(het)nek meg;
– mégis õket tekintjük a „zûrkorszak” gyermekeinek, akiket – különösen itt, Közép-
Kelet-Európában – nem csupán a fogyasztói társadalom, az információ- és tudásdöm-
ping kényszerít új utak keresésére, hanem az a tény is, hogy a többnyire individuali-
zálódott társadalmi közegben egyre kevésbé lelnek fogódzókat, egyre kevésbé tudják
meghatározni saját magukat és viszonyukat a csoportjukhoz, illetve ahhoz a társada-
lomhoz, amelyben élnek;
– a Janus-arcú és differenciált ifjúsági csoportok bár sokkal önállóbbak, autonómab-
bak, mint ez korábban volt, a másik oldalról kevésbé szervezettek és szervezhetõk,
miközben az õket körülvevõ társadalmakban jelentõs gazdasági és politikai átalaku-
lások történtek és jelenleg is történnek;
– természetesen közrejátszik a finom rétegzettségben az is, hogy a fiatal szülei, nagy-
szülei mennyiben tudják támogatni az új eszmények elérésében az egyént. Jól kita-
pintható az idõsebbeknek azon törekvése, hogy legalább gazdaságilag próbálják biz-
tosítani azt a hátteret, amely lehetõvé teszi a fiatalok számára a kitolódott tanulási
idõt, a próbálkozást és helykeresést a hivatások és a szerep megtalálásában, ugyanak-
kor ez ellentétesen is hathat: kevésbé válik a fiatal számára értékké mindaz, ami õt
körülveszi, és biztonságát adja;
– a fiatalok többsége élvezi a környezete gazdasági támogatását (még ha azért a szü-
lõk és a felmenõk nagy árat fizetnek is), de mentálisan kevésbé szocializálódnak ezen
értékek megbecsülésére, gyarapítására és védelmére.

Értékek, értékvilág

Az Ifjúság2000 kutatásban megjelenõ eredmények tanúsága szerint a mai magyar fiatalok
értékei, értékítéletei, megítélései az elmúlt évtizedben részben átalakultak, részben követik
szüleik gondolkodásmódját. Jelzi ezt az is, hogy a 15–29 évesek több mint harmada gon-
dolja úgy, hogy szüleik gondolkodásmódja, értékítéletei megfelelnek saját eszményeiknek,
további kétötödük gondolja úgy, hogy részben megfelelnek. Mintegy 15 százalék azok ará-
nya, akik elutasítják szüleik eszményeit. Ez is mutatja, hogy a változó világ hatására bizo-
nyos értékek alakulnak csak át, a teljes gondolkodási paletta csupán árnyalatokkal válto-
zik meg. A fiatalok viszonyát környezetük hagyományaihoz, értékeihez legjellemzõbben az
mutatja, hogy mennyire tudnak azonosulni, egyetérteni szüleikkel, illetve környezetükkel
(tanáraikkal, munkatársaikkal, barátaikkal, házastársukkal/élettársukkal) az õket körülve-
võ világ megítélésében. Ha korcsoportok alapján vizsgáljuk e kérdést, látható, hogy lénye-
ges, szignifikáns különbözõségek mutathatók ki az egyes korosztályok között. 
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1. ábra. Megfelel-e az Ön eszményének szülei élete?6

Korcsoportonkénti százalékos eredmények

A különbözõségek régiókként is szignifikánsak:

1. táblázat. A „Szülei élete minta-e az Ön számára?” kérdésre 
régiós bontásban az alábbi válaszok születtek:

A szülõk értékrendjének, életének elfogadása összefügg ugyanakkor a fiatalok isko-
lai végzettségével is. Minél alacsonyabb végzettséggel rendelkezik a fiatal, annál erõ-
teljesebben hatnak rá az elsõdleges szocializáció hatásai. Talán ezért is fogadja el job-
ban szülei értékeit.

2. táblázat. Megfelel-e szülei élete a kérdezett iskolai végzettsége szerint?

Amennyiben a családfenntartók iskolai végzettségét nézzük, minél magasabb az
apa, illetve az anya iskolai végzettsége, annál magasabb a gyermekeknél a szülõk ér-
tékeinek, életfelfogásának az elfogadása.
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3. táblázat. Megfelel-e szülei élete az apa iskolai végzettsége szerint?

Fontos felhívni a figyelmet, hogy Józsa7 vizsgálatában erre a kérdésre az 1973/74-
ben tizen-huszonéves fiatalok az alábbi válasz adták:

4. táblázat. Megfelel-e szülei élete? (1973/1974)

Feltûnõ, hogy jóval nagyobb volt a szülõi értékek elutasítása, mint napjainkban. Ennek
több összetevõje lehet, ezek közül csak néhány szempontot sorolnék fel: más a társadalmi
környezet, a másodlagos szocializáció erõteljesebb hatású, a fiatalok életérzésének – láza-
dásának – szerepe nagyobb, meghatározóbb volt, mint napjainkban. Nem szabad figyel-
men kívül hagynunk azonban azt a szempontot sem, hogy a ‘70-es évek ifjúsága a mai fi-
atalok szülei, így értékeik megjelennek az elsõdleges (családi) szocializációban. Ezért a mai
fiatalok társadalomkritikája a szülõi, családi környezet felértékelõdésében jelennek meg.

Az is differenciálja a képet, a mai fiatalok értékválasztásának történelmi, társadal-
mi hátterét, hogy a 20. század Magyarországán számos társadalmi változás történt, és
az átadott, a mintaként megjelenített gondolkodás- és magatartásmód csak részlete-
iben alakult át. Feltûnõ, hogy legkevésbé azok számára fogadható el a szülõk életve-
zetése, akik nagyobbrészt életüket a „pártállam gyermekeként” élték meg. 

A választások hátterében a angolszász civilizációfelfogás és a német kultúradefiní-
ció különbözõségébõl fakadó társadalomértelmezési ellentét húzódhat meg,8 amely
mind az ideológiában, mind a praxisban jelentkezik. Ebbõl következik a kettõs világ-
magyarázó hatás a posztszocialista, de német orientációjú országokban.

A fenti állítás árnyaltabb megközelítése a fiatalok elõítéleteinek, illetve a róluk al-
kotott képek alapján lehetséges. A vizsgálatban két megközelítésmóddal találkozha-
tunk, az egyik az ifjúság életviteléhez kapcsolódó kultúrákhoz, a másik az identitás-
hoz kapcsolódik.
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Az ifjúsági kultúrák körébe sorolt jelenségek (drog, alkohol, sátánista, skinhead) el-
utasítása aránylag magas. A leginkább figyelemreméltó adat az, hogy a drogosokat a
14–29 éves fiatalok mintegy 75%-a nem látná szívesen a környezetében. Ha a korosz-
tályos megközelítéseket vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a drogosok teljes eluta-
sítása a 20–24 éves korosztályban a legalacsonyabb. (Ha mindezt összevetjük azzal a
2000. évi adattal, hogy ennek a korosztálynak mintegy 10%-a említette, hogy kipró-
bálta a drogot, új megvilágításba kerül ez a probléma.) 

A nációkhoz való viszony rendkívül sajátosan alakul: a fiatalok a legelfogadóbbak a
színes bõrûek és zsidóság irányában (30–30%), míg leginkább a cigánysággal szem-
ben elõítéletesek (55%). Ezek az arányok nem túl megnyugtatóak, de alacsonyabbak,
mint az ifjúsági kultúrák iránti elutasítások.

Ugyanakkor figyelemre méltó és elgondolkodtató, hogy a cigányság, illetve a zsidóság el-
fogadása milyen mértékben függ a fiatal (lakó)környezetétõl. A legtoleránsabbak a zsidó-
sághoz a Budapesten élõk, itt a meghatározó az, hogy a „családjában is elfogadná” válasz
volt. A budapestiek mintegy 32%-a vélekedett így, és 21%-a nem élne velük egy ország-
ban, egy településen. A zsidósággal szemben leginkább elutasítóan viszonyuló régió az
észak-magyarországi, ahol 41%-uk nem élne a zsidókkal egy országban, egy településen. 

Ez a fajta régióelõítéletességbeli különbség megtalálható a cigánysággal kapcsolat-
ban is. Budapest itt is a legtoleránsabb. 

A fiatalok iskolai végzettsége és elõítéletessége közötti összefüggésekre már korábbi
kutatások is rámutattak,9 az Ifjúság2000 alapján megállapítható, hogy a felsõfokú vég-
zettségûek jóllehet bizonyos kérdésekben toleránsabbak az alacsonyabb iskolai végzettsé-
gûeknél, ez a megállapítás azonban nem érvényes a cigányokkal kapcsolatban. A felsõ-
fokú végzettségûek mindössze 6%-a fogadna a családjába cigányt, míg a nyolc általános
vagy befejezetlen általános iskolai végzettséggel rendelkezõknél ez az arány 52%. Erre
több magyarázat is lehetséges, a legkézenfekvõbb talán az, hogy az alacsonyabb iskolai
végzettséggel rendelkezõk között magas a cigány fiatalok aránya, illetve ebben a réteg-
ben elfogadott a vegyes házasság, kevésbé konfliktusos a kisebbséggel való kapcsolat.

A további adatok azt mutatják, hogy a fiatalok világlátása inkább – nem meglepõ
módon – házastársuk, élettársuk, valamint barátaik gondolkodásával, értékítéleteivel
egyezik meg. A mindennapi aktivitásukat meghatározó foglalkozási körükbõl adódó
iskolatársakkal, illetve kollégákkal, munkatársakkal való véleményegyezés már ala-
csonyabb értéket mutat (egyötödüknek egyezik meg teljes mértékben a véleménye
ezen csoportokkal). A fiatalok világlátása legkevésbé a társadalmi hierarchiában felet-
tük álló személyek, így tanáraik és feletteseik vélekedésével egyeztethetõ össze.10

A fiatalok értékpreferenciái folyamatosan változnak, életkorukkal együtt.11 Az embe-
rek életviteléhez kapcsolódóan felállított 16 értékkategóriát tekintve három alapvetõ tí-
pus különböztethetõ meg. Az 1-tõl 5-ig terjedõ skálán mért átlagértékek alapján a
15–29 éves korosztály számára a legfontosabbnak a harmonikus, boldog élethez köthe-
tõ, immateriális értékek mutatkoznak. Ide sorolhatjuk a családi biztonságot, az igaz ba-
rátságot, a szerelmet, a békés világot, valamint a belsõ harmóniát. Ezek az értékek rend-
kívül magas – az iskolában szokásos osztályzatban kifejezve: jeles – átlagértékeket kap-
tak. A felsorolt értékekbõl képezhetõ egy másik homogén csoport. Az ebben a csoport-
ban található értékeket az anyagi javakhoz való viszony kapcsolja össze. Ide tartoznak: a
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gazdagság, a rend, az érdekes és változatos élet, a kreativitás. A felmérés során ez az
értékegyüttes az elõzõnél valamivel kisebb – négyes átlagértékû – jelentõségûnek mu-
tatkozott. Mindezen értékek mögé sorolódik a harmadik típus, amelyet általános társa-
dalmi tudatként írhatunk le; a nemzeti identitás, a tradíciók jelentõsége, a hatalomhoz va-
ló viszony számíthatók ide. Az adatok azt mutatják, hogy a magyar fiatalok számára a
legkisebb jelentõsége az értékkategóriák közül a hatalomnak van (2,5-ös átlagérték). 

A fiatalok arra a kérdésre, hogy mennyire fontosak számukra az alapértékek – egy
0-tól 10-ig terjedõ skálán – a következõ sorrendet alakították ki (az átlagok alapján):

2. ábra. Mennyire fontos az Ön számára…?
0–10-ig terjedõ skála értékei

Ha azonban azt is megvizsgáljuk, hogy régiók szerint miképpen térnek el egymás-
tól a választások, akkor a következõ sorrend adódik:

5. táblázat. Mennyire fontos az Ön számára…? 
(néhány érték kihagyásával, regionális felbontásban)

Jól látható, hogy a különbözõ értékek általában eltérõ módon jelennek meg a kü-
lönbözõ régiókban. Az országos átlagtól való eltérés több olyan regionális sajátosságot
rejthet magában, amelynek magyarázatára itt és most nem vállalkozhatunk. Ugyan-
akkor ezek az eltérések nem jelentenek túlzottan nagy szórást egy-egy érték megje-
lenésénél.
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Figyelemre méltó, hogy az értékek fontossága közötti szórások néhány, a társadal-
mi helyzetet meghatározó fogalom esetén jól érzékelhetõ eltérést mutatnak az iskolai
végzettség mentén, illetve a különbözõ településtípuson élõk között.

3. ábra. Mennyire fontos az ön számára? / … iskolai végzettség szerint

A hazai és a nemzetközi gyakorlatban az értékek mérése részben az ún. klasszikus
tesztekkel (Rokeach), részben olyan egyszerûsített attitûdmérésekkel történik, amelyek
eligazítanak bennünket az egyént motiváló attitûdökrõl, a hagyományok õrzésérõl, il-
letve az aspirációkról. Ehhez jó segítséget adnak a magyar viszonyok értelmezésében az
Inglehart által konstruált ún. gyermeknevelési elvek. A közel 30 éves felvételekbõl
(MTA Szociológiai Intézet/Kutatóintézet vizsgálatai 1978–1998 között) az a tanulság,
hogy a fiatalok és az idõsek választási különbségei a hagyományos és a modern értékek
mentén különülnek el. A preferált értékek az önállóság, õszinteség és a határozottság-
ra nevelés. A 20 év alattiak és a 70 év fölöttiek választásainak összehasonlítása során a
fiatalok elõnyben részesítik a fantáziát, az önállóságot, a határozottságot és a felelõs-
ségérzetet, szemben az idõsekkel, akik õrzik a munkaszeretethez, a jó magaviselethez,
lojalitáshoz, takarékossághoz és engedelmességhez való alkalmazkodás fontosságát. A
fiatalok választásában a „világmegváltó” attitûd munkál akkor, amikor az önállóságot
és a határozottságot preferálják, ami 24 év fölött vezetõkészséggel és a fantázia elõtér-
be helyezésével egészül ki. Ugyanakkor monoton módon csökken a választásokban a
mások tiszteletének, a vallásos hitnek, a takarékosságnak és a jó magaviseletnek a sze-
repe. A felelõsségérzet tekintetében a ‘80-as évek közepétõl monoton emelkedés mu-
tatkozik a fiatalok körében, míg az idõseknél – bár csökkenõ mértékben –, de még
mindig jelentõs helyet foglal el az engedelmesség és a munkaszeretet. Jelentõs a válto-
zás viszont a nemek szerinti bontásban, a fiatal nõk önállósodása, felelõsségvállalása, a
kreativitás szerepe a feladatok végzésében nagyon erõsen kiemelkedik a korábbi válasz-
tási sorból, és jól mutatja az önállósodás és az egyedülállóvá válás jeleit.
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Mire és hogyan készülnek fel a fiatalok?

A jövõre való felkészítés feladata az alapok lerakásával kezdõdik. A fiatalok felkészí-
tése, képzése jelenti az információs társadalom új trendjéhez való igazodást, a munka-
erõ-piaci versenyképesség megtartását. Különösen igaz ez akkor, amikor Magyaror-
szág csatlakozott az Európai Unióhoz, amelynek munkaerõpiaca már korábban válto-
zásra kényszerült. Megjegyzendõ, hogy Magyarországon rövid 10 év alatt az állam-
szocialista gazdálkodást nem egyszerûen a kapitalista, szabadpiaci termelés váltotta
fel, hanem a gazdaság igyekszik a globalizálódó világ kihívásainak is eleget tenni. A
szerkezetátalakítás tehát kettõs teherként hárul a fiatalokra. Nemcsak azok szelektá-
lódtak, vagy szelektálódnak ki a munkaerõpiacról, akik alkalmatlanok, vagy alulkép-
zettek voltak, de félõ, hogy a magyar piacon még a képzettebbek is szembekerülnek
az „Új Gazdaság” kihívásaival.

A társadalomkutatók többségének álláspontja szerint azok vannak elõnyös, „nyertes”
helyzetben, akik olyan, az EU-normáknak, és az információs társadalomnak megfelelõ,
konvertálható tudástõkét – elsõsorban nyelvtudást, számítógépes ismereteket, szemé-
lyes kapcsolathálózatot, felsõfokú, versenyképes végzettséget – tudnak magukénak,
amelyek segítségével képesek átlagon felüli teljesítményt nyújtani, jó pozíciókat szerez-
ni, illetve sikeres vállalkozásokat indítani. Az elõnyös helyzetû fiatalok képesek bekap-
csolódni a hálózatok világába, az egyre nagyobb intenzitással áramló információkat
rendszerezni, hasznosítani. A nyertes csoport jellemzõje a rendszerbe való beágyazottsá-
ga. Ez azt feltételezi, hogy mind õk, mind szüleik rendelkeznek konvertálható társadal-
mi tõkével. Nem elhanyagolható ugyanakkor az az elméleti megközelítés sem (Sartre),
hogy a társadalmi kapcsolatok horizontálisan, illetve vertikálisan az adott társadalmi
csoporthoz tartozás a harmadik generációtól a legmeghatározóbbak.

„Vesztes” helyzetbe azok a fiatalok kerülnek, akik nem képesek alkalmazkodni az
információs társadalom követelményeihez. Nem beszélnek nyelveket, nem ismerik a
számítógépet és ezért kimaradnak egyre fontosabbá váló hálózatokból, például az
internetbõl. Rosszabb anyagi helyzetük miatt még lehetõségük sincs a hátrányaik
csökkentésére. Ehhez a csoporthoz tartozók, illetve szüleik nem rendelkeznek olyan
társadalmi tõkével, amely jól konvertálható gazdasági tõkévé. A csoporttól való lesza-
kadás ismérve lehet a networkhiány, illetve a megfelelõ iskolai végzettséggel sem mû-
ködõ munkaerõ-piaci aktivitás. Táblázatba foglalva az elmondottakat, három fõ cso-
port különül el: nyertesek, köztesek, vesztesek.

6. táblázat. A fiatalok pozíciója a társadalmi, gazdasági változásokban
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Valóságos dilemmája tehát az ifjúságkutatóknak az, hogy vesztesei vagy nyertesei-e a
fiatalok az átalakulásnak, hogy kezdeményezõi-e a változásoknak, vagy csak sodródnak
a különféle irányzatokban? Ellentmondásos eredményekre jutottak a kutatók abban is,
hogy van-e és milyen mértékben jövõképük a fiataloknak, és ez mennyiben függ össze a
tényleges társadalmi folyamatokkal, hiszen nehéz megmondani ebben a bonyolultan dif-
ferenciált társadalmi rétegben azt, hogy milyen kötõdéseik vannak, miként igyekeznek
saját vagy a közösség hasznára is fordítani megszerzett tudásaikat, képességeiket, készsé-
geiket. Az is nyitott kérdése a vizsgálatoknak, hogy milyen mértékben fogadják el a sza-
bályokat, avagy hogyan hárítják azt egészen a deviáns magatartásformákig. Sokkal mé-
lyebben érintik például a magyar ifjúságot a szenvedélybetegségek, a depresszió terjedé-
se, mint az korábban prognosztizálható volt, és hasonlóképpen nagyon rövid idõ alatt be-
következett az az elkülönülés, amely nemcsak a gazdasági és tudásbeli különbségeket
jelenti, hanem például az egyedül élést részesíti elõnyben még az együttéléssel szemben
is. Elõfordul, hogy csoportosan lakást bérelnek ugyan, de eközben magányosak marad-
nak. Sajátos értékváltás történt tehát a család szerepérõl alkotott felfogásukban, amely-
nek jelentõs negatív demográfiai következményei vannak. Ezzel összefüggésben megnõtt
az ifjúság soraiban a kirekesztés, illetve kirekesztõdés, és ez megmutatkozik mind a ne-
mek közötti különbségben, mind az iskolázottságban, a lokális viszonyokban, az idõsebb
korosztályokkal való kapcsolatukban. Épp ez adja a sebezhetõségüket is, mert az egyik
oldalon korszerû ismeretekkel, eljárásmódokkal képesek sáfárkodni, a másik oldalon a
kapcsolatok egyoldalúsága okán sokkal kiszolgáltatottabbak, mint szüleik voltak. Csak
kevesek kötõdnek erõsen olyan eszmékhez, amelyeket tudatosan és konzekvensen követ-
ni akarnak és ezért csalódottak, kiábrándultak, hiszen az esélyeik esetlegesek. Piackom-
formitásuk gyorsan változik, amihez nehezen tudnak alkalmazkodni. Végbement az ok-
tatás expanziójával együtt a fiatalok növekvõ kulturális függetlensége, ugyanakkor egyre
bizonytalanabb világban élnek, és nagy a veszélye annak, hogy rosszul döntenek, helyte-
len utat választanak, és pályájuk kisiklik akár végérvényesen.

A paradigmaváltásban jelentõs szerepe van a megváltozott fogyasztási szokásokon
túl a szabadidõ és a kultúra használatának, hiszen a 15–29 évesek már jobbára a fo-
gyasztói értékek alapján választják meg az iskoláikat, de a szórakozási formáikat is.
Nincs egységes és/vagy kitüntetett kulturális igényük és ennek megfelelõ fogyasztói
magatartásuk, a nagy szélsõségek között mozognak, és csaponganak választásaikban.
Mára sokkal kevesebb azok száma, akik határozott életvezetési stratégiával rendelkez-
nek, inkább a próbálkozás, a döntések elodázása a jellemzõ.

Felfogások a jövõrõl: értékek, társadalmi közérzet

A jövõkép megléte vagy hiánya a fiatalok megszólításának nagyon fontos eleme. A
politika és a politikus sokszor azt gondolja, hogy pusztán népszerû és népszerûtlen in-
tézkedések vannak, hogy a megszólítás és a megszólítás mögötti értékek a mérvadó-
ak. Ha a fiatal generáció (de lett légyen az bármely generáció is) homályos, kétséges
és laza szálakra fûzhetõ jövõképet kap, akkor a jelen is kiszalad a lába alól. Az érté-
kek meghatározása és szilárd alapokra helyezése, azaz a stabilitás és a biztonság az
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egyik legerõsebb mérce a fiatalok életében, még akkor is, ha a szabadelvû értékek áll-
nak közelebb hozzájuk.

Ha a két nagymintás kutatás adatait (Ifjúság2000, Ifjúság2004) tekintjük friss forrás-
nak, az ifjúság társadalmi közérzete és jövõképe szempontjából azt tapasztaljuk, hogy a
hagyományos értékekhez való ragaszkodás (értsd: család, béke, szerelem, barátság stb.)
még mindig elég jelentõs, azonban a két mérés között is már csökkenést mutat, illetve,
ha a szülõk értékrendjéhez viszonyítjuk, akkor szembetûnõ az eltérés, de épp fordítva,
mint gondolnánk. 2000-hez képest 2004-ben lényegesen elfogadóbbak a fiatalok szüle-
ik eszményeivel kapcsolatban (2000-ben 39%, 2004-ben 53%), és ezen belül döntõen
az anyák mintái érvényesülnek. Az életkor elõrehaladtával a család szerepe csökken, és
a kortársak fontossága növekszik, ezért a fiatalok egyre elutasítóbbak a szülõk érték-
rendjével kapcsolatban, de legalábbis ambivalensek. Ha a fontossági rangsor alapján ér-
telmezzük az értékek hatását a fiatalok jövõjére, akkor a 2004-es vizsgálatban a sor ele-
jére kerül a barátság, de javul a kreativitás szerepe. Ha a két vizsgálatot egybevetjük az
értékválasztás fontossága szempontjából, akkor az alábbi összehasonlítást kapjuk.

7. táblázat. Mennyire fontosak az alábbi értékek az Ön életében?
(Az érdemi válaszok átlaga – egyáltalán nem fontos: 1, rendkívül fontos: 5)

A materiális értékek már korábban elõresorolódtak a társadalom, így a fiatalok életé-
ben (anyagi javak, jövedelem növekedése stb.) a posztmateriálisak csökkentek (emberi
kapcsolatok, kulturális értékek stb.), és azok emelkednek ki, amelyek az egzisztenciális
biztonságot jelentik, mint például a béke, a gazdagság, a társadalmi rend. A nemzet sze-
repe viszont csökkenõ erõsséget mutat. Az életkornak fontos szerepe van a rangsor kiala-
kulásában. Míg a tizenévesek és a fiatal felnõttek az igaz barátságot és az érdekes életet
nagyon fontosnak tartják, ezek 25 éves kortól már kevésbé jellemzõek, viszont a vezetés,
a belsõ harmónia, a tradíciók tisztelete egyre nagyobb szerepet kap. Ehhez társul a krea-
tivitás szerepének hangsúlyozása, amely összefügg a társadalmi rend biztonságával
ugyanúgy, mint a változatos élet igenlésével és a gazdagság elérésével. A vágyak világa a
20–24 éveseket még jobban jellemzi, mint a 25–29 éveseket. Az ebbe a korcsoportba tar-
tozók szinte valamennyi, a társadalmi beilleszkedéshez, a karrierépítéshez jobban használ-
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ható értékeket részesítik elõnyben, és terveikben markánsan megjelenik a jól ismert di-
lemma: karrier vagy család? Árnyalja a képet, hogy akik elõbb önállósulnak, inkább a
karrier és család közötti egyensúlyteremtésre törekszenek, míg azok, akik a szülõkkel
együtt laknak, és/vagy a szülõk jelentõsen támogatják, inkább aspirálnak az egzisztencia,
a személyes eredmények elérésére, egy jó pozíció betöltésére, a karrier fiatalkori megala-
pozására. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül viszont, hogy a szerelem és a boldogság az
egyetlen olyan érték, amely mind a választásokban, mind a jövõ tervezésében jelentõség-
gel bír és számszerûségében folyamatos növekedést mutat.

A perspektíva kialakításában a nemek között eltérés mutatkozik, amely összhangban
van a korábbi mérésekkel, míg a nõk választásaiban az érzelmi motívumok, a biztonság
és a személyes kapcsolatok kiemelkedõk, addig a férfiak változatlanul a szabadsághoz,
az élményszerzéshez, a hatalomhoz és a stabilitáshoz kötik a sikeres élet fogalmát.

A társadalmi közérzetre vonatkozóan döntõen azokat az attitûdöket lehet vizsgálni,
amelyek az elégedettségre, a biztonságra és a jövõre vonatkoznak. Akár a már említett
nagymintás ifjúságkutatásokat, akár az ESS (European Social Survey) elégedett-
ség–érték–bizalomtér blokkjait vizsgáljuk nemzetközi összefüggésben, azt tapasztaljuk,
hogy jelentõs bizalomvesztés történt az intézmények iránt, a politikusokkal szemben, a
rendõrséggel szemben és viszonylag jelentõs a bizalomvesztés az ország jogrendjével kap-
csolatban is. Az ifjúságkutatásban a család helyzete, az ország gazdasági helyzete és az em-
berek életszínvonala került a kérdezés fókuszába. Ezzel kapcsolatban a fiatalok visszatekin-
tõ értékelése negatív és romló tendenciát mutat. Ez azt jelenti, hogy 30-ról 36%-ra emel-
kedett azok válasza, akik nehezebbnek értékelik családjuk helyzetét, 50%-ra emelkedett
az ország gazdasági helyzetének negatív megítélése és 55%-ra az emberek életszínvonalá-
nak negatív változása (10–15%-os eltérés mutatkozik a 2000-es felvételhez képest). A leg-
kedvezõtlenebbül az emberek életszínvonalát minõsítik a fiatalok, és ezek közül is kiemel-
kedik a 25–29 éves korcsoport. Kevésbé negatív, de még mindig dominánsan kedvezõtlen
a megítélése a gazdasági helyzetnek. A válaszok fele azt mutatja, hogy a rendszerváltás óta
eltelt idõszakban romlott a gazdasági helyzet, a javulást 3–4%-ban jelzik csupán.

Néhány összehasonlító ábrát és táblát közlünk korcsoport szerinti bontásban az
emberek iránti bizalommal és az elégedettséggel kapcsolatban.
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Az életkor és az emberek iránt érzett bizalom 

Mennyire bízik meg az emberekben?
Ön szerint, meg lehet-e bízni az emberekben, vagy nem lehetünk elég óvatosak?

Ön szerint az emberek megpróbálnák-e kihasználni önt, ha alkalmuk nyílna rá, vagy nem?
Ön szerint az emberek általában segítõkészek vagy inkább csak magukkal törõdnek?

Emberi bizalom-index 
(1 ‘egyáltalán nem’, 2 ‘alig’, 3 ‘bízik is meg nem is’, 4 ‘bízik’, 5 ‘erõsen bízik’)

Teljes minta átlagos bizalomszint szerinti sorrendben
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Életkor és elégedettség

Elégedettség
Jelenlegi életével, az ország gazdasági állapotával, a kormány munkájával, a demokrácia mûködésével?

Teljes minta átlagos elégedettség szerinti sorrendben
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A 15–19 évesek körében 8 faktort vizsgáltak 5 fokú skálán. Ezek a közérzeti tényezõk
alapvetõen meghatározóak az életminõség szempontjából, ezért a válaszok átlagértékei
jó mutatónak bizonyulnak. Ha azt vizsgáljuk, hogy a fiatalok hogyan ítélik meg mun-
kavállalási lehetõségeiket, ez az 5 fokú skálán a 2,9 átlagértéket mutatja, ami jelzi a tár-
sadalmi valóság pontos ismeretét, amely számos bizonytalanságot és nehézséget állít a
fiatalok elé. Jobbnak ítélik jövõbeni kilátásaikat, életterveik megvalósulásának esélyeit
(3,4 átlagérték), tanulási lehetõségeiket (3,6 átlagérték) és nagyon bíznak partner- és ba-
ráti kapcsolataik tartósságában (4, 4,3 átlagérték). Összességében ez az elégedettségi
skála inkább pozitívan mutatja be a fiatalok közérzetét, mint azt a közvélemény han-
goztatja, illetve amit gyakran a médiák sugallnak. Árnyaltabbá teszi a képet, ha azt vizs-
gáljuk, hogy az álláslehetõségek esetében a területi egyenlõtlenségek, illetve az aktív, a
tanuló és a munkanélküli fiatalok lehetõségei között jelentõs eltérések mutatkoznak.
Érvként számos esetben az alacsony társadalmi presztízs, az anyagi megbecsülés és a le-
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hetõségek hiánya hangzik el. Azok a várakozások, amelyek a fiatalokat a jövõbeni élet-
események alakulását illetõen jellemzik, általában pozitívabbak, mint gondolnánk. A fi-
atalok úgy látják, hogy zömében elégedettek lehetnek helyzetükkel és kedvezõ változá-
sokat várnak a gazdaságban, valamint az emberek életszínvonalának alakulásában (a
megkérdezettek közel 40%-a), személyes helyzetükben további javulást várnak (45%).
Ha a 3 faktort (az emberek életszínvonala, az ország gazdasági helyzete, a megkérdezett
személyes helyzete) úgy vizsgáljuk, hogy ezek a jövõben romlani fognak, nem változ-
nak, vagy javulnak, akkor azt tapasztaljuk, hogy a 15–19 évesek az igazán optimisták,
akik nagyvárosiak és szüleik magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek. Az ettõl el-
térõ társadalmi státusúak kisebb javulásra számítanak, többségük azt prognosztizálja,
hogy belátható idõn belül nem fog változás történni sem a saját, sem az ország gazda-
sági helyzetében, illetve életszínvonalának alakulásában. 

A kutatásokban, különösen az ifjúsággal foglalkozókkal, a személyes életterveknek
megkülönböztetett fontossága van. Az élettervek esetében a két nagymintás vizsgálat-
ban 11 olyan faktor alakult ki, amely mentében a válaszok értelmezhetõk. A 15–29 éve-
sek körében elsõ helyen áll a sikeres iskolai életpálya befejezése, aztán a lakásépítés, a
családalapítás és a munkába állás. Ha a 2000-es és a 2004-es felvétel összevont százalé-
kos eredményeit értékeljük, a sorrend az alábbiak szerint alakul: lakásépítés 25%, csa-
ládalapítás 19%, iskola sikeres befejezése 16%, diploma megszerzése, elhelyezkedés 15%,
továbbtanulás 14%, autóvásárlás 13%, önálló életvitel, anyagi biztonság 12%, gyermek-
vállalás 11%, jó munkahely 10%. Természetesen megmutatkozik az egyes korcsoportok
közötti különbség, valamint a területi eltérés, ami azt eredményezi, hogy a 15–19 éve-
sek döntõen a tanulást, a szakma- és diplomaszerzést tartják a legfontosabbnak, majd a
materiális értékek, az elhelyezkedés és a családalapítás kerül elõtérbe 20–24 éves kor-
ban, és a 20–29 évesek esetében az önálló életvitel dominál, melyben a gyermekvállalás
és a karrier a legfontosabb elérendõ cél. A nemek között az aspirációkban mutatkozik
némi eltérés, de ez nem befolyásolja döntõen a fenti rangsort. Az élettervek megvalósu-
lását illetõen a 2000–2004-es mérések többnyire optimista véleményt formálnak, és
emelkedõ tendenciát mutatnak. A KSH és az ESS eredményei közel sem ilyen pozití-
vak, ami részben a mintából, részben a kérdezés módszertanából következik.

A TÁRKI és a Szonda mérései, valamint a KSH adatai alapján azt a pontosítást
meg kell tennünk, hogy a fiatalok finoman differenciált rétegei között jelentõs feszült-
ség alakult ki, ami az iskolai életútból és a területi egyenlõtlenségekbõl, valamint a
szülõk társadalmi-gazdasági helyzetébõl következik. A leszakadók egyre frusztráltab-
bak és kudarcként élik meg mindennapjaikat. A lemaradás érzetét csak fokozza a mé-
diák sugallta „középosztályi imázs”, amely összekapcsolódik a divatos öltözködéssel,
szép lakással, új autóval, utazással stb. Az õ jövõterveikben egy olyan életnívó elérése
áll, ahol képesek megfelelni vonatkoztatási csoportjaik elvárásainak a fogyasztások ol-
daláról, de megjelenik annak a felismerése is, hogy a képzettség, a tudás is jobbá te-
heti az egyén életét. Bár kevesek életében, de a fiatalok között is megjelenik új érték-
ként a szabadidõ és az egészség, amelynek érdekében sokféle áldozatot képesek hoz-
ni, viszonylag hosszú idõn keresztül.

A jövõképet a rétegek közötti feszültség szempontjából tovább színezi a globalizá-
ció és az etnikai hovatartozás, valamint az európai uniós csatlakozás következményei,
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melyek további megosztottságot és növekvõ feszültséget eredményeznek a társada-
lomban, így az ifjúság körében is.

A politikai érdeklõdésre, aktivitásra vonatkozóan az alábbiakban egy szakértõi cso-
port által megfogalmazott vélekedéseket gyûjtöttem össze, mert a felvételek mind
tartalmukban, mind módszertanukban olyan jelentõs különbségeket mutatnak, hogy
e tanulmány kereteiben nehéz volna szakszerûen értelmezni azokat.

Hogyan vélekednek a szakértõk az ifjúságról?

A kilencvenes évek egyik fõ kérdése volt, ami a nemzetirodalomban és a terepkutatá-
sokban is megmutatkozott, valamint a rendszerváltó társadalomban: kik is a rend-
szerváltás hordozói? Ha azt feltételezzük, hogy ez egy forradalmi átalakulás (vagy az
lett volna), akkor jelentõs mértékben a magukat fiatalnak nevezõ korosztályok hor-
dozzák ezeket a lehetõségeket, õk azok, akik esélyesek a változtatásra. Ezeknek az át-
alakulásoknak, akár nálunk, akár a szomszédos országokban egyik legfontosabb jel-
lemzõje volt, hogy nem a fiatalok kezdeményezték. Nem is õk voltak a meghatározó
szereplõi, hanem az akkori 40 évesek, s ebbõl mindenfajta generációs sértõdések ke-
letkeztek, aminek például a legvilágosabb modellje a Fidesz megjelenése volt. A Fi-
desznek a hatalomba való belépése egyébként jogos igénybõl fakadt.

Ez a politikai része a dolognak. Kérdés, mindezt hogyan tükrözik a vizsgálatok? A
folyamat kezdeményezõinek vagy a folyamat kulcsjátékosainak milyen szerepük volt?
Insidereknek vagy outsidereknek érzik-e magukat ebben az átalakulásban? Övék-e ez
a forradalom mint használóké? Övék-e mint kezdeményezõké, vagy mindkét irányba
tartózkodóak? 

Íme, néhány megközelítés, válaszképpen a fenti kérdésekre:
A nyolcvanas évek visszatérõ vitái arról szóltak, hogy az ifjúság a hatvanas–hetve-

nes–nyolcvanas években megjelenítette nemzedékének reform komformitását, illetve,
hogy az új nemzedék a társadalmi változások hordozója lett. 

Ebben az idõben fontos kutatási terület volt a középiskolát végzettek életútjának a vizsgá-
lata. Többek között kutatták a fiatalok családi hátterét, a családhoz és a középiskolához
való viszonyát, társas kapcsolataik alakulását, céljukat, aspirációjukat, valamint anyagi,
kulturális, hatalmi pozíciójuk változását, esélyeit. Két tipikus életút rajzolódott ki: az
egyik a szakközépiskolásoké, a másik pedig a gimnazistáké. A gimnazisták osztálykapcso-
lataiban szûk elit csoportok jöttek létre, igen magas szociális és kulturális háttérrel, és
ezen fiatalok voltak azok, akik egyetemet végeztek, majd kutatóintézetbe kerültek, és
közülük csaknem mindenki negatívan ítélte meg saját életútját, mert kevés volt a jöve-
delmük és korlátozottak a karrierlehetõségeik, tehát alapvetõen elégedetlen voltak. 

Ezzel szemben voltak a szakközépiskolások, akik inkább szakmunkás háttérbõl jöttek, és
az iskolai osztályokon belüli csoportszervezõdés homogenizáló szerepet töltött be: a szak-
középiskolát végzetteknek kétféle karrierútja volt. Az egyik életkarrier, hogy KISZ-tit-
károk lettek valamiféle üzemben, és ennek következtében kaptak lakást és egyéb jutta-
tást. A másik karrier viszont az volt, hogy vállalkozóvá váltak. Ez az utóbbi a középisko-
lát végzetteknek 6–7 százaléka volt, és a nyolcvanas évek elején havonta 60–70 ezer fo-
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rintot kerestek. Õk azok, akik a hetvenes évek elején kezdtek munkába állni és családot
alapítani. A fiatalok egyik mintaadó csoportja a privát szférába, a magánszféra felé fordu-
ló politikailag komform réteg lett, mely csoport életében igen fontos a vállalkozás, a ma-
gángazdaság, azaz meghatározóak a burzsoá fejlõdés irányába mutató életminták. Akkor
az ellenzéki irodalomban volt egy vita, amelynek lényege a lengyel és magyar út volt, a
lengyel út, melynél meghatározó a citoyen, az értelmiség, illetve a magyar út, melynél
meghatározó a burzsoá, azaz a fû alatti polgárosodás. A társadalmi változásoknak ugyan
a politikai konfrontációt leginkább felvállaló fiatal értelmiségiek voltak a hordozói, de volt
egy másik, a gazdasági változásokat felvállaló fiatalok csoportja is, azok, akik politikailag
komformak voltak, de értékrendszerük középpontjában a magánszféra elsõdlegessége
állt, életkarrierjükben pedig a piackomformitás valósult meg. A nyolcvanas évek végén
például az egyetemi hallgatók vizsgálatából az derült ki, hogy ez a kisburzsoá, kispolgári
mintákat követõ fiatalok csoportja megjelent az elit gimnáziumokban, a fõiskolákon és
egyetemeken, illetve az egyetemek szakkollégiumaiban. A nyolcvanas évek második felében a
kispolgári és polgári családtól hozott értékek és a fiatalok fokozódó individualitása az erõ, amely szét-
robbantja a hatalom és magas kultúra által közvetített kollektív mintákat. Ennek talaján kezd
kialakulni a fiatalok körében egy olyan „proteszt” attitûd a középiskolákban, majd késlel-
tetett formában az egyetemen, amely paradox módon a magas kultúra talaján kibonta-
kozó ellenkultúrával és alternatív törekvésekkel találkozik. A fiatalok önállósodásának és
önálló ifjúsági kultúra létrehozásának éppen az a sajátossága a nyolcvanas évek végén,
hogy a fiatalok a kispolgári kultúra talaján fogadják be a másságot, az alternatív gondol-
kodást. A „proteszt” nem elsõsorban politikai volt, hanem abból az elvárásból táplálko-
zott, hogy a fõiskola és az egyetem olyan konvertálható tudást adjon át, mellyel érvénye-
sülni lehet. Mindenekelõtt a professzionalizálódás igénye merült fel. Ezt az igényt nem
tudták kielégíteni az iskolai intézmények. Ez az elvárás tipikusan kispolgári, racionális el-
várás volt. A kispolgári létbõl viszont egy egzisztenciális korlát is származott. A pro-
fesszionalizálódás adta lehetõségeket nagyon gyorsan kell kamatoztatni a fiatalnak a fel-
nõtt életben. A kispolgári család tehát egyrészt ösztönzõleg hatott, másrészt korlátokat ál-
lított. Ez volt az a pont, mely alapján mind az akkori hatalom, mind a magas kultúra kép-
viselõi úgy gondolták, hogy végsõ soron a kispolgáriság talaján létrejött fiatalok elit
csoportjai könnyen integrálhatók és befolyásolhatók. Az integráció azonban nem, vagy
csak részben történt meg. Ez az a csoport, mely a Fidesz mozgósítható hadoszlopává vá-
lik késõbb a kilencvenes években, melyhez kitûnõ ideológiát gyártottak, erre a bizonyos
nemzedékváltásra építve, melyet érdemes lenne végiggondolni, és tömören „a fiatalok a
rendszerváltás vesztesei” dogmaként lehet aposztrofálni.

A második polgárosodási szakaszban, 1993 után, korunk hõse a vállalkozó lett. Ha
megnézzük, kik lesznek azok a vidéki fiatalok, akik próbálkoznak és egy új polgáro-
sodást hoznak fõleg a vidék életébe, azoknak egy része szakközépiskolát végzett és
esetleg érettségizett. Volt ‘95–96-ban egy fiatalvállalkozó-kutatás az Életpálya Ala-
pítványon belül, amely a sikeres vállalkozókat elemezte. Két jól elkülönülõ csoport
keletkezett. Az egyik a sikeres vállalkozó, aki másodgenerációs, tehát már a nagyszü-
lõk révén is vállalkozott, teljesen ismerte a polgári fogyasztást, a polgári hagyományt,
még akkor is, hogyha szakmunkásképzõt végzett, vagy épphogy érettségizett szakkö-
zépiskolában, de polgári értékekkel rendelkezett. A másik csoport, aki hagyományok
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nélkül, háttér, tapasztalat nélkül belevágott az „új világba”. Aki be tudott szállni eb-
be a polgárosodási folyamatba, akár otthonról indíttatva, akár a nemzetközi trendek-
hez igazodva, akár nyelvileg is, az a mintának mintegy 10–15%-a.

Vizsgáljuk meg a felsõoktatásból kilépõket! A végzõs egyetemistáknál kétféle életpálya
rajzolódott ki. Az egyik a vállalkozói pálya, a másik a politizáló-értelmiségi citoyeni életpá-
lya, kb. 10–10%. Az egyetemistákra – az akkori vizsgálatok szerint – legjellemzõbb
volt az MSZMP-ellenesség, legszimpatikusabb pedig az MDF, és körülbelül ugyan-
azon súllyal az SZDSZ volt, melyet a Fidesz követett. Nem is volt ezek között olyan
nagy különbség akár a pesti, akár a vidéki intézményekben vizsgálódtak, illetve a
szakkollégiumokban.

Nézzük a kérdést a kultúra felõl! Akik ‘78, ‘80, ‘82 körül születtek, nekik a rend-
szerváltás nem egy tudatosan megélt dolog, hanem az idõsebb generáció tagjai által,
vagy szülõk által elmesélt történet. Az ifjúsági szubkultúrák alakulásánál volt egy ér-
dekes momentum, mégpedig az, hogy a technokultúra szinte egy idõben jelent meg
a rendszerváltással. Ennek oka az volt, hogy egyfajta nyitás történt a Nyugat, és az
akkor éppen aktuális zenei kultúra és divatirányzat felé. Azonban abban az idõben
semmilyen nyoma nem volt az ifjúsági szubkultúrákban. Egyetlen dolog viszont jelen
volt, de csak és kizárólag underground kultúraként, a tömegkultúrában még nem,
hogy azok, akik ennek az underground kultúrának, a csoport tagjainak vallották ma-
gukat, azt mondták, ennek az a lényege, a filozófiája, hogy politika- és ideológiamen-
tes. Ez kifejezetten az ún. értelmiségi underground csoport korábbi new wave vonalá-
ból nõtt ki. Itt jelenik meg – annak ellenére, hogy ez ugyanazon idõben történt, mint
a rendszerváltás – a fiatalok önmeghatározó ideológiája, azaz, hogy tudatosan eltávo-
lodtak a politikától. Teljes mértékben az egyén, a saját élmények, az önmegvalósítás,
valamint individualisztikus nézõpontok érvényesülnek ebben a felfogásban.

Másik, és külön elemzendõ kérdés, hogy az ifjúsági kultúrák hordoznak-e politikai
orientációt? A kilencvenes években a középiskolások eltávolodtak a közszolgálati ma-
gyar televízióktól, rádióktól, és számukra sokkal fontosabbak lettek a kereskedelmi,
még pontosabban a zenecsatornák. A mai napig érvényes ez a trend, tehát hogy a fi-
ataloknak az információkat, a mintákat, az értékeket a kereskedelmi csatornák, ki-
sebb mértékben az alternatív csatornák (például Tilos Rádió) adják. A tömeges fo-
gyasztói kultúra mellett jóval kisebb arányban kapott teret az elit, az underground
kultúra. A lázadó fiataloknak – ha az alternatív ifjúsági kultúrát a lázadók kultúrája-
ként értelmezzük – éppen az volt az egyik jellemzõje, hogy fokozatosan elfordultak a
politikától. Itt válik érthetõvé a fiatalok politikai érdeklõdésének konzervatív fordu-
lata, melynek igen fontos jellemzõje, hogy a felnõtteket követõ fiatalok kezdtek a po-
litika felé fordulni, érdeklõdtek a társadalom ügyei iránt. A skinheadek például tipi-
kusan ilyen felnõttminta-követõ fiatalok voltak, az elit gimnáziumok katonai tagoza-
taiból kerültek ki. A kilencvenes évek közepétõl érzékelhetõ az a tendencia, azaz egy
konzervatív fordulat a fiatalok körében, melynek velejárója a tradicionális normák, ér-
tékek, nemzeti politika, vallásosság erõsödése.

Jelenleg egy szó az, amivel jellemezni lehet a mai fiatalok jövõképét, ez a teljes ter-
vezhetetlenség. Nagy a létbizonytalanság, melynek három oka van. Az egyik az ok-
tatási expanzió, túlképzés van és lehetetlen elhelyezkedni. A másik a régi hagyomá-
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nyos értelemben vett álláshelyek megszûnése, a közigazgatás leépítése. Nagyon so-
kan kénytelenek kényszervállalkozóvá lenni, akik eddig állami állásban voltak. A
harmadik oka pedig a versenyszféra bizonytalansága, mely még most kezd kialakul-
ni. Képtelen ez a generáció felállítani egy olyan jövõképet, amelyben eltervezi, hogy
ekkor és ekkor fog családot alapítani, gyereket vállalni, hiszen olyan gyorsan válto-
zik a munkaerõpiac és minden más, hogy nem lehet kiszámítani azt sem például, mi-
lyen végzettséget szerezzen az elhelyezkedéshez. Öt évvel ezelõtt a jogász, közgaz-
dász végzettségre mindenki azt mondta, hogy biztosan el lehet helyezkedni. Ma már
azzal sem. Mindenféle állásbörzén, akiket keresnek, az a kereskedelmi üzletkötõ,
marketinggel, eladással foglalkozó szakemberek, mivel már a hagyományos munka-
erõ, vagy a munkaerõpiacon a hagyományos munkák megszûntek. Megjelenik az
élethosszig tartó tanulás, a lifelong learning. Ezzel viszont az a baj, hogy az ember
vagy elmegy a versenyszférába dolgozni, reggel 8-tól este 7-ig, vagy pedig nem talál
munkát, viszont akkor ott a nagy kérdés, mibõl finanszírozza a továbbtanulást, ha a
szülei nem tudják fedezni.

Az értékvesztés, a létbizonytalanság kérdése már a demokratikus diákszervezetet,
így a hallgatói érdekképviseletet is megtépázta. Nézzünk szembe a tényekkel!

A hallgatóság a nyolcvanas években látványosan aktivizálódott, miközben az egye-
temi hallgatói tömegek a középosztályi értékek felé orientálódtak. E folyamat során a
fiatalok értékképzetei, cselekvési mintái egyre inkább eltértek a hagyományos nor-
máktól, egyre inkább saját maguk fogalmazták meg az ideáljaikat. Az korszak legfon-
tosabb jellemzõje az ifjúság autonómiájának nagyfokú növekedése lett, mintakövetõ-
bõl mintaadóvá is vált. Az öntevékenység-önkormányzatiság a mozgalmi keretek ala-
kulásakor hangsúlyos közéleti szerepvállalást is jelentett, oly módon, hogy az a rend-
szerváltás napjaiban társadalmi–politikai és – talán a szcenárió szempontjából ez a
legfontosabb – oktatási reform pártisággal párosult. Ugyanakkor a felsõoktatás-politi-
ka reformer képviselõinek (akik ekkor mind az intézményi, mind az állami tisztségek-
ben kisebbségben voltak) szüksége volt az erõs hallgatói támogatottság ki- és felhasz-
nálására, melyhez nélkülözhetetlenné vált a formálódó hallgatói szervezet megerõsö-
désének támogatása. A reformerek a diákszervezetek leendõ – a törvény szava által is
hivatalos – vezetõitõl bizton számíthattak a reformpolitika támogatására és – nélkü-
lözhetetlen – hallgatói bázisának biztosítására. Azt mondhatjuk tehát, hogy a kezde-
tekkor a diákok közéletisége országos hatású és hatókörû problémák felvetésével, fel-
tárásával és az azokra való megoldások keresésének szándékával együtt mûködött. A
hallgatói mozgalom nagykorúvá válása a felsõoktatási törvény 1993. évi elfogadásával
nyert teret. Ez a „felnõttkor” azonban amellett, hogy törvényileg szabályozott kerete-
ket teremtett, egyfajta aranykalitkába is zárta a diákszervezetet, csillogása elhomályo-
sította, a szabályrendszer pedig megdermesztette a tömegmozgalmi (közéleti) múltat.
A felsõoktatás-politika rendszerváltás utáni folyamataival párhuzamosan a létrejött
hallgatói önkormányzatok politikai-gazdasági pozícióba kerültek. Kialakult egy hár-
mas struktúra: az érdekképviseleti, a szolgáltatói, és az adminisztrációs oldal. A hall-
gatók politikai cselekvésmintái korábban érdekképviseleti, majd késõbb piacgazdasá-
gi folyamatokat erõsítettek, mely egyfelõl a hallgatói létszám megnövekedésével, más-
felõl pedig a piaci viszonyok felsõoktatásban történõ elõretörésével alapozódott meg.
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A mozgalom kialakulását és késõbbi folyamatait, valamint a képviselõi magatartás-
mintákat az említetteken kívül a hallgatói értékorientáció változása és az ezen be-
lüli új értelmiségi szerepvállalás is befolyásolta. Az új évezred hallgatói önkormány-
zatisága kevésbé hordozza a mozgalmi múlt hagyományait. Azt figyelhetjük meg,
hogy a mai diákvezérek, illetve a hallgatói önkormányzatok inkább reformellene-
sek, a felsõoktatás tartalmi és infrastrukturális modernizálásának zászlóshajói sze-
repét már nem vállalják, a diákközélet és a diákélet folyamatos megújítása nem tar-
tozik a fõ céljai közé. 

Ha a fiatal a saját személyes jövõjét tudatosan felépíti, akkor tudja azt, hogy a vi-
lágban egy fogaskerék, ahol válságok vannak, de ez ellen tulajdonképpen fellép. Eb-
ben váltás történt Magyarországon. A fiataloknál megfigyelhetõ ez a típus. 

Nézzük meg a dolgot a másik oldaláról. A múltképnek a stabilizálása, a történelmi
revizionizmus, s ennek legalább akkora szerepe van a fiatalok Fidesz mellé állásában,
mint a jövõképnek. Sõt, lehet, hogy nagyobb szerepe. Ezzel szemben az az alternatí-
va, amit a mai baloldal, vagy a liberális baloldal nyújt, az valamiért nem szimpatikus,
esetleg nem stabil, vagy nem egységes, vagy valamiért nem tetszik ezeknek a csopor-
toknak. A fiatalok természetesen nem egységesek, viszont a mai középiskolásoknak
igen jelentõs része szimpatizál a Fidesszel, és azzal a fajta felfogással is, hogy újrafo-
galmazzák a történelmet, és a magyar történelem dicstelen idõszakait egy kicsit di-
csõbb formában interpretálják. A fiatalok számára ma ez a szimpatikus.

Kutatási eredmények is alátámasztják ezt az érvelést.
Egy jeles magyar szociológus dolgozatot íratott 18 évesekkel. A kérdés, amire kíván-

csi volt, úgy hangzott: „Saját gyerekkorodat a szüleidével összehasonlítva melyik volt
jobb?” Errõl írtak a diákok. A szülõk a Kádár-rendszerben voltak gyerekek, ezért azt
várta a kutató, hogy ezzel a kerülõvel bejönnek majd különféle családi legendák,
rendszerkritikák, rendszerreflexiók. A több mint 500 dolgozatból egyetlenegy fiatal
Kádár nevét le nem írta. A rendszer szót is csak húsznál kevesebb esetben használták.
Mihelyt valami ilyen összefüggést sejtet a téma – múltkép, ami személyes –, akkor ez
a dimenzió valamiképpen ki van törölve. 

Nemcsak a múlt- és jövõkép megítélése ellentmondásos, de abban is eltérõek a
vélemények, mennyire és miképpen differenciált a mai ifjúság. Többféle álláspont
él egymás mellett, ilyen például a középosztály fogalma, amit már régen nem defi-
niált újra senki. Különösen éppen a társadalomtudományi szakma nem, amire
szükség lenne. A követhetetlenség oka a rendkívül gyorsan változó értékek, ér-
tékorientációk, kulturális, társadalmi minták világa. Szükség lenne új fogalmakra
is, bár nem könnyû egyszerre definiálni valamit szakmailag, illetve meghatározni a
nyelvet, amivel kifelé beszélünk. Ha például a véleményformáló elitet követjük
nyomon, s azt vizsgáljuk, hogy ebbõl a rétegbõl hol és hogyan van ki- és belépés,
akkor meg kell néznünk, hogy mely csoportok válnak és válhatnak véleményformá-
lóvá, illetõleg, hogy kiket, és miként tudnak „irányítani”, vagy megfogni. A kor-
szakok tehát ezen csoportok ideológiai szemléletváltozásaitól és kommunikációs stí-
lusától is függenek.

Miközben más területeken a társadalomkutatás régen elmesélte azt a történetet,
hogy paradigmaváltás történt, az ifjúságkutatásban is végbement ez a paradigmavál-
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tás. Méghozzá azon módon, hogy amit korábban le lehetett írni puha módszerekkel,
és azt lehetett mondani, nagyon differenciált ez az ifjúság, azonban mégiscsak van
esélye, hogy átjárjon egyik helyzetbõl a másikba, ez az ambivalencia úgy jellemezhe-
tõ, mint a slágerben szól: „kinn is vagyok, benn is vagyok”. Ez a kilencvenes évek vé-
gére gyökeresen megváltozott. Aki belül van, az kõkeményen benn is akar maradni,
és aki pedig kívül van, egyre messzebb kerül a lehetõségektõl. Ezért ez a nagyon dif-
ferenciált ifjúság szinte szóba sem áll egymással, az egyik, meg a másik rétege. Ezek-
re mérések állnak igazolásképpen rendelkezésünkre. De vannak beszédmódok, ame-
lyeket egy kör ért, de nem érti a másik, mert ennek a hátterében olyan új típusú po-
litizálásra került sor, amellyel szemben attitûdváltás is történt. Mindez inkább a felü-
lete az attitûdváltásoknak és nem belülrõl történik. Ami a belsõ konfliktusokat
fokozza, hogy önmagában lesz ambivalens az egyén. Nem egyszerûen a tárgyával kap-
csolatban, hanem belülrõl válik „skizofrénné”. Kérdés, „hol is tartok, és hová jobb ne-
kem állnom?” Így visszatérünk ahhoz a paretói gondolathoz, hogy a hatalmon belül
levés az igazi cél, ami a jövõképet illeti, a hatalmon belül kell maradni, mert az biz-
tonságos. Aki kívül van, az végérvényesen leszakad. Ez lehet az oka, hogy nem tud-
ták igazán eltalálni a különbözõ politikai pártok azt, hogy hogyan kellene ezt a dis-
kurzust folytatni. Nem csupán megszólítani volt nehéz ezt a nagyon bonyolultan dif-
ferenciált ifjúságot, hanem magát a dialógust nem lehetett éppen ettõl folytatni.
Mintha mindenki egy kicsit szabadkozva azt mondta volna, õ már nem annyira fia-
tal, nem ismeri az ifjúsági beszédmódokat, más a tapasztalata. A „meg nem értés” oka
inkább az, hogy bent ül a hatalomban. És ez egy óriási különbség. Amikor megjele-
nik valamilyen polgárosodás Magyarországon, a civilség, ez tökéletesen más, mint
ahogyan pl. ez a cseh társadalomban történt. Egy, a klasszikus „kettõs társadalmat”
újra és újratermelõ polgárosodásról van itt szó, ahol a két pólus között nincs igazi át-
menet, vagy csak pillanatnyi.

Mit tart az ifjúság problémának?

Az Ifjúság2000-vizsgálatban a feszültségek forrását a munkanélküliségben, a pénz-
telenségben, általában az alacsony keresetekben és a megoldatlan lakáshelyzetben
látták a válaszadók, amely jól tükrözte részben saját, részben szüleik, környezetük
tapasztalatait. Az Ifjúság2004-ben már a legégetõbb problémának a drogok elter-
jedését mondják. Ez – ha a két felvétel válaszait összevonjuk – 41%-os eredményt
hozott. Korábban a drogok, egyáltalán a kábítószerkérdés az említések között az
ötödik helyen volt. Jelentõsen elõrelépett a rangsorban az alkoholfogyasztás, napja-
inkban a negyedik helyen áll a veszélyek rangsorában. (Valamennyi nagymintás és
speciális mérés is igazolja ezeket az adatokat. Különösen kiemelkedik a kiskorúak
nagymértékû és általános alkoholfogyasztása és dohányzása a devianciák vizsgála-
tában.) Az összehasonlításban a drogok elterjedését a munkanélküliség követi 18%-
os gyakorisággal. Ez a korábbihoz viszonyítva csökkenést mutat a lakásproblémával
és a pénztelenséggel együtt (14, illetve 10%), és elõtérbe kerülnek olyan nehézsé-
gek, mint a kilátástalanság (17%), a céltalanság (16%) és a létbizonytalanság

TIBORI TÍMEA – AZ IFJÚSÁG FENNTARTHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS VÁRAKOZÁSAI 397



(10%). Nagy veszélyt jelent a fiatalok megítélése szerint is a bûnözés (16%), az er-
kölcsi romlás (9%), a család válsága (8%) és a kulturálatlanság (6%).

A korosztályok esetében a 15–19 éveseket döntõen a drog, az alkohol és a dohány-
zás veszélyezteti, és ebben kisebb a szerepe a területi eltéréseknek, valamint a szülõk
társadalmi helyzetének. A kábítószer- és a drogfogyasztás területileg alig mutat kü-
lönbségeket, a helyzet tehát országosan és generálisan súlyos. Az alkoholfogyasztás
esetében a kisvárosok és a községek vezetnek, de ettõl függetlenül a fogyasztás mér-
téke országosan, és különösen a fiatalok körében riasztó.

A 20–24 évesek esetében a munkába állás, illetve az iskolai életút sikeres befejezése, a
diplomaszerzés a fõ gond, ezért õk jövõjük problémáiként a kilátástalanságot és a célta-
lanságot nagyobb mértékben látják veszélyeztetõ tényezõként, mint a többi korcsoport.

A családalapítással, lakáshelyzettel kapcsolatban – bár némileg enyhültek a korábbi
feszültségek – mégis az tapasztalható, hogy az önállósodás materiális lehetõségei a fõ-
városban és a nagyvárosokban sokkal erõsebb, mint a községekben, és ugyanez mond-
ható el az önállósodásra és a pénztelenségre is. Ha abból a szempontból vizsgáljuk az if-
júság nehézségeit, hogy milyen iskolázottságúak, akkor a problématérkép komoly elté-
réseket mutat. A deviáns viselkedés és a szerek használata leginkább a szakmunkásta-
nulókat és a szakközépiskolába járókat jellemzi, és az elsõ kipróbálás idõpontja a 14–16
éves korról 11–13 éves korra csúszott. Gazdasági függõségük miatt kevésbé foglalkoz-
nak egzisztenciális kérdésekkel, de az iskolai életút sikeres befejezése sem motiválja õket
kellõképpen. A felsõoktatásba járók esetében inkább az egzisztenciális és emocionális
kérdések kerülnek elõtérbe. Nemcsak a tanulmányaik sikeres befejezését látják kérdé-
sesnek, hanem a pályakezdést kilátástalannak, életesélyeiket gyengének, amihez társul
az a véleményük, hogy a társadalomban, és különösen a kortárs csoportban jelentõs az
erkölcsi romlás, a kulturálatlanság és a család válsága. Csak látszólagos az az ellentmon-
dás, amely a két nagymintás ifjúságkutatásban az egyén elégedettsége és az ifjúságot
érintõ problémák megjelölése között húzódik. Arról a szerepkonfliktusról van szó,
melyben az egyén a saját helyzetét igyekszik valamivel pozitívabban bemutatni és érté-
kelni, mint az valójában van, és a valóság, valamint a tényleges társadalmi helyzete kö-
zötti különbséget a veszélyforrások megnevezésébe vetíti bele.

Néhány következtetés

A társadalmi, gazdasági változások hatására az ifjúság helyzete is gyökeresen megvál-
tozott, amit döntõen az iskolai életút meghosszabbodásában, életmódjában, szabad-
idõs tevékenységeiben, kulturális fogyasztásaiban, aspirációiban érhetünk tetten. Dol-
gozatom középpontjába a fiatalok élettervezése, jövõképe került, amely az alábbi
meghatározottságokat mutatja:
– a meghosszabbodott iskolai életút miatt a materiális értékek dominanciája kisebb,
mint korábban volt, de
– erõsebb az egzisztenciateremtés igénye;
– fontos a kreativitás és a fantázia a tevékenységek rendszerében, és ezzel együtt erõ-
södik a bizalom a gazdasági növekedés és társadalmi biztonság iránt.
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A fenyegetettséget, illetve társadalmi feszültséget a fiatalok a drogok és a szenve-
délybetegségek terjedésében látják, emellett a munkanélküliségben, valamint a sze-
mélyes lehetõségek kiteljesedésének korlátozottságában, a céltalanságban. Ebbõl adó-
dik, hogy bizonytalanok a családalapításban és a gyermekvállalásban, ezért egyre töb-
ben élnek egyedül és egyre hosszabb ideig. Különösen igaz ez a nagyvárosi és városi
jól képzett és magasan kvalifikált fiatalokra, de már csíráiban jelen van a kisebb tele-
pülések alapiskolázottságú egyedeinél is.

A társadalmi, politikai aktivitásban zömmel a nagyvárosi, fõvárosi fiatalok jelenlé-
te a számottevõ, közülük is a vállalkozók, menedzserek azok, akik leginkább részt
vesznek a változásfolyamatokban. Õk azok, akik mind szakképzettségüket, mind
nyelvtudásukat, tájékozottságukat illetõen kiemelkednek a csoportjukból, és maga-
tartásukkal ösztönzik kortársaik mobilitását. Fontosnak tartják a szakmai sikereket, a
társadalmi hierarchiában való felfelé emelkedés lehetõségét és vezetõ szerepre töre-
kednek. Azok, akik az elõbb említett tulajdonságokkal, képességekkel, képzettségek-
kel nem, vagy csak kevésbé rendelkeznek, jövõjüket céltalannak látják, nehézségeik
vannak a munkaerõpiacon, a társadalmi beilleszkedésben, a magánéletben, a kapcso-
latok kiépítésében és megtartásában, és ezzel összefüggésben anyagi helyzetük stabi-
litása megteremtésében. Mindez nemcsak társadalmi mobilitásukat, gazdasági akti-
vitásukat rontja, hanem társadalmi és politikai szerepüket, aktivitásukat is gyengíti.

Az ifjúság egyes csoportjai közötti ellentmondások, feszültségek forrása még a sza-
badidõ használata, a kulturális fogyasztás, illetve kulturálatlanság, amely jelentõsen
megosztja a fiatalokat, és egyben hatással van a társadalmi mozgásokra. A hiányok
okai a gyenge önszervezõdési, önmûvelési készségben keresendõk, valamint az egyen-
lõtlenségben és a bizalmatlanságban. A korábbi ideológiai meghatározottságot az indi-
viduális értékek, a racionalizmus és a hedonizmus váltják fel, az erõ és a biztonság for-
rása az egyénbõl áttevõdik a gazdasági, társadalmi és politikai alrendszerek más, a ko-
rábbitól eltérõ technikákba, automatizmusokba. Ettõl elmosódottak a jövõrõl, a fenn-
tartható fejlõdésrõl kialakított képek körvonalai.
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Szirmai Viktória

TÁRSADALMILAG FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLÕDÉS 
A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI TÖRTÉNELMI BELVÁROSOKBAN1

Bevezetés

A 2005-ös franciaországi szegénynegyedek lázadásainak szimbolikus jelentõségük is van,
hiszen a térbeli társadalmi kirekesztés kedvezõtlen hatásait és konfliktusait, a társadalmi-
lag fenntartható fejlõdés bevezetésének a szükségességét mutatják. A társadalmi kire-
kesztés a globális kapitalizmus mûködésébõl fakadó társadalmi strukturális következmé-
nyeket, a globális urbanizáció területi hatásait, a térbeli társadalmi egyenlõtlenségek új
paradigmáját fejezi ki. Az új paradigma értelmében meghatározott társadalmi helyzet-
ben lévõ emberek, többnyire az alacsony iskolázottságú, szakképzetlen társadalmi cso-
portok, az idõsebbek, az alacsony státusú bevándoroltak és etnikai kisebbségek nemcsak
a társadalom alapmûködését biztosító gazdasági szerkezetbõl, az abból adódó társadalmi
szerepekbõl, a munkaerõpiacról, az oktatási rendszerbõl, hanem a teljes emberi életet biz-
tosító lakóhelyi körülményekbõl is ki vannak rekesztve (Munk, 2005:2). 

A francia elõvárosi konfliktusok alapvetõen társadalmi strukturális problémák megnyil-
vánulásai, az elõvárosokban koncentrálódó hátrányos helyzetû csoportok társadalmi–gaz-
dasági nehézségeit, a globalizáció kedvezõtlen gazdasági hatásai miatti kilátástalan hely-
zetét mutatják. A francia elõvárosi lázadások a nemzeti bevándorlási politika, a francia in-
tegrációs modell diszfunckionális mûködését, illetve a nem megfelelõ, kirekesztõ várospo-
litikai beavatkozások következményeit is kifejezik. Az 1950-es években, az 1960-as évek
közepén, a fõként észak- és nyugat-afrikai bevándoroltakat a nagyvárosok, köztük Párizs
elõvárosaiban, a közpénzekbõl kialakított ún. bidon-ville-ekben, bádogvárosrészekben, az
1970-es évek derekától a Párizs-, illetve nagyváros-környéki elõvárosi lakótelepek szociális
lakásaiban telepítették le. Ezekbõl a szegregátumokból – ahol a városi átlagnál jóval ma-
gasabb munkanélküliség nemcsak a bevándoroltakat, hanem az ott élõ francia lakosságot
is sújtja – a bevándorlók késõbbi generációi sem tudtak kitörni. 

A párizsi elõvárosokban koncentrálódó hátrányos helyzetû csoportok kilátástalan hely-
zetét, a globalizáció kedvezõtlen gazdasági hatásait kifejezõ munkanélküliség miatti ne-
hézségeket nagymértékben felerõsítették a térbeli társadalmi kirekesztõdés folyamatai,
amelyek nemcsak Párizsra, hanem a nyugat-európai városok mindegyikére jellemzõek. 

A nagyvárosi térbeli társadalmi kirekesztõdés folyamatai, a „felesleges” csoportok, a
szinte osztályon kívüliek, az ún. „underclass” tagjainak a területi koncentrálódásai
történetileg változóak, számos tényezõ határozza meg a jellegzetességeiket. Az 1950-
es, 1960-as évek nyugat-európai nagyvárosaiban az alacsony társadalmi státusú cso-
portok belvárosi koncentrációja is jellemzõ volt, mégpedig az 1970-es, 1980-as évekig.
Ekkor kezdõdött meg a történelmi belvárosi negyedek komoly mértékû felújítása,
közte a fizikailag és társadalmilag lepusztult slumok rehabilitációja. A felújítást kö-
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vetõ urbanisztikai átalakulások, a megnövekedett ingatlan- és telekárak, (sok eset-
ben) a kirekesztést támogató várospolitikai döntések miatt az alacsony társadalmi stá-
tusú csoportok kiszorultak a városszéli negyedekbe, rossz minõségû lakótelepekre. 

A franciaországi elõvárosok mai lázadásai, bár nem a belvárosi felújításokkal kapcso-
latosak, egyértelmûen bizonyítják a társadalmi szempontokat mellõzõ, akár várostele-
pítési politikák, akár városrehabilitációs beavatkozások kedvezõtlen hatásait. Mégpedig
azt, hogy a társadalmi kirekesztés következtében létrejött területi szegregáció akadá-
lyozza a széles körû társadalmi integrációt, a lokális társadalmi kohéziót. A társadalmi
kirekesztés országhatárokat is átlépõ társadalmi konfliktusokat okozhat. A párizsihoz
hasonló lázadások egyéb francia és más európai nagyvárosokban is létrejöttek.

A francia eset még egy további fontos tanulságot kínál. Nevezetesen azt, hogy a tár-
sadalmi szempontokat mellõzõ várostelepítési politikák, és városfelújítási beavatkozá-
sok a területi problémák csupán lokalizálását, vagy áthelyezését, de nem a megoldását
adják. A francia várostelepítési politika, amely nem, vagy csak korlátozottan engedte
be a nagyvárosok centrumrészeibe az alacsony státusú csoportokat, a belvárosi rehabi-
litációk, amelyek többnyire felszámolták, illetve enyhítették az ott megjelent szegény-
séget, a centrumok társadalmi problémáit ugyan megoldották, de a komplex struktu-
rális és területi kezelések hiánya miatt a társadalmi problémák a városok más részein
megjelentek, újratermelõdtek. 

A 21. század a város évszázada. A világ népességének ma közel 50%-a városi terekben
él és ez az arány fokozatosan növekszik. Az elõrejelzések szerint 2025-ben a világ népessé-
gének közel 62%-a városlakó lesz. Európában a népesség 80%-a él városokban. Az euró-
pai városi népességnövekedés is kifejezi a modern nagyváros társadalmi, gazdasági, politi-
kai és kulturális jelentõségét. A mai nagyvárosok stratégiai szerepeket töltenek be a mo-
dernizáció folyamataiban, a globális gazdaság szervezõdésében, mûködésében. A nagyvá-
rosokban koncentrálódnak a modernizáció, a gazdasági, társadalmi fejlõdés, a globális
gazdaság mûködési feltételei, a történetileg felhalmozott tudás eredményei, a kulturális
örökség, az építészeti alkotások, a jólétet és a kényelmet biztosító szolgáltatások, a legmo-
dernebb infrastruktúrák, az ezeket létrehozó és használó városi társadalmi csoportok, az is-
kolázott, képzett középosztály, a gazdasági, a politikai, a kulturális elit tagjai. Miközben a
modern nagyvárosi terek nagyon ellentmondásosak. A nagyvárosokban a társadalmi
problémák sokasága is megtalálható, a lakóhelyi társadalmi egyenlõtlenségek hagyomá-
nyos és új struktúrái, a történeti és a mai szegénység, a tradicionális és a modern bûnözés,
a természeti környezeti ártalmak, a társadalmi konfliktusok legkülönbözõbb formái, leg-
újabban a terrorcselekmények, a globális klímaváltozás veszélyei is. 

A modern európai nagyváros egyik legfontosabb övezete a belváros. A belvárosok alap-
vetõ szerepeket vállalnak a modern nagyváros funkcionálásában, a globális gazdaság ter-
jedésében, a nagyvárosok gazdasági versenyképességében. A belvárosok õrzik a történel-
mi múltat, a legkorábbi korok építészeti örökségét, bemutatják a legújabb korszakok ur-
banisztikai eredményeit is. A városi fizikai, társadalmi problémák jelentõs része is a belvá-
rosokban koncentrálódik. A belvárosok állapota tehát kifejezi az egész város fejlettségét, a
városi társadalom gazdagságát, a várost irányítók gondosságát, vagy azok hiányát is.

Nyugat-Európában a belvárosokban és a belvárosok peremén megmutatkozó fizikai
és társadalmi válságjeleket, a városközpontok és a külsõ zónák társadalmi polarizációját,
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a városi szegénységet, a társadalmi kirekesztettség területi megnyilvánulásait, konflik-
tusait az 1990-as évek óta a társadalmi fenntarthatóság koncepció alkalmazásával törek-
szenek enyhíteni. A koncepció megvalósulását ugyan sok minden akadályozza, számos
lokális probléma megoldását is adta.

S ez azért is jelentõs, mert az 1990-es évek átalakulása során egyértelmûvé vált,
hogy a közép-európai belvárosokban is felerõsödtek a fizikai, társadalmi problémák,
a társadalmi polarizáció. A térbeli társadalmi kirekesztés folyamatai is élezõdtek, a vá-
rosi szegénység növekszik. Az eddigi folyamatok alapján úgy látszik, hogy a globális
trendekben, közte a nyugat-európai városfejlõdési folyamatokban kialakult belvárosi
társadalmi problémák a mai kelet-közép-európai városfejlõdésben is relevánsak. Szük-
ség lehet tehát a nyugat-európai fejlõdési modellbõl következõ társadalmilag fenn-
tartható városfejlõdés koncepciójának az alkalmazására.

A tanulmányban a jelzett kérdések elemzésére vállalkozom. Egyrészt bemutatom a
kelet-közép-európai városfejlõdésben szervezõdött társadalmi fenntarthatósági problé-
mákat, a történelmi belvárosokban koncentrálódó feszültségeket, másrészt megvizsgá-
lom a nyugat- és a kelet-közép-európai városfejlõdés társadalmi fenntarthatósági prob-
lémáiban érzékelhetõ különbségeket és hasonlóságokat, harmadrészt röviden összege-
zem a társadalmilag fenntartható belvárosfejlõdés néhány fontos szempontját.

I. Az európai urbanizáció 
és a társadalmi fenntarthatóság problematikája 

1. A nyugat- és a kelet-közép-európai urbanizáció 
meghatározottságai

Számos elemzés bizonyította már, hogy a kelet-közép-európai urbanizáció a modern
globális urbanizáció részeként jelent meg, nem képez sajátos szocialista modellt, a fej-
lett nyugat-európai urbanizációs folyamatokat is meghatározó mechanizmusok szerint
alakul, az egyes országok történeti sajátosságai, illetve a régiót jellemzõ hatalmi, poli-
tikai, társadalmi viszonyok specifikumai szerint (Enyedi, 1992). A nyugat-európai fo-
lyamatoktól való eltéréseket részben a regionális történeti adottságok okozzák. A ke-
let-közép-európai térség országainak mind a 19., mind a 20. századi történelmére jel-
lemzõ volt a különbözõ nagyhatalmaknak való kiszolgáltatottság, a nyugati típusú au-
tonóm városi fejlõdés hiánya, a Nyugat-Európáéhoz képest történetileg is periferikus
gazdasági, társadalmi helyzet, az ebbõl is adódó megkésett urbanizáció is (Weclawo-
wicz, 1992). A vizsgált régióban csak a 19. században kezdõdött az iparosítás, az urba-
nizáció. A lengyel és a magyar társadalom hosszú ideig megõrizte a rurális jellegét (pél-
da erre, hogy 1950-ben a falusi népesség aránya Lengyelországban 70%, Magyarorszá-
gon 60% volt). A cseh társadalom, mint a Közép-Európa urbanizációs központi régi-
ója, urbanizáltabb volt (Enyedi, 1992; Weclawowicz, 1997).

Az államszocialista rendszer viszonyai további eltéréseket okoztak. A társadalmi,
politikai, hatalmi rendszer mechanizmusai részben késleltették a globális urbanizáci-
ós folyamatok kibontakozását, részben visszafogták a folyamatok érvényesülését is.2
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Az 1990-es évek átalakulási folyamatai, a kelet-közép-európai országokban lezajlott
politikai, társadalmi, gazdasági rendszerváltás, az európai integráció, az Európai Uni-
óhoz történõ csatlakozás, a globalizáció hatásai miatt folyamatosan csökkennek a nyu-
gat centrumokhoz képesti különbségek, és erõsödnek a hasonlóságok. A speciális jel-
lemzõk azonban továbbra is érzékelhetõk, amelyek a történeti hatásokból, azok átala-
kulásaiból, a globális gazdasági, társadalmi és politikai folyamatok egyidejû érvénye-
süléseibõl, konfliktusaiból is fakadnak. 

A kelet-közép-európai országok magasan urbanizáltak. A városi népesség aránya
58–74% között mozog. Az európai trendek szerinti fejlõdést mutatja a városi népesség, a
gazdasági aktivitás, és a globális tõke nagyvárosi térségekben történõ koncentrációja3 (Il-
lés, 2002:74). Ebben az országok méretei szerint ugyan belsõ különbségek vannak, példá-
ul a nagy és a kis országok között (Illés, 2002:74). Az alábbi táblázatból4 is látszanak a bel-
sõ differenciák, a legnagyobb mértékben a lengyel városi lakosság koncentrálódik a 100
ezer fõt meghaladó nagyvárosokban (és a fõvárosban). Ezt követi a magyar városi népes-
ség nagyvárosi (és fõvárosi), illetve a cseh városi népesség nagyvárosi koncentrációja.

1. táblázat. A városi lakosság városnagyság szerinti megoszlása 2004-ben

A globális trendeknek megfelelõen a nagyobb városok, fõként a fõvárosok kiemelt
szerepet töltenek be a gazdasági, társadalmi modernizációban (Weclawowicz,
1998:55). A várospolitikai sajátosságok miatt már az államszocializmus idejében lehe-
tõvé vált, hogy a fõvárosok mellett megerõsödjenek a nagyvárosok is. Az ipari létesít-
ményeket ide telepítették, a lakásépítkezések jelentõs részét ide helyezték, a területi
igazgatási sajátosságok szerint redisztributív központokká is váltak (Illés, 2002:76). A
rendszerváltás gazdasági átalakulása is a nagyobb városokat támogatta, a fõvárosok és
a nagyvárosok fogadták be a legnagyobb mértékben a külföldi mûködõ tõkét, itt volt
a leggyorsabb a gazdasági szerkezetváltás. 

A nyugat- és a kelet-közép-európai városok növekedési pályái közötti sajátos elté-
rések érdekes módon bizonyítják a követõ jelleget, azt, hogy a vizsgált régióban zajló
urbanizációs folyamatok a történetileg meghatározott késleltetettség szerint, de köve-
tik a nyugat-európai városfolyamatokat. A gazdasági és társadalmi szuburbanizáció
hatására Nyugat-Európa nagyvárosaiban a népesség az 1970-es évek óta folyamatosan
csökkent, az 1980-as években a csökkenés még szignifikánsabb volt. Az 1990-es évek
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azonban a globális urbanizáció új szakaszát, a reurbanizációt eredményezték. Ennek
keretében a városi népesség ismét növekedni kezdett. 

A kelet-közép-európai nagyvárosok növekedése az 1950-es években volt magas, és
az 1970-es évektõl kezdve enyhe csökkenés tapasztalható, ez a csökkenés a legnagyobb
az 1980-as években volt (Jeney, 2002). Az 1990-es évek hozták meg a szuburbanizá-
ciós folyamatok dinamizálódását.

2. A városfejlõdési folyamatok 
és a társadalmi fenntarthatósági problémák

Európában a társadalmi fenntarthatóság koncepcióját alapvetõen a belvárosokban és
a belvárosok peremén megmutatkozó fizikai és társadalmi válságjelek, a városköz-
pontok és a külsõ zónák társadalmi polarizációja, a modern nagyvárosi szegregáció fo-
lyamatai és a városi szegénység, a társadalmi kirekesztettség növekedése, és ennek te-
rületi megnyilvánulásai, konfliktusai hívták életre.

2.1. A belváros válsága: általános trendek

A belvárosokra jellemzõ válságjelek történetileg elsõként az amerikai nagyvárosokban
jelentkeztek. A 19. század végén felgyorsult városfejlõdés, a gazdaság és a népesség gyors
nagyvárosi koncentrációja, a vidéki népesség városi, belvárosi terekbe áramlása, a népes-
ségnövekedés és az infrastrukturális fejlõdés közötti szakadékok kialakulásához vezetett.
A belsõ városrészekben található épületek gyors romlásnak indultak, a lakásállomány
egyre nagyobb mértékben pusztult, összefüggõ területek slumosodtak, a természeti
környezeti problémák, a zaj, a közlekedési gondok az ott élõk számára elviselhetetlenné
váltak. A fizikai leromlást társadalmi jelenségek, és konfliktusok követték, a társadalom
perifériáján lévõ rétegek beáramlása, az alacsonyabb társadalmi státusú csoportok, hát-
rányos helyzetben lévõ etnikai csoportok koncentrációja. Jellemzõbbé váltak a deviáns
társadalmi jelenségek, a prostitúció, a kábítószer-fogyasztás, a szervezett bûnözés. A jel-
zett tényezõk miatt a jobb módú, tehetõsebb csoportok, fõként a fehér lakosságból el-
menekültek a városközpontokból, többnyire a városok külsõ negyedeibe, az elõvárosok-
ba, a kertvárosokba költöztek (Hoyt, 1973:163).

A belváros válsága természetesen nem kizárólagos magyarázata annak, hogy a múlt
század harmincas éveitõl kezdve az addig koncentrált városnövekedés a centrumokból
áttevõdött az elõvárosokba, a városközpontok pedig szinte kiürültek. A gazdaság de-
centralizációja, a városközpontok funkcionális átalakulása, a motorizáció, a gépkocsi-
forgalom fellendülése, az elõvárosi bevásárlóközpontok terjedése, a középosztály jöve-
delmi viszonyainak emelkedése, és új lakóhelyi elvárásai a meghatározó tényezõk.

Európában az 1950-es, 1960-as években gyorsult fel a gazdaság decentralizációja, a
nagyvárosi gazdaság és a társadalom kifelé törekvése. A belvárosokban is érzékelhe-
tõvé váltak a várospusztulás jelenségei. Bár az európai városfejlõdés soha nem hozta
létre az amerikai városokra jellemzõ mértékû belvárosi válságjeleket. Az európai kö-
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zéposztálybeliek soha nem utasították úgy el a belsõ városrészeket, ahogy az ameri-
kai jómódú rétegek tették. A belvárosban lakni mindig érték maradt. Az európai or-
szágokban soha nem jött létre az amerikai méreteket öltõ személygépkocsi-forgalom,
a kisebb távolságok és a fejlett tömegközlekedés miatt sem. A városi középosztály ki-
költözése miatt az európai nagyvárosokban is tapasztalható volt a nagyváros centru-
mok lelassult fejlõdése, egyes belsõ városrészek kiüresedése. A társadalmi, gazdasági
szuburbanizáció eredményeként a városközpontok népessége alig, miközben a kör-
nyék lakossága rendkívüli mértékben növekedett. A városközpontok kiürülését okoz-
ták a belvárosi népesség kisebb városok és falvak felé irányuló területi migrációi is.

Új városi társadalmi szerkezet jött létre. A szuburbanizáció a centrumvárosok „struktu-
rális deficitjével”, vagyis azzal járt, hogy a magas jövedelmû csoportok a városok szegélye
felé mozdultak, miközben az alacsonyabb jövedelmûek a belsõ részekben maradtak
(Innovative Policies…, 1996; Territorial Development…, 1999). Az 1970-es, 1980-as évek-
ben felgyorsultak a bevándorlás folyamatai is. Az afrikai, az ázsiai, a latin-amerikai orszá-
gokból érkezett bevándorló munkások a központokhoz közeli leromlott városrészekben,
munkásnegyedekben helyezkedtek el (Hermann–Leuthold, 2005). (Svájcban voltak olyan
belváros közeli városrészek, ahol a külföldiek aránya 50% volt [Hermann–Leuthold,
2005].) A nyugat-európai nagyvárosokban mindenhol szaporodtak a hátrányos életlehe-
tõségeket nyújtó, marginális, vagy deviáns élethelyzetekre szocializáló, a társadalmi prob-
lémákat és konfliktusokat koncentráló, a társadalmi integrációt nem vagy alig biztosító le-
romlott városcentrumrészek (Berger, 1998:269–283).

Az 1980-as, 1990-es évek a területi társadalmi gazdasági folyamatok új irányait hozták
létre. A fejlett nyugat-európai országokban (de az Egyesült Államokban és Japánban is)
megfigyelhetõ a gazdaság és a társadalom (ismét) gyors centralizációja, a globális tõke és
annak intézményei, a multiregionális, és interregionális, késõbb multinacionális, transzna-
cionális vállalatok, a szolgáltató szektor, a szakképzett munkaerõ nagyvárosi koncentráci-
ója (Sassen, 1991:17–35; Veltz, 1996:33). A globális gazdaság igényei a belsõ városmagok
funkcióváltását, a korábbi lakóhelyi funkciók igazgatási, üzleti funkciókká alakulását ad-
ták. Az európai belvárosokban számos rehabilitációs beavatkozás történt. Ezek a folyama-
tok a globalizáció, a globális gazdaság városközpontok iránti igényeit, a globális gazdaság-
hoz kapcsolódó társadalmi rétegek belvárosi lakóhelyi törekvéseit is kifejezték. A kutatá-
sok szerint a világpozíciókat birtokló cégek, és az azokhoz kapcsolódó ún. új osztály, tehát
a magas jövedelmû menedzserek, magasan képzett szakmacsoportok, tõkerésszel rendel-
kezõ alkalmazottak a városközpontokban, míg a rutinszerû, nemzeti vállalatok és az in-
kább nemzeti középosztály tagjai a városrégiók perifériáin, jobb minõségû elõvárosaiban
helyezkednek el (Sassen, 1991:245–322). A jelzett új szegregációs trendek, az „enbour-
geoisement”, vagy a „gentrification” a belvárosi negyedek nagy polgárosodását adták.

Ez a ma még nem számottevõ méretû, de fejlõdõ létszámú csoport a városi társadalmi
szerkezetet jellegzetes módon határozza meg. Õk a „metropolitan businessmen”, a
transznacionális középosztály tagjai, a nemzetközi szakértõk, az akadémiai, az egyetemi,
a médiaélet, az európai kormányok, nemzetközi szervezetek képviselõi, a szolgáltató
szektor fejlõdésének a produktumai. Ezek a csoportok nemcsak egy városban, hanem a
városok között élnek, õk használják elsõsorban a városközpontok intézményeit, a hotele-
ket, az éttermeket, látogatják a kulturális élet nagyobb eseményeit (Martinotti, 2004).
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Az 1990-es évek óta az európai városok társadalmi szerkezetét a dzsentrifikáció, és a
marginalizáció komplementer egymást kiegészítõ ellentmondásos folyamatai alakítják.
A dzsentrifikáció folyamatai fõként a centrumrészekre, a történetileg jobb módúak ál-
tal lakott negyedekre (a „Beaux Quartiers”-re) és a jobb elõvárosokra vonatkoznak, míg
a marginalizáció inkább a városkörnyékekre jellemzõ (Herman–Leuthold, 2005:4). A
belvárosok megújulását követõen az 1950-es, 1960-as években épült, pusztulófélben lé-
võ lakásállományú városszéli munkásnegyedekbõl a jobb módú, nem külföldiek a belsõ
részekbe költöztek. A helyüket egyre több idõs, alacsony státusú bevándorolt, deprivált
helyzetû foglalta el. Ezzel létrejött a modern városi társadalmak egy új térbeli társadal-
mi egyenlõtlensége, a jól képzett, magas jövedelmû, modern városi középosztály által
lakott városcentrumok és az alacsonyan iskolázott, szakképzetlen, a városi társadalom-
hoz kevésbé integrált város perifériák megosztottsága (Herman–Leuthold, 2005:12).

2.2. A kelet-közép-európai belvárosok válsága: a történeti örökség

A kelet-közép-európai országokban az 1970-es évek óta nyilvánvalóak a belvárosi problé-
mák, a történeti mûemlékek, a lakásállomány pusztulása, a slumosodás folyamata, a ter-
mészeti környezeti károk. A várospusztulás az 1980-as években még szignifikánsabbá
vált. A fizikai leromlás társadalmi következményei azonban jóval kisebb mértékben jelen-
tek meg a kelet-közép-európai térség városaiban, mint a korabeli nyugat-európai váro-
sokban. A társadalomtudományi kutatások ugyan jeleztek bizonyos társadalmi szerkeze-
ti problémákat. A nagyobb városok esetében már a jelzett idõszakokban érzékelhetõvé
vált az alacsony jövedelmû, idõsebb népesség, illetve a roma népesség belvárosi koncent-
rációja (Ladányi–Szelényi, 1988:83; Musil, 2002). A középosztály városszéli kivonulásáról
azonban még nem lehetett beszélni. Bár az állami lakáselosztási mechanizmusok, az új la-
kótelep-építkezések lehetõvé tettek egyfajta „kvázi-szuburbanizációt”, a lakótelepi társa-
dalmak, sok esetben a leromlott belsõ városrészek tehetõsebb, jobb politikai érdekérvé-
nyesítési lehetõségekkel, magasabb pozícióval rendelkezõ társadalmi rétegeinek városszé-
li kivonulásának az eredményei. A nagyobb városok centrumainak a környékén, vagy a
külsõ övezetekben épült új lakótelepek modern, komfortos lakásai a társadalmi, politikai
helyzet, és elkötelezettség jutalmaiként is szolgáltak a redisztributív lakáselosztási rend-
szerben. Az állami lakáselosztási rendszerben kedvezõtlenebb társadalmi, politikai pozíci-
ót elfoglaló középosztálybeliek, illetve az alsóbb középosztálybeliek azonban továbbra is a
belvárosokban maradtak (Cséfalvay, 1995:41). A kelet-közép-európai városok államszoci-
alista idõszakában sokkal kevésbé dinamikus a szuburbanizáció, mint a nyugat-európai
városokban (Musil, 2002). Ennek legfõbb oka az volt, hogy a városi magánlakás-építést
szigorúan korlátozták (Illés 2002:79). A magyarországi lakásgazdálkodási rendszer ugyan
liberálisabb volt, már az 1960-as, 1970-es években lehetõvé tették a korlátozott piaci la-
kásgazdálkodást is.

A kelet-közép-európai városok történelmi belvárosainak a fizikai, társadalmi problé-
mái részben az államszocialista örökséggel magyarázhatók. A városközpont fejlesztés
nem vagy csak kis mértékben volt része a várospolitikáknak (Lichtenberger [et al.],
1995). Ideológiai értelemben a városközpont konzervatív, burzsoá jelenség volt, ezért
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nem kapott prioritást a fejlesztési döntésekben. Politikai, ideológiai célok, a munkás-
ság lakáshelyzetének a megoldási törekvései, a mennyiségi lakáshiány kezelésének cél-
jai (továbbá a nagy építõipari cégek, a házgyárak érdekviszonyai) is magyarázták, hogy
a városfejlesztésekben kiemelten fontos volt a lakótelepek fejlesztése. Az infrastruktu-
rális fejlesztési források lakótelepi felhasználása miatt hiányoztak, vagy csak szigetsze-
rûen, pontszerûen jöttek létre az állam, illetve a helyi önkormányzatok által megvaló-
sított rehabilitációs programok és fejlesztések. A belvárosi válság enyhítését akadályoz-
ták az államszocialista rendszerek egyre élesebbé váló válságjelei, a gazdasági nehézsé-
gek is. Továbbá, hogy a magántõke bevonására nem volt mód. 

2.3. A kelet-közép-európai belvárosok mai átalakulása

Az 1990-es évek jelentõs változásokat eredményeztek. Ezek a változások azonban na-
gyon ellentmondásos módon játszódtak le, a városcentrumok meghatározott részei-
nek gyors és látványos fejlõdésével, más részek leszakadásával, fokozatos pusztulásá-
val. Az átalakulás kedvezõ folyamatai a citysedés folyamataiból, az üzleti, kereskedel-
mi funkciók növekedésébõl fakadnak. Ennek keretében minden nagyobb városban
jellemzõ a pénzintézmények, bankok, irodaházak építése, új vagy megújuló gazdasá-
gi, kereskedelmi centrumok és a kapcsolódó infrastruktúrák kialakítása, szállodák fel-
újítása, új szállodák építése, bevásárlóközpontok kialakítása, üzleti-piaci alapú ingat-
lanfejlesztések. A városközpontokat modernizálják az elegáns üzletek, új éttermek és
kávéházak, sétálóutcák, turisztikai látványosságok. 

A belsõ városrészek, az új építészeti megoldások a globális, illetve a nyugat-európai
nagyvárosok hangulatát idézik. Ennek oka, hogy a városnegyedek urbanisztikai átalaku-
lása egyre erõteljesebben függ a globális gazdaság terjedésétõl, lokális hatásaitól, mint a
nemzetgazdaság befolyásától. A belvárosok urbanisztikai jellegzetességei, a hotelek, az
irodaházak, a kereskedelmi központok, önkiszolgáló éttermek, szórakoztató centrumok
egyre standardizáltabbá válnak a nagy multinacionális kereskedelmi és szolgáltató cégek
érdekeit kiszolgáló funkcionális megoldásoktól, és az alkalmazott designtól. Ez a tenden-
ciáiban egyre homogénebb belvárosi struktúra elsõsorban a transznacionális, illetve koz-
mopolita elit csoportok érdekeit fejezi ki (Martinotti, 2004:9). Fõként a rendszerváltás el-
sõ idõszakában a nemzeti városi elitek (közte az építészek, urbanisták is) egyetértve tá-
mogatták a globális városfejlõdés szempontjait, ma azonban egyre több kritika hangzik
el, veszélyben érzik a nemzeti urbanisztikai jellegzetességeket, a városrészek történetileg
meghatározott építészeti adottságait (Stroppa, 2003; Szirmai–Baráth, 2005).

Ezek a kritikák az európai trendeket is kifejezik, az utóbbi években az európai vá-
rosokban mindenhol felértékelõdnek a nemzeti, a helyi, közte az építészeti kultúrák,
és fontossá válik azok védelme.

A belvárosi lakónegyedekben is lezajlik a fejlõdés. Ez azzal is összefügg, hogy az ál-
lami lakások privatizációját követõen jellemzõ trenddé vált a belvárosi lakások iro-
dákká alakulása, a lakások irodai funkciókra történõ bérbeadása, a mindezt megelõ-
zõ épületfelújítások is. A rehabilitált negyedek, övezetek számának a gyarapodása is
megfigyelhetõ folyamat. Ezek különbözõ modellek szerint jönnek létre, többnyire az
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állami és a piaci szereplõk együttmûködése eredményeként. A szociális típusú reha-
bilitációs modellek azonban inkább csak kísérletekként, tervekként jelennek meg.
Ezért a kelet-közép-európai városokban általános probléma a városrehabilitáció lassú,
szigetszerû kibontakozása. 

A városközpontok lakóövezeteinek a felújítását akadályozza a helyi önkormányzatok
kedvezõtlen anyagi helyzete, amely nem elegendõ átfogó rehabilitációs projektek megva-
lósításához. Nehézségeket okoznak a lakásprivatizációs modellek is, a kelet-közép-euró-
pai városi népesség többsége lakástulajdonos, akik anyagi helyzetük alapján többnyire
képtelenek a házak, és lakásaik felújítására. A társadalmi polarizáció élezõdése, a jövedel-
mi differenciák növekedése szintén akadályozzák a magánerõ bevonását a rehabilitációs
projektekbe. Ezért a közép-európai fõvárosok kedvezõtlenebb ökológiai pozíciójú,
szlömösödõ belsõ részeiben egyre nagyobb mértéket ölt a fizikai pusztulás, a lakásállo-
mány romlása. A belvárosok közterületei, a zöldterületi adottságok – különösképpen a
fejlõdés dinamizmusából kiesõ területeken – nagymértékben romlottak.

2.4. A belvárosi társadalmak jellegzetességei 

Az 1990-es években radikálisan csökkent a kelet-közép-európai belvárosok népessége (lásd
a 3. táblázatot). Ez részben a cityképzõdés, a történeti funkciók átalakulásának, a lakóhe-
lyi funkciók csökkenésének, az üzleti, igazgatási funkciók növekedésének természetes kö-
vetkezménye (Lichtenberger, 1995b:128). A szuburbanizáció felgyorsulása és a migrációs
folyamatok, valamint a természetes fogyás a népességcsökkenés további fontos tényezõi. 

A társadalmi-demográfiai szerkezet jelentõs mértékben átformálódik. A belvárosi
népesség idõsödése, a hatvan éven felüliek, a nyugdíjasok koncentrációja tipikus min-
den nagyobb kelet-közép-európai városban. (A 2. táblázat jól szemlélteti a 60 éven fe-
lüli lakosság arányának növekedését. A vizsgált belvárosi területek idõskorú népessé-
gének aránya jelentõs mértékben meghaladja a városi arányokat, bár a népességbecs-
lések csökkenõ tendenciát mutatnak.) Az egy-két személyes háztartások magas kon-
centrációja is megfigyelhetõ, miközben a nagyobb létszámú háztartások a szuburbán
területeken jelentek meg (Weclawowicz, 1998:58). A belvárosi slumokban növekszik az
inaktív és az alacsony jövedelmû népesség aránya is (Weclawowicz, 1998:62). A közép-
európai fõvárosokat összehasonlító elemzések szerint az etnikai szegregáció a budapes-
ti belsõ városrészekben szignifikánsabb, mint Prágában vagy Varsóban (Weclawowicz,
1998:65; Drbohlav–Cermák, 1998:105; Ladányi–Szelényi, 1998). Bécsben a hátrányos
helyzetû külföldi bevándorlók – néhány háztömbre kiterjedõ – belvárosi szegregációja
figyelhetõ meg (Lichtenberger, 1995:171).

2. táblázat. A 60 éven felüli népesség aránya és várható alakulása a vizsgált fõvárosokban 
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3. táblázat. A természetes szaporodás/fogyás mértéke a vizsgált fõvárosokban 2004-ben*

A kelet-közép-európai városokban általában nem érzékelhetõk a nemzetközi mig-
ráció éles területi megnyilvánulásai, a bevándoroltak, illetve az illegális bevándorol-
tak nem hoznak létre szignifikáns területi szubkultúrákat, elkülönülõ városnegyede-
ket. Az eddigi kutatásokból az derül ki, hogy a magasabb társadalmi státusú nyuga-
ti bevándoroltak a városok jobb részein, közte a felújított belvárosi negyedekben, il-
letve a jobb elõvárosokban élnek. A kedvezõtlenebb társadalmi helyzetben lévõ,
fõként keleti bevándorlók a belvárosok olcsóbb lakásállományú részein, illetve az ala-
csonyabb státusú városszéli lakótelepeken helyezkednek el (Drbohlav–Cermák,
1998; Beluszky–Szirmai, 2000). Mindez a globális trendek érvényesülését igazolja. A
globalizáció mai folyamatainak az érvényesülésekor a társadalmi polarizáció, a társa-
dalmi jövedelmi egyenlõtlenségek, valamint az újonnan érkezetteket kibocsátó or-
szág, vagy régió, vagy település urbanizációs fejlettsége erõsebb meghatározói a vá-
rosi téren belüli területi elhelyezkedésnek, mint az etnikai helyzet, vagy a nemzeti-
ségi hovatartozás (Gugler, 2004).

Az európai városok esetében megfigyelt dzsentrifikációs trendek (a középosztály fel-
sõbb rétegeinek az új lakótelepekrõl, vagy az elõvárosokból a visszaköltözése) már az
államszocialista idõszakban felújított belvárosi lakótömbök esetében is megfigyelhetõk
voltak. Az 1990-es évek során a felsõbb rétegek visszaáramlása is felgyorsult. A piaci
viszonyok között megvalósuló rehabilitált lakótömbök felújított, drága és komfortos
lakásait, az újonnan épített lakásokat a tehetõsebb rétegek foglalták el. A vidéki kö-
zéposztály tagjaiból is sokan vásároltak új belvárosi lakásokat. A belvárosi környezet
igen vonzónak bizonyult a globális elit képviselõi számára is. A globális trendeknek
megfelelõen a városcentrumokban (is) laknak a multinacionális cégek nemzeti és kül-
földi menedzserei, magasan képzett szakemberei. Ezt mutatja a fiatalok és a külföldi-
ek megnõtt aránya is.
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2.5. „Dual” city: a városközpontok és a külsõ zónák 
társadalmi polarizációja

Az utóbbi 10 esztendõ során nemcsak a kelet-közép-európai városi szegénység szignifi-
káns növekedése tapasztalható, hanem a szegénység városi koncentrációja is. (A vonat-
kozó adatok szerint például Magyarország szegényeinek 64%-a, Szlovákiában a szegé-
nyek 57%-a városi térségekben található). A városi szegénység aránya 7–10% közötti
(lásd a 4. táblázatot). Ez az arány a városok méretei szerint is differenciálódik, a kisebb
városokban általában magasabb, a nagyobb városokban alacsonyabb a szegények ará-
nya. (Például a lengyel kisvárosokban 10%, a nagyvárosokban a népesség 2%-a szegény.
Prágában 2%, Pozsonyban 3%, Budapesten 4,3% a szegények aránya.5)

4. táblázat

A hátrányos helyzetû társadalmi csoportok városi elhelyezkedését a történeti, társa-
dalmi és területi folyamatok hatásmechanizmusai mellett a „dual city” koncepció is
magyarázza. Mollenkopf és Castells a térbeli társadalmi egyenlõtlenségek kifejezésére
használták a duális társadalom fogalmát (Mollenkopf–Castells, 1993). A késõbb má-
sok által is alkalmazott fogalom a globalizáció hatására szervezõdött társadalmi pola-
rizáció makroterületi megnyilvánulásait fejezi ki, a globális gazdasághoz kapcsolódó
térségek és területi csoportok elõnyeit és a kimaradtak hátrányait. A „dual city”, vagy
a „société duale ” egyrészt a dinamikusan fejlõdõ nagy metropoliszok, városi agglo-
merációk, valamint a komplex válságban lévõ ipari városok, kisebb városok, hanyat-
ló, falusi térségek gazdasági és társadalmi ellentmondásait, másrészt a városi térségek
belsõ fizikai és társadalmi polarizációját fejezi ki (Ascher, 1995:126).

A nyugat-európai trendeknek megfelelõen a kelet-közép-európai nagyvárosi térsé-
gek alacsonyabb társadalmi státusú csoportjai egyrészt a városok belsõ övezeteiben, a
leromlott negyedekben, a slumokban és az alacsony státusú lakótelepeken, másrészt a
rosszabb minõségû külsõ városrészekben, illetve a kedvezõtlen ökológiai és infrastruk-
turális pozíciójú városkörnyéki településeken jelennek meg (Lichtenberger, 1995b:150;
Szirmai, 2004). A várostérségek centrumrészein, és a jobb státusú elõvárosokban lak-
nak az iskolázott, képzett, és magas jövedelmû társadalmi csoportok, az elitcsoportok
és a középosztály felsõbb rétegei.

A „dual city” koncepció az egyes övezetek belsõ társadalmi szerkezének az alakulása-
kor is érvényesül. A belvárosokban is élesen elkülönülnek a társadalom felsõbb és alsóbb

FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS MAGYARORSZÁGON412



osztályai. A városcentrumok, illetve a városközpontokhoz közeli belsõ negyedek az új elit
csoportok szegregátumai, miközben a leromlófélben lévõ belsõ negyedek az alacsonyabb
társadalmi státusú, marginalizálódó rétegek lakóhelyei (Weclawowicz, 1998:80).

II. A belvárosok társadalmilag fenntartható városfejlõdése

A társadalmi fenntarthatóság gondolata elsõként a Brundtland Reportban jelent meg
(Brundtland, 1987). A világ nagy problémáit elemzõ jelentésbõl kiderülnek a harmadik vi-
lág, illetve a fejlõdõ országok kezelhetetlen városnövekedési folyamatai, az állandóan nö-
vekvõ lakóhelyi, és a szolgáltatással kapcsolatos lakossági igények, a koncentrált városfej-
lõdés problémái, a városi szegénység, a különbözõ betegségek. Az iparosodott országok vá-
rosai esetében elsõsorban a belvárosok romlása, a nagy városfejlesztési beavatkozások ked-
vezõtlen társadalmi hatásai a városi szegénység új jelenségei. A problémák megoldása
érdekében a jelentés javaslata az, hogy „gazdasági növekedés új korszakára van szükség,
amely erõteljes, de társadalmilag és környezetileg fenntartható” (Brundtland, 1987:18). 

A fenntarthatóság meghatározásával, alkalmazhatóságával kapcsolatban is nagyon sok
vita bontakozott ki, számos kérdés merült fel. A viták szervezõdtek arról, hogy a társadal-
mi fenntarthatóság eszméjénél hol van a hangsúly, kizárólag a társadalmi problémáknál,
vagy egyéb gazdasági, környezeti problémáknál, vagy éppen a jelenségek komplexitásá-
nál? Vitatottá vált az a kérdés is, hogy mit akarunk fenntartani? A természeti környezet
állapotát, vagy a gazdasági-társadalmi fejlõdés adott szintjét? (Enyedi, 1994:1152)

Hasonló típusú kérdések vethetõk fel a belvárosok társadalmi fenntarthatóságával
kapcsolatban is. Mit akarunk fenntartani, a belvárosok mai társadalmi összetételét, a ma
ott élõ (közte a hátrányos helyzetû) lakosságot akarjuk megvédeni? Azt akarjuk elérni,
hogy a városfelújítást követõen maradhassanak a lakóhelyükön? Vagy a történetileg „õs-
lakos” belvárosiakat, a valaha kimenekült középosztályt, azok leszármazottjait tehát azo-
kat szeretnénk védeni, akik a belvárosok felújítását követõen visszajöttek oda, ahonnan
a szuburbanizáció folyamán kimenekültek? A belváros melyik funkcióját tartjuk véde-
lemre érdemesnek, a lakóhelyi, vagy éppen az üzleti, igazgatási szerepköröket? 

Minden egyes választás érdek- és lakóhelyi csoportokat képvisel, más érdekeket eluta-
sít. Az elsõ kérdésre adott pozitív válasz esetén, vagyis, ha a társadalmilag fenntartható
városfejlõdési koncepció segítségével a belvárosok mai társadalmi összetételét, a ma ott
élõ (közte a hátrányos helyzetû) lakosságot akarjuk megvédeni, ha azt akarjuk elérni,
hogy a városfelújítást követõen maradhassanak a lakóhelyükön, esetleg megakadályoz-
zuk a városközpontok gazdasági fejlõdését, az üzleti, igazgatási modernizációt, és meg-
akadályozzuk az új népesség beáramlását (azok lakóhely-választási jogait sértjük). A
második kérdésre adott pozitív válasz esetén, vagyis, ha úgy döntünk, a történelmi la-
kosságot, a valaha kimenekült középosztályt, vagy azok leszármazottjait, illetve a glo-
bális városokban már látható globális elit érkezését támogatjuk, a most ott élõ (közte
hátrányos helyzetû) lakosság szempontjainak érvényesítésétõl tekintünk el.

A különbözõ érdekek harmonizációja, az érintett társadalmi csoportok eltérõ helyze-
tébõl és szempontjaiból adódó konfliktuskezelés a mai mechanizmusoknál jobb megol-
dásokhoz vezethet. Erre a belvárosi társadalmakban érzékelhetõ ellentmondásos érdekek
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feloldása miatt is szükség van. A rendszerváltás számos ellentmondást hozott létre a bel-
városok lehetõségeit használó globális és nemzeti, (városi) elit csoportok és a helyi (gyak-
ran hátrányos helyzetû) lakosság városfejlesztési folyamatokkal összefüggõ szempont-
rendszerei között. A helyi lakosság számára nyilvánvaló a belvárosok társadalmi egyen-
lõtlenségeket okozó differenciált fejlesztése. Nyilvánvaló az állami, az önkormányzati és
a magánforrások vagy city-funkciók fejlesztésére, vagy a felsõbb rétegek lakásigényeire
való felhasználása. Nyilvánvalóak a fenntartható városfejlõdést, illetve a szociális típusú
rehabilitációt szolgáló városfelújítások elmaradásai is.

A városlakók számára világossá vált a rehabilitált lakótömbök átalakuló társadalmi
szerkezete, a szegények helyét elfoglaló gazdagabb csoportok megjelenése, a rehabilitá-
ció társadalmi kirekesztõ hatása, az alacsony státusú csoportok kiköltözése, kiköltözte-
tése a felújított negyedekbõl. Konfliktus tapasztalható a belvárost csak használó városi
elit és a helyi lakosság lakóhelyi elvárásai között is. Ez utóbbiak számára a történeti ur-
banisztikai adottságok védelme, a lakások felújítása, a természeti környezet, a csend vé-
delme fontosabbak, mint a belvárosi turisztikai kínálat, az attrakciók, a közterekre kon-
centrálódó események. Ezek nemcsak zajt és gépkocsiforgalmat generálnak, hanem sok-
szor a helyi lakosságot is kizárják, a magas árak, a produkciók elit jellege miatt is.

A társadalmilag fenntartható városfejlõdési koncepciókat, az azokhoz kapcsolódó
szabályokat, programokat az európai szakértõk, tudományos bizottságok, tudósok,
nagy nemzetközi konferenciák részvevõi, civil társadalmi mozgalmak, központi és he-
lyi kormányzatok, és azok képviselõi hozták létre, azok törekszenek a megvalósításuk-
ra. Ezek a koncepciók és szabályok, programok elhivatottan képviselik a városok mai
komplex gazdasági, társadalmi és környezeti érdekeit. Ezt egyértelmûen bizonyítják
az Európai Unió városrehabilitációs politikája keretében létrejött, konkrét problema-
tikus városnegyedekben megvalósított programok, ahol egyaránt törekedtek a nega-
tív környezeti károk kiküszöbölésére, a lakókörnyezet védelmére, a társadalmi kire-
kesztés megakadályozására, a városnegyednek a városi tér egészéhez történõ integrá-
ciójára (Soóki–Tóth, 2005:68). A döntésmechanizmusok azonban nem tökéletesek,
hiszen még a fejlett demokráciákban sincs biztosítva a civil társadalmak érdemi rész-
vétele, a civil társadalmi szervezetek döntésbeli integrációja (Szirmai, 1999).

A társadalmilag fenntartható városfejlõdés fogalma

Ebben a tanulmányban nem cél a koncepció kifejtése, a fogalom meghatározása, ezt
már mások részletesen megtették. (Fleischer Tamásnál olvashatjuk például, Susan
Murcottot idézve, hogy az 1979 és 1997 között a fenntarthatóság 57 meghatározása je-
lent meg. [Fleischer, 2002]) A tanulmány szempontjából néhány fontosabb szempont
összegzésére van csak szükség.

A társadalmilag fenntartható városfejlõdés abban különbözik a fenntartható városfejlõ-
dés fogalmától, hogy nagyobb hangsúlyokat ad a társadalmi szempontok védelmének,
hogy a környezeti, a gazdasági és a társadalmi érdekek érvényesítésének a komplexitását
hangsúlyozza. Ez azért jelentõs, mert a társadalmilag fenntartható koncepció általában ke-
vesebb figyelmet kap, mint a környezetileg fenntartható fejlõdés (Hancock, 2004). Ez az
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értelmezés megegyezik a Brundtland-jelentés felfogásával is. A koncepció demokratikus és
szolidaritást sugalló, az összes érintett és érdekelt társadalmi szereplõ – helyzetébõl faka-
dó differenciált – anyagi részvételét feltételezi, a nemzetközi, a nemzeti, a helyi kormány-
zatok, a közösségi és a magánszektor, a gazdasági vállalkozások, az egyének, a nonprofit
szektor forrásaira alapozott beavatkozások jelentõségét képviseli (Soóki Tóth, 2005).

A társadalmilag fenntartható városfejlõdés – ma még inkább csak jövõképében – a vá-
ros egésze és a belsõ részei esetében a városfejlesztési források igazságos elosztása valósul
meg, a városfejlesztési források elosztása a városi népesség fizikai, mentális, gazdasági, és
társadalmi jólétét egyaránt szolgálja. A hivatalos politika támogatja az oktatást, és a hu-
mán potenciál fejlesztését egyaránt. A várospolitika védi a kulturális és a társadalmi örök-
séget. A várospolitikai rendszer biztosítja a városlakók részvételét a helyi politikákban és
a városfejlõdési döntésekben, a rehabilitációs projektekben, az ehhez szükséges intézmé-
nyeket kialakítja, fejleszti. A politika támogatja, védi és fejleszti a társadalmi kohéziót, tö-
rekszik a városfejlesztéssel összefüggõ érdekek feltárására, egyeztetésére, az érdekek har-
monizálására s ez a társadalmi részvétel elvén alapszik. És végezetül a hivatalos politika
megakadályozza a társadalmi kirekesztést, szolidáris a társadalmi okokból hátrányos
helyzetû, kiszolgáltatott csoportokkal, azok tagjaival és biztosítja a különbözõ társadal-
mi csoportok, eltérõ közösségek és kultúrák együttélését.

Ez a politika csak akkor valósulhat meg, ha összhangban van a városi társadalom
értékrendjével és lakóhelyi elvárásaival. A feltételek biztosításának és a megvalósulás-
nak az összhangját a várospolitika és az érintett társadalmak kölcsönös párbeszéde, az
ehhez szükséges intézményrendszer biztosíthatja. 

Ez a megközelítési mód számos normatív elemet tartalmaz, túl nagy lehetõséget ad a
„felülrõl” érkezõ szabályoknak, beavatkozásoknak. Az alkalmazás során éppen ezért fon-
tos a normatív szempontok csökkentése, a társadalmi részvételre alapozott felfogás képvi-
selete. Fontos az is, hogy az érintett közösségektõl távol elhelyezkedõ, meghatározott szak-
mai (elit) csoportok által helyesnek tartott megoldási módok valóságos társadalmi vitában
méressenek meg, jöjjön létre a társadalmi legitimáció, a különbözõ típusú érdekek harmo-
nizációja. A társadalmilag fenntartható városfejlõdési beavatkozások sikerét a várospoliti-
kák és az érintett társadalmak közeledése adhatja. Miközben tisztában vagyok azzal is,
hogy még a legdemokratikusabb várospolitika sem elegendõ önmagában a térbeli társa-
dalmi problémák megoldására. A belvárosban koncentrálódó társadalmi fenntarthatósági
problémák megoldásai strukturális (munkaerõ-piaci, oktatási, szociálpolitikai stb.) és lakó-
helyi (komplex fizikai és társadalmi városfelújítási) beavatkozásokat is megkövetelnek.

Azt is látnunk kell, hogy a társadalmilag fenntartható városfejlõdés megalapozása a
kelet-közép-európai városokban kiváltképp nehéz folyamat, az ahhoz szükséges té-
nyezõk sokkal kevésbé kialakultak, mint a fejlett nyugat-európai társadalmakban
(Fleischer, 2002). Nem megfelelõ a várospolitika és a civil társadalom, az õket képvi-
selõ civil szervezetek viszonya. Még mindig nem jellemzõ a fejlett, környezettudatos
civil társadalom, kevés az erõs, környezeti érdekérvényesítésre képes civil társadalmi
szervezet. A társadalmi polarizáció élezõdése, a szegénység növekedése miatt a (a kör-
nyezetet károsító) munkahelyek védelme (is) kiemelt szempont az alacsonyabb társa-
dalmi státusúak körében, a közép- és felsõbb osztályok értékrendje fogyasztáscen-
trikus, s ez sokszor a természeti környezetet rombolja (Szirmai, 1999).

SZIRMAI VIKTÓRIA – TÁRSADALMILAG FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLÕDÉS… 415



A társadalmilag fenntartható városfejlõdés megvalósulásához szükséges civil támoga-
tottság hiányában feltehetõ, hogy a városok fejlõdésével összefüggõ gazdasági és a politi-
kai érdekek, közte a belvárosok gazdasági modernizációja, a gazdag rétegek beáramlásá-
nak a támogatása még hosszú ideig maguk mögé fogják utasítani a társadalmi szempon-
tokat, a szegények, de az alsóközéposztály lakóhelyeinek a védelmét, a társadalmi legiti-
mációra alapozott fenntartható városfejlõdés koncepciójának az alkalmazását.

A városfelújítási folyamatok felgyorsulásával, fõként az állami és a piaci szereplõk
mai együttmûködésére jellemzõ modellek túlsúlya esetén, illetve akkor, ha a szociális
típusú rehabilitációs modellek nem erõsödnek meg, ha nem jönnek létre a társadal-
milag fenntartható városfejlõdés komplex feltételei, vélhetõen erõsödni fognak a tár-
sadalmi kirekesztés jelenségei. A belvárosi rehabilitációk következtében tehát felgyor-
sulhat a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok kiszorulása, részben a felújított bel-
sõ negyedekbõl, háztömbökbõl, részben a belvárosból is.

A változást a társadalmilag fenntartható városfejlõdés meglapozásában érdekelt, és
érintett társadalmi szereplõk, a civil társadalmak és mozgalmak, a nemzetközi, a
nemzeti és helyi szakmacsoportok és önkormányzatok megerõsödése, a mainál sokkal
megalapozottabb együttmûködése adhatja.

Összegzés: a társadalmilag fenntartható városfejlõdés 
a kelet-közép-európai belvárosokban

1. Az elemzések szerint a kelet-közép-európai nagyvárosok fejlõdése történetileg
megkésve, de követi a nyugat-európai modelleket, a kelet-közép-európai sajátosságok
differenciáltságai szerint. A belvárosok társadalmi fenntarthatósági problémái ezért
részben hasonlóságokban és különbségekben is alakultak.

2. Az európai városok fejlõdésén a legújabban meghatározó tényezõk, a globális
gazdasági, társadalmi és területi folyamatok, az európai integráció mechanizmusainak
egyidejû érvényesülése miatt a hasonlóságok növekedése érzékelhetõ. Ezt egyértelmû-
en mutatják a nyugat- és a kelet-közép-európai belvárosok hasonló társadalmi fenn-
tarthatósági problémái, a belvárosi társadalmak differenciált átalakulása, a dzsentri-
fikáció és a marginalizáció érvényesülései, a „dual city” koncepció megnyilvánulásai,
a térbeli társadalmi polarizáció, a társadalmi kirekesztés jelenségei.

3. A kelet-közép-európai belvárosok mai átalakulása során számos olyan tenden-
cia érzékelhetõ, amelyek a nyugat európai városok különbözõ idõszakaira, a glo-
bális urbanizáció történetileg differenciált periódusaira voltak jellemzõk. Ezek a
tendenciák azonban a kelet-közép-európai nagyvárosok modernizációja, a globális
gazdaságba történõ csatlakozás, az európai integráció hatásai miatt egy idõben,
mintegy halmozottan jelennek meg. A városi társadalmi fenntarthatósági feszült-
ségek ezért a kelet-közép-európai városokban szignifikánsabb módon jelennek
meg, mint Nyugat-Európában. 

4. A kelet-közép-európai városok társadalmi fenntarthatóságának megvalósulását
nehezítik a városfejlesztési folyamatban részt vevõ szereplõk ellentmondásos érdekei,
a társadalmi fenntarthatóságban érdekelt és érintett csoportok gyenge hatalmi pozí-
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ciói, a gazdasági, politikai és a társadalmi érdekek differenciált érvényesítési lehetõsé-
gei, az utóbbiak hátrányai, a civil társadalmi mozgalmak gyengeségei.

5. A kelet-közép-európai történelmi belvárosok társadalmi problémáinak a kezelé-
se érdekében mindenképpen szükséges a társadalmilag fenntartható városfejlõdés
koncepciójának az alkalmazása, a nyugat-európában eddig sikeres szempontok, és ta-
pasztalatok adaptálása, a kelet- és közép-európai sajátosságok szerint. 

6. A társadalmilag fenntartható városfejlõdés koncepciójának az alkalmazása mel-
lett nélkülözhetetlenek a társadalmi strukturális beavatkozások, a városi térségek
nem csupán egy-egy övezetére, városrészére, hanem az egész várostérségre kiterjedõ
komplex megoldások, a térbeli társadalmi problémák áthelyezését, áthelyezõdését
megakadályozó eszközök.

Jegyzetek

1 A tanulmány elõadás formájában hangzott el a MOST UNESCO Magyar Bizottság által
2005. szept. 8–9.-én Székesfehérváron rendezett „Social Sustainability in Historical Dis-
tricts of Cities: Central-European Experiences” címû tudományos konferencián.

2 A kelet-közép-európai országokban érvényesülõ társadalom rányitás redisztributív rendszere ér-
telemében a területi irányítás, a tervezés és fejlesztés kizárólagos szervei a központi hatalmak
voltak. A tervezési-fejlesztési mechanizmusok jellegzetességei, a tervezési döntések az állami in-
tézmények belsõ alkufolyamataiban, a lakóktól, a társadalmilag érdekelt rétegektõl, a nyilvá-
nosságtól függetlenül szervezõdtek. A helyi hatalmak sem beleszólni, sem pedig érdemben
dönteni nem tudtak a tervezési folyamatokkal kapcsolatos ügyekben. A központi hatalom a te-
lepülések mindegyikétõl elvonta a helyben képzõdött forrásokat, amit a központosítás után sa-
ját érdekei, preferált szempontjai szerint újra elosztott. A települések teljesen függõ helyzetben
voltak. Ez a rendszer késõbb (különösképpen Magyarországon az 1980-as években) oldódott.

3 A kelet-közép-európai nagyvárosok európai léptékben azonban inkább csak középváros-
nak tekinthetõk (Jeney, 2002).

4 A táblázatokat Váradi Zsuzsa készítette, amit ezúton is köszönök.
5 Az adatok forrása:

Lengyelország 
– http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_inclusion/docs/pl_jim_en.pdf)
Prága – http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/cz_jim_en.pdf
Pozsony – http://www.cphr.sk/english/undp2000en_06_part3.pdf
Budapest – Gábor–Szívós (2002): A jövedelmi szegénység alakulása, a gyermekes csalá-
dok helyzete. 

Irodalom

Ascher, F. (1995): Métapolis ou l’avenir des villes. Paris: Editions Odile Jacob.
Beluszky P.–Szirmai V. (2000): A települések társadalma. In: Enyedi Gy. (szerk.): Magyaror-

szág településkörnyezete. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudomá-

SZIRMAI VIKTÓRIA – TÁRSADALMILAG FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLÕDÉS… 417



nyos Akadémián, VI. A területfejlesztési program tudományos megalapozása. [Tudományos ta-
nácsadó: Láng I.] Budapest: MTA. 77–98.

Berger, L. R. (1998): Integration, errances e résinstences urbaines. In: Haumont, N. L’Urbain
dans tous ses étas. Faire, vivere, dire la ville. Paris: L’Harmattan. 269–283.

Brundtland, G. H. [et al.] (1987): Közös jövõnk. [Szerk.: Persányi M.] Mezõgazdasági Kiadó, 1988.
Cséfalvay Z. (1995): Várospusztulás és felújítás 1945–1989. In: Lichtenberger E.–Cséfalvay

Z.–Paal M.: Várospusztulás és felújítás Budapesten. Magyar Trendkutató Központ, Az átme-
net trendjei 2. 29–47.

Drbohlav, D.–Cermák, Z. (1998) International Migrants in Central European Cities. In: Enye-
di Gy. (1998): Social Change and Urban Restructuring in Central-Europe. Budapest: Akadéma-
iai Kiadó. 87–109.

Enyedi Gy. (1992): Urbanizáció Kelet-Közép-Európában. Magyar Tudomány, 6. sz. 685–693.
Enyedi Gy. (1994): Fenntartható fejlõdés – mit kell fenntartani? Magyar Tudomány, 10. sz. 1151–1160.
Fleischer, T. (2002): Prospects of an Eco-City Development in the Central and Eastern European Urban

Areas. Institue for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences. 20.
Gábor A.–Szívós P. (2002): A jövedelmi szegénység alakulása, a gyermekes családok helyzete.

In: Kolosi T.–Tóth I. Gy.–Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2002. TÁRKI. 42–59.
Gugler, J. (2004): World Cities Beyond the West, Globalisation, Development and Inequality. Cambridge

University Press.
Hancock, T. (2004): The „Soft Infrastructure” of the Healthy Community. New City Journal,

www.newcity/pages/social-sustainability.html.
Hermann, M.–Leuthold, H. (2005): The Consequences of Gentrification and Marginalisation on

Political Behaviour. 11. www.sotomo.geo.unizh.ch/papers/
Hoyt, H. A. (1973): A városi struktúra klasszikus modelljének újabb torzulásai. In: Szelényi I.

(szerk.): Városszociológia. Budapest: KJK. 61–182. 
Innovative policies for sustainable urban development. (1996). The Écological City.
Illés I. (2002): Közép- és Dél-Kelet-Európa az ezredfordulón. Átalakulás, integráció, régiók. Buda-

pest–Pécs: Dialog Campus Kiadó.
Jeney L. (2002): A nagyvárosok növekedésének területi jellegzetességei Európában. Regionális

Tudományi Tanulmányok 7. füzet. [Szerk.: Nemes Nagy J.] Budapest: ELTE Regionális Föld-
rajzi Tanszék.

Lichtenberger E.–Cséfalvay Z.–Paal M. (1995): Várospusztulás és felújítás Budapesten. Magyar
Trendkutató Központ, Az átmenet trendjei 2. 

Lichtenberger E. (1995b): Várospusztulás- és felújítás Budapesten és Bécsben. (Összehasonlí-
tó elemzés.) In: Lichtenberger E.–Cséfalvay Z.–Paal M.: Várospusztulás és felújítás Budapes-
ten. Magyar Trendkutató Központ, Az átmenet trendjei 2. 157–173.

Ladányi, J.–Szelényi, I. (1998): Class, Ethnicity and Urban Restructuring in Postcommunist
Hungary. In: Enyedi, Gy.: Social Change and Urban Restructuring in Central Europe. Budapest:
Akadémia Kiadó. 67–87.

Martinotti, G. (2004.): The new social morphology of cities. Discussion Paper Series, No. 16.
www.inequalities of the european urban regions/UTI 2004. 11. 09. 

Mollenkopf, J.–Castells, M. (1993): Dual City, Restructuring New York. New York: Russel Sage
Fondation.

Munk, R.: Social Exclusion: An Inequality Paradigm for the Era of Globalization?
http://www.gsen.org.uk/publish/pdfs/soc-excl.polf. 2005. nov. 17.

Musil, J. (2002): Changing urban system in post communist societies in Central Europe. In:
Pacione, M.: The City-Critical Concepts. New York–London: Routledge.

Sassen, S. (1991): The Global City. New York–London–Tokyo: Princeton University Press.

FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS MAGYARORSZÁGON418



Sóoki Tóth G. (2005): Városrehabilitáció az Európai Unióban. In: Egedy T. (szerk.): Városre-
habilitáció és társadalom. Tanulmánykötet. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóinté-
zet. 63–71. 

Stroppa, C. (2003): La cultura urbana tra passato e futuro. Una ricerca sociologica a Milano, Buda-
pest e Praga. Collana di sociologia. Franco Angeli. 237.

Szirmai V. (1999): A környezeti érdekek Magyarországon. Budapest: Pallas Stúdió.
Szirmai, V. (2004): Globalizáció és a nagyvárosi tér társadalmi szerkezete. Szociológiai Szemle, 4.

sz. 3–24.
Szirmai, V.–Baráth, G. (2005): Global Urban Development in Budapest and the Role of Archi-

tecture. In: Barta, Gy.–G. Fekete, É.–Szörényiné Kukorelli, I.–Tímár, J. (szerk.): Hungarian
Spaces and Places: Patterns of Transition. Pécs: Centre for Regional Studies. 434–448.

Territorial Development, Urban Policy in Germany, Towards Sustainable Urban Development. (1999)
OECD.

Veltz, P. (1996): Mondialisation villes et territoires. L’économe d’archipel, économie en liberté,
Presses Universitaires de France.

Weclawowicz, G. (1992): A városok térbeli-társadalmi szerkezete Kelet-Közép-Európában. Tér
és Társadalom, 3–4. sz. 215–225.

Weclawowicz, G. (1998): The changing socio-spatial patterns in Polish cities. In: Kovács,
Z.–Wieber, R.: Prozesse und Perspektiven der Stadtentwicklung Ostmittel-Europa. Passau: L. I.
S. Verlag. 75–81.

SZIRMAI VIKTÓRIA – TÁRSADALMILAG FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLÕDÉS… 419



Tosics Iván1

A NAGYVÁROSOK FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉSE 
ÉS BUDAPEST JÖVÕKÉPE

Ez a fejezet elõször a nagyvárosi fejlõdés fenntarthatóságának néhány általános kér-
dését tárgyalja, áttekintést adva a téma szempontjából fontos nemzetközi trendekrõl,
az Európai Unióban folyó vitákról és néhány külföldi megoldáskísérletrõl, azaz jó gya-
korlatról. Az anyag második része Budapestrõl szól, ahol a legutóbbi évek tervezési fo-
lyamatában, a Városfejlesztési Koncepcióban, majd a Középtávú Városfejlesztési
Programban és a 2006-os év éppen aktuális tervezési feladataiban elemzi a fenntart-
hatósági elemek súlyát, az EU-támogatások hatására bekövetkezõ változásokat.

I. A nagyvárosok fejlõdése: 
nemzetközi trendek, viták, beavatkozási kísérletek

1. A legfontosabb trend-változók 
a városok jövõje alakulásának szempontjából

a) A városok zsugorodása Európában 
– szemben a világ gyors urbanizációjával 

Az elõrejelzések szerint 2025-re a világ 1991-es népessége megduplázódik, és a 8,5 mil-
liárd emberbõl 5,5 milliárd városokban fog élni. A lakosság és különösen a városi lakos-
ság számának növekedése azonban ellentétes tendenciák egymás mellett élésének ere-
dõjeként alakul: míg a fejlõdõ világban gyorsan nõ a városlakók száma és aránya, a fej-
lett világban folytatódni fog a városi népsûrûség csökkenése, az átrendezõdés a nagyobb
városokból a közepes nagyságúak felé és a városi szétterülés (Clark, 1996).

Európában tehát az utolsó 200 év szokatlan általános városnövekedési szakasza vé-
get érni látszik, az újabb fejlõdési fázisban növekedés, csökkenés, polarizáció egyaránt
jelen lesz. Európában a növekedés ma már nem természetesen elvárható dolog, inkább
csak dinamikus térségekre és olyan metropoliszokra korlátozódik, amelyek sajátos ér-
tékeikkel vonzzák a visszatelepülõket, pl. London (Batár, 2002:75).

A városcsökkenést tehát ma már normális jelenségnek kell felfogni. Európában ezt
a tendenciát tovább árnyalják a demográfiai folyamatok. A születések csökkenõ szá-
ma és a várható élettartam növekedése oda vezet, hogy néhány évtized múlva a jelen-
legi négy helyett csak két munkaképes korú lakos jut majd egy nyugdíjasra. 

A korábbi idõszakoktól eltérõ városfejlõdés extrém példái találhatók meg a kelet-né-
met tartományokban. Itt nem csak a demográfiai folyamatok szélsõségesek (1,2 gyerek-
re csökkent az egy nõre jutó születésszám), hanem a térbeli mobilitás is, mivel a poszt-
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szocialista nagyvárosok csökkenését a szuburbanizáció „szokásos” tényezõin kívül a gaz-
dasági átalakulás drámai hatásai is fokozzák. A „városzsugorodás” (Schrumpfung) elem-
zésével egyre többen foglalkoznak, egyrészt a városokon belüli legnyilvánvalóbb követ-
kezményekre koncentrálva: Bürkner (2003) bemutatja a lakásállomány üresedési rátá-
jának növekedését és ennek a lakótelepi állomány jövõjére való hatását, Moss (2003) a
városzsugorodásnak a városi közmûellátó rendszerekre való hatásait tárgyalja. Emellett
természetesen több elemzés is foglalkozik azzal, hogy milyen stratégiákkal lehet a folya-
matot fékezni, kedvezõtlen hatásait csökkenteni (Matthiesen, 2003: a tudásbázisra épü-
lõ város–régió, Hesse, 2003: a városzsugorodás mint ciklikus folyamat). 

A helyzet drámaiságát jól illusztrálja egy német kisváros, Weisswasser, amelynek la-
kosságszáma 15 év alatt 40%-kal csökkent, a munkanélküliség 22%-os és ugyanennyi
az üresen álló lakások aránya. A ‘90-es évek végén még felújításra kijelölt lakótelepet
néhány évvel késõbb már nagyrészt bontásra kellett ítélni – erre külön szót kerestek, a
rossz ízû bontás helyett a visszaépítést (Zurückbau) alkalmazzák. Az épületek bontása
után az infrastruktúrát is visszaépítik (ezt 100%-ban a szövetségi állam finanszírozza).
Problémák lépnek fel a ‘90-es évek elején felújított távhõ- és szennyvíztisztító-rendszer
vonatkozásában, a költségek egyre kevesebb fogyasztó között oszlanak meg. Technikai
problémák lépnek fel a víz- és szennyvízszolgáltatásban, a vízellátásban kevesebb a fo-
gyasztás, ezért a csõrendszert idõnként át kell öblíteni és a szennyvízszolgáltatásban is
szükség van erre, különben elhomokosodik a vezeték. Így a házak bontása csak a prob-
lémák jéghegyének csúcsa. Minden hálózati infrastruktúra (távhõ, tömegközlekedés)
azzal a problémával is küszködik, hogy kevesebb fogyasztónak kell a megnövekvõ költ-
ségeket megfizetnie. Így hiába próbál meg a bérlõ spórolni saját fogyasztásával, mégis
magasabbak lesznek a költségei… A szociális infrastruktúra visszaépítése még speciáli-
sabb problémákat vet fel: kevesebb lakóhoz kevesebb iskola, óvoda stb. kell, és egy ha-
tár után elérik azt a küszöböt, amikor már nem érdemes például középiskolát, kórhá-
zat fenntartani. Ezzel a problémával (ahol a visszaépítés már nem lehet fokozatos) még
nem néztek szembe ezek a városok, egyelõre csak feltételezik, hogy körzetesíteni kell,
azaz megtalálni azokat a csomósodási pontokat a térben, ahol megtarthatóak a közép-
fokú intézmények, és ahová a lakosság fokozatosan átköltözik. 

A kelet-német városok példái ma még nem általánosak Európában, de más európai
városokban is fenyeget annak a veszélye, hogy a globalizációval világméretûvé váló
gazdasági versenyben az olcsóbb ausztrál szén, kínai áruk miatt bezáró munkahelyek
a demográfiai csökkenésnél sokkal gyorsabb migrációs folyamatokhoz vezethetnek. 

b) A városok szétterülése 

Az USA legtöbb nagyvárosában a lakosság növekedési üteménél jóval gyorsabban nö-
vekedett a város és környéke által beépített terület nagysága, azaz a város-régió laksû-
rûsége erõsen csökkent (az 1500–2500 fõ/km2 értékrõl 800–1300 fõ/km2 értékre). A
szétterülõ városrégiókban mind nagyobb helyet foglalnak el a családi házak és az egyé-
ni autós közlekedés lehetõségét biztosító utak és autópályák. A nyugat-európai váro-
sok esetében is bekövetkezett a szuburbanizációs periódus, amikor a városok környéke
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indult fejlõdésnek. Ez azonban az amerikai városokhoz képest idõben késõbb és jóval
kisebb intenzitással jelentkezett. A közép-európai városokban pedig még ennél is ké-
sõbb, csak az 1990-es évektõl és egyelõre csak viszonylag kisebb ütemben figyelhetõ
meg a lakosság városokból való kiköltözése. 

A városok szétterülésének drámai következményei vannak. Különösen szembetûnõ
az egy fõre jutó üzemanyag-fogyasztás és a várossûrûség összefüggése (San Martin,
2001:14): a 10 fõ/ha körüli laksûrûségû Houston, illetve Phoenix lakóira évente 2500
liter benzinfogyasztás esik, szemben a 60–80 fõ/ha sûrûségû nyugat-európai városok-
kal, ahol az egy fõre jutó fogyasztás ennek egyötöde, 500 liter körüli.

Az elõvárosi övezetek területi szétterjedése a párhuzamosan kiépülõ autópálya-rend-
szerek következtében a munkába járási idõt esetleg csökkentheti, de a munkába járáson
túl sok más utazási igényt gerjeszt (a bevásárlási, családi és más személyes célokból tett
utazások az összes utazás ¾-ét is kitehetik). Mindezek miatt a szuburbiákban lakóknak
házanként 2–3 gépkocsira van szükségük, ami jelentõs költségeket jelent, hiszen egy
gépkocsi éves fenntartása 5000 USD körüli összeg. Az amerikai háztartások a lakás után
az autózásra költik a legtöbbet, jövedelmük egyötödét. Az elõvárosokban napi 60–65
km az átlagos gépkocsihasználat, ami 3 órás utazási idõt jelent. 

A gépkocsik számának növekedése miatt fokozódik a nyomás az autópályák továb-
bi bõvítésére, ami viszont újabb kitelepüléseket indukál. A családi házas lakóparkok-
ban az épített környezet 40–50%-át utak és felszíni parkolók teszik ki, aminek kö-
vetkeztében növekszik a hõsziget-effektus (a lebetonozott felületek kisugárzása), és az
árvizek kockázata, ami miatt költséges felszíni vízelvezetõ rendszereket kell építeni.
Jelentõsen nõ a levegõszennyezettség, a szálló por, ózon, szénmonoxid mennyisége,
melyek 55–75%-át az autók okozzák. 

Az elõbbiekben a gyors szuburbanizálódás közvetlen környezeti hatásai kerültek át-
tekintésre. E folyamatnak azonban egyéb, zömében ugyancsak kedvezõtlen hatásai is
vannak. Így könnyen beláthatók a negatív társadalmi hatások: a társadalmi elkülö-
nülés növekszik, nõnek az egyenlõtlenségek a nagyobb gazdasági potenciállal és jobb
közlekedési mobilitási lehetõségekkel rendelkezõ, illetve az olyan társadalmi csopor-
tok között, akik gazdasági okok, koruk vagy fogyatékosságuk miatt autót használni
nem tudnak. A szétterülõ város amúgy sem kedvez a közösségi fejlõdésnek, a közélet-
nek, a társadalmi kapcsolatoknak. 

c) Az új technológiák által nyújtott lehetõségek

A városfejlõdés említett trendjei, így a gazdasági átrendezõdés következtében fellépõ
városzsugorodás, vagy a városok térben való szétterülése alapvetõen kedvezõtlenek a
fejlõdés fenntarthatósága szemszögébõl. Nyilvánvaló, hogy a kedvezõtlen hatásokat
részben enyhíteni lehet a technológiai fejlõdés néhány új vívmányával. 

A változások különösen gyorsak a térbeli mobilitást illetõen, ahol a leglátványosabb
változásokat a nagysebességû vasút, illetve a fapados repülõjáratok hozzák. Hasonló je-
lentõségûek az információtechnológia újdonságai is. Így például a szélessávú, nagy sebes-
ségû internetes kapcsolatok egyre több ember számára teszik lehetõvé az otthon dolgo-
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zást. Egyes nyugati, a technológiai fejlesztésekben különösen innovatív városok példái
mutatják, hogy a város mûködésének sok más területét is meg fogják változtatni az új
technikai lehetõségek (így például az egészségügyben elterjedhet a távgyógyítás, a lakó-
házak funkcionálását, biztonságát távolról is lehet befolyásolni, ellenõrizni stb.).

Az új technológiák hatásait természetesen tágabb összefüggésekben kell megítélni.
Fleischer (2005) szerint a technológiai váltások megjósolhatók, elõre láthatók. A
fenntarthatóság azonban nem pusztán a kínálati lehetõségekhez való alkalmazkodást
kell jelentse, hanem a keresleti tényezõk befolyásolását is. 

d) Az európai városok társadalmi kohéziós képességérõl 
alkotott kép megrendülése

Több elemzõ véleménye szerint az európai városok lakosságszám-csökkenésének
megállítására a bevándorlás korlátainak lazítása lehetne a racionális válasz. Sok millió
bevándorlóra van szükség, akik számára meg kell adni a gyors beilleszkedés lehetõsé-
gét. Az aktív keresõk számának ilyen módon való megnövelése azonban az alapvetõ-
en pozitív gazdasági hatások mellett jelentõs problémákkal, veszélyekkel jár. Éppen
az elmúlt néhány év jól ismert eseményei mutatnak rá arra, hogy a bevándorlók beil-
leszkedésének több generációra is kiterjedõ nehézségei vannak.

Nyugat-Európa egyes országaiban egyre több olyan város van, ahol belátható idõn
belül a bevándorlók többségbe kerülnek a helyi lakosságot tekintve. Példa erre Hága
és Birmingham, ahol ez 1–2 évtizeden belül bekövetkezhet. Hollandiában és Angli-
ában (egészen a legutóbbi hónapokig) a fejlõdõ országokból érkezett bevándorlókkal
kapcsolatban toleráns politika érvényesült. Így például Hága városvezetése elfogadja,
hogy a bevándorlók egyes városrészekben koncentrálódnak és itt a lakosság többségét
alkotják, és plusz lehetõségek teremtésével (pozitív diszkriminációval), nem pedig
közvetlen beavatkozásokkal próbálja ezt a helyzetet kezelni. Angliában elismerik más
vallások, kultúrák egyenlõ jogait, és ennek következtében sokféle templom, közösség
alakul ki a városok különbözõ részein. A hágai és birminghami esetben az ad reményt
a bevándorlóknak, hogy az általuk ûzött foglalkozásoknak és a városnegyedeiknek
gazdasági erejük van, és a város támogatja is ezek erõsödését. 

Kicsit más a helyzet Franciaországban, ahol az etnikai városnegyedekben élõk sok-
kal kevésbé toleráns politikával szembesülnek, és ezeknek a szomszédságoknak sok-
kal kevesebb lehetõségük is van „alulról felfelé” plusz jogokat kiharcolni, mert a fran-
cia politika alapvetõen felülrõl szervezõdik. A franciák nem akarják megengedni et-
nikai szomszédságok túl erõs kialakulását, mert akkor ellenõrizetlen intézményi
struktúrák alakulnának ki. A 2005-ös év végének francia városi zavargásai erõsen rá-
világítottak arra, hogy milyen problémákra vezet, ha – akár második, harmadik ge-
nerációs – bevándorlók térben erõsen koncentrálódnak és egyre kevesebb esélyt kap-
nak a többségi társadalomba való beilleszkedésre. 

Az elmúlt évek terrorista cselekményei még a bevándorlókkal szemben eddig tolerán-
sabb országokban is az eddigi megközelítés átgondolására késztetik a politikát. Nyu-
gat-Európában a bevándorlók kulturális és szociális beilleszkedésének politikájában a
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multikulturalitás elv helyett az asszimiláció kerül elõtérbe. Az a nézet nyer teret, hogy
kulturális egység nélkül nem tud funkcionálni egy társadalom, a kulturális közösségen
túli egyenlõtlenségekkel nem szolidárisak az emberek. Ennek alapján kulturális közös-
séget kell teremteni, ami nélkül nincs társadalmi kohézió.

A posztszocialista országokban a bevándorlás mind ez ideig jelentéktelen mértékû volt,
különösen a nyugati országok nagyságrenddel nagyobb számaihoz és arányaihoz képest.
Az országon belüli kisebbségekkel kapcsolatos problémák azonban jól jelzik, hogy a be-
illeszkedési problémákat ezekben az országokban még kevésbé tudják a politika szintjén
kezelni és a lakossági elõítéletek talán még erõsebbek is, mint nyugaton. Mindezek alap-
ján aligha valószínûsíthetõ, hogy az elöregedõ társadalom problémáira ezek az országok
kényelmes megoldást tudnának találni a bevándorlás liberalizálásának útján.

2. Nemzetközi viták és politikák

a) A környezeti tényezõk szerepe a nagyvárosok fejlõdésében

A fenntartható fejlõdésnek tengernyi irodalma van, különösen a nagyvárosok fejlõdése vo-
natkozásában, ahol a leginkább láthatók a fenntarthatóság megsértésének tendenciái.
Wheeler (1999:437) a fenntarthatóságot egyszerû definícióval úgy értelmezi, mint egy
olyan fejlõdés, amely javítja az emberi és ökológiai rendszerek hosszú távú egészségét. A
fenntarthatóságnak a városfejlõdési szempontból fontos összetevõit a következõkben látja:

• Kompakt, gazdaságos földhasználat
• Kevesebb autóhasználat, jobb kapcsolatok
• Hatékonyabb erõforrás-használat, kevesebb szennyezés
• A természeti rendszerek helyreállítása
• Jó lakás- és életkörülmények
• Egészséges társadalmi ökológia, kiegyensúlyozott társadalmi rendszer
• Fenntartható gazdaság (helyi gazdaság, megfizethetõ szolgáltatások)
• A közösség részvétele, bevonása
• A helyi kultúra megõrzése.
A fenntarthatóság felsorolt elemeit a városok a csak hosszú távú stratégia kereté-

ben tudják közelíteni. Szükséges a jó gyakorlatok áttekintése, a víziók kialakítása, a
konszenzuskeresés, indikátorok és teljesítményi standardok létrehozatala, a tervezés-
sel és egyenlõségi kérdésekkel magas színvonalon foglalkozó intézmények létrehozása.
El kell érni, hogy minden városfejlesztési döntés kiértékelésre kerüljön az emberi és az
ökológiai környezetre gyakorolt hatását illetõen is.

b) Az Európai Unió új politikája, 
reagálás Európa gazdasági lemaradására

Elemzések gazdasági téren az EU fokozódó lemaradását mutatják az USA-val, illetve
a világ más, gyorsan fejlõdõ térségeivel szemben. Ez erõs kihívást jelent az EU eddigi
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politikáinak átalakítására, a versenyképességnek a kiemelése, elõtérbe helyezése irá-
nyába. Az EU jelenlegi politikájáról, és ezen belül a Strukturális Alapok régiókra ala-
pozódó elosztási elveirõl folyó vita a lisszaboni folyamattal kapcsolatos irányváltási tö-
rekvésekben (lásd Kok, 2004) mérhetõ le legközvetlenebbül. A Kok-bizottság javas-
lata szerint növekedésorientált makrogazdasági politika kell, a tudásalapú gazdaság
elõtérbe helyezésével, a belsõ piac kiteljesítésével és a piaci verseny elõmozdításával
(szolgáltatások szabadsága), a cégek számára kedvezõ üzleti környezet, alkalmazko-
dóképesebb munkaerõpiac, környezeti–gazdasági stratégiák kialakítása útján. 

A nemzetközi versenyképesség szempontjának minden más megfontolás fölé eme-
lésével azonban sokan nem értenek egyet, formálódik egy ezzel ellentétes álláspont is.
Ez a göteborgi–koppenhágai döntéseken, a fenntarthatóságra koncentráló stratégián
alapul, és sokkal erõsebb a környezeti és szociális eleme, mint a Kok által favorizált
gazdaságfejlesztési. E nézõpont szerint Európa nem fogja soha elérni a nemzetállamok
versenyképességét, ennek ellensúlyozására viszont ötvözni tudja a sokszínûséget a
kultúrára alapozott gazdasággal. Európában a versenyképesség mellett a kohéziót
mindig ugyanolyan fontosnak kell tekinteni.

c) Értékrendek csatája

A világgazdaság alakulása, a „fejlõdés” értelmezése az Európai Unióban tehát élese-
dõ vitákat vált ki: a Kok-jelentés és az annak alapján átdolgozott lisszaboni folyamat
fogadtatása nem egyértelmûen pozitív, érezhetõek az értékrend megváltoztatására
irányuló törekvések. Ezek fellelhetõek pl. az OMFB értékelõ anyagában (Radá-
csi–Vári, 1999) a szociálisan és ökológiailag fenntartható, antiglobális, bio-regionális
felfogás kiemelésében, illetve a High Level Group on the future of social policy in
the EU (2004) írásában az adórendszer megváltoztatásáról, illetve európai nyugdíj-
alapok szükségességérõl.

2005 végén a brit elnökség által szervezett „Fenntarható Közösségek” címû minisz-
teri találkozó konkrétan is megfogalmazta a versenyképességgel kapcsolatos kiegyen-
súlyozottabb álláspontot. A bristoli konferencián jelen lévõ, a várospolitikában illeté-
kes európai miniszterek a várospolitika közösségi szinten történõ szabályozását, koor-
dinációját és stratégiai lebonyolítását illetõen kialakították az ún. Bristoli Megállapo-
dást. Ez abból indul ki, hogy tekintettel a nagyvárosok és vidéki városok helyi,
valamint regionális szinten kifejtett gazdasági húzóerejére, továbbá közösségépítõ sze-
repére, a várospolitika és városfejlesztés markánsan hozzájárul az európai szintû fel-
zárkóztatáshoz és versenyképesség javításához, valamint erõsíti a területi kohéziót.
Ennek megfelelõen a dokumentum olyan európai szintû várospolitika kialakítását ja-
vasolja, mely a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontok összhangján alapuló
integrált városfejlesztési és rehabilitációs programokban valósul meg, „élhetõ” lakó-
környezetet teremt, s egyenlõ esélyeket biztosít az (európai) polgárok számára. 

A versenyképesség és a kiegyensúlyozottabb megközelítést jelentõ fenntarthatóság
nézõpontjainak vitájához hozzájárul az „ökológiai pesszimisták” és a „technológiai op-
timisták” közötti vita is (Nordregio Report, 2000), ami lényegében akörül forog, hogy
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lehetséges-e technológiai haladással a fogyasztás mai szintjének fenntartása vagy fo-
kozása anélkül, hogy belátható idõn belül ökológiai katasztrófa következne be. 

A gazdasági versenyképesség, a társadalmi befogadás és a környezeti minõség para-
dox viszonyban vannak egymással. Úgy tûnik, hogy a jövõbeli fejlõdés ezen alapvetõ
tényezõinek egymáshoz való viszonyára, megfelelõ kapcsolatára leginkább a városok
és városrégiók (funkcionális térségek) fejleszthetnek ki megfelelõ politikát. Európá-
ban ugyanis nemcsak a gazdasági fejlõdés legfontosabb tényezõi és a környezeti prob-
lémák legnagyobb forrásai, hanem a szegénység maga is leginkább a városokban és
nagyvárosi térségekben található meg. A régióknak a következõ évtizedben várható
felértékelõdését indokolja egyrészt az, hogy a térbeli közelségnek, az egy munkaerõ-
piachoz való tartozásnak szerepe van a tudás és a technikák kombinációinak verseny-
képes kialakításában, másrészt az, hogy a térben összefüggõ biorégiók ökológiai egy-
ségekként is optimálisan funkcionálnak, harmadrészt pedig az, hogy a régiók kultu-
rális egységeknek tekinthetõk. 

3. Jó gyakorlatok, megoldáskísérletek 
a fejlõdés fenntarthatóságának biztosítására

A fentiek alapján Európa következõ évtizedeiben a nagyvárosi régiók mint a verseny-
képesség és a fenntarthatóság erõsítését párhuzamosan lehetõvé tévõ egységek foko-
zódó szerephez jutása valószínûsíthetõ, ami együtt jár a nemzeti állam szintjének re-
latív gyengülésével, illetve azzal, hogy ezen a szinten a közvetlen irányítás helyett a
regionális funkcionálás és döntésképesség optimális lehetõségeit kell megteremteni. 

Az alábbiakban néhány jó gyakorlat példáján kerülnek illusztrálásra olyan helyi meg-
oldások, amelyek biztosítják a fejlõdés különbözõ aspektusai közötti relatív egyensúlyt.

A „Local Agenda 21” a Rio de Janeiróban elfogadott Agenda 21 céljainak helyi köze-
lítésére irányuló többszektorú, részvételen alapuló eljárás, amely az 1994-ben elfogadott
Aarlborg Charterbõl indul ki, amelyet közel 2000 EU-országbeli helyi önkormányzat
írt eddig alá. Lényege egy hosszú távú stratégiai akcióterv készítése és végrehajtása,
amely a fenntartható fejlõdés helyi problémáit, prioritásait érinti. Metodológiai szem-
pontból kulcsfontosságú a helyi szereplõkkel való konzultáció, a célkitûzések mérhetõ-
ségének biztosítása (indikátorok), az ellenõrzés rendszerének kiépítése. 

Berlin és Brandenburg példája: Berlin és Brandenburg külön tartományok, Branden-
burg hasonló módon „körülöleli” Berlint, mint Pest megye Budapestet. A ‘90-es évek
közepén komoly formában felmerült a két tartomány egyesítése. Habár ez az elkép-
zelés a lakossági népszavazáson megbukott, egy közös tervezési hatóság felállításra ke-
rült közös érdekeltségû, hosszú távú, kötelezõ érvényû fejlesztési programok kidolgo-
zására. E hatóság munkájára alapozva kialakították a közös tervezés rendszerét, a po-
litikai szintet is beleértve. Ezzel az intézményi és döntéshozási háttérrel folyik a mun-
ka Berlin térségében a fejlõdés „decentralizált koncentrációján” alapuló fõbb
regionális fejlesztési célkitûzések eléréséért. A Berlin és Brandenburg területére érvé-
nyes területfejlesztési terv szerint a növekedési lehetõségek az önkormányzatok között
úgy kerülnek elosztásra, hogy a már meglévõ belterületek, illetve a központoknak ki-
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jelölt (tömegközlekedéshez közelebb lévõ) települések fejlõdése kapjon elsõbbséget.
Ezen túlmenõen az azonos térségben lévõ önkormányzatok közötti közös tervezés elõ-
segítésére Berlin és Brandenburg a város környékén négy „szomszédsági fórumot”
alakítottak ki, melyekben az adott térség regionális tervezési hatóságainak, a városok-
nak, a falusi körzeteknek és a berlini kerületeknek állandó képviseletük van. A szom-
szédsági fórumok elsõ lépésben az információk és tapasztalatok cseréjét jelentik, de
ezen az alapon késõbb alapjaivá válhatnak az együttmûködés intenzívebb formáinak. 

Bécs és Alsó-Ausztria példája: 1978-ban létrehoztak egy tervezési hatóságot három
szövetségi állam (Bécs, Alsó-Ausztria és az agglomerációval szomszédos Burgenland)
részvételével, Keleti Tervezési Hatóság (PGO) néven. Ez a hatóság a területfelhasz-
nálással kapcsolatos tevékenységek koordinálását látja el, döntést csak egyhangúlag
hozhat, de az így hozott határozatoknak sincs jogi hatályuk, csak közös ajánlásoknak
tekinthetõk. Olyan témákban van esélye sikerre, amelyeknél viszonylag egyszerû po-
litikai konszenzust elérni és amelyek esetében a projektek megvalósításához állami
szubvenció is kapható. Eredményesen mûködik továbbá ez a hatóság az egész régió
képviseletében, például a nemzetközi szinten. A PGO azonban sokszor nem tud po-
litikai kompromisszumot elérni (példa erre a városon kívüli nagy bevásárlóközpon-
tok esete, melyre az egyes államok eltérõ érdekei miatt mind ez ideig nem sikerült
közös szabályozást kialakítani), és arra sem képes, hogy ellenõrizze a közösen elfoga-
dott határozatoknak a helyi önkormányzatok által történõ végrehajtását. A PGO
mûködésének konkrét pozitív eredménye három regionális társulás megalakítása
(Rekreációs Területek Szövetsége, Keleti Régió Közlekedési Szövetsége, Hulladékke-
zelési Tervezési Szövetség). 

Stuttgart és környéke esete: a ‘90-es évek elején a stuttgarti régiónak is megoldást kel-
lett találnia arra a problémára, hogy néhány év leforgása alatt 90 ezer munkahely
szûnt meg, és emiatt naponta 650 ezer ember volt kénytelen településhatáron túlra
ingázni (egyharmaduk tömegközlekedéssel). Megszületett a felismerés, hogy az éles
szembenállás helyett a régióban lévõ városoknak és más településeknek össze kell fog-
niuk egymással annak érdekében, hogy az egész stuttgarti régió megfelelõ eséllyel in-
dulhasson a régiók európai és világméretû versenyében. 1994-ben megalapították a
Stuttgarti Régió Egyesülést, amely magán a városon kívül öt megyét foglal magába,
összesen 179 településsel. Az Egyesülésnek 87 tagú, közvetlenül választott „parla-
mentje” van. Célja az összehangolt közlekedésszervezésen túlmenõen a tömegközleke-
dés deficitjének a csökkentése, pl. a közlekedési szolgáltatók versenyeztetésével.
Kulcsszerepet játszik a regionális tervezésben, mely többek között kiterjed a régió fej-
lõdési tengelyeinek a kialakítására, az egyes települések szerepének körvonalazására,
az új lakó- és ipari területek kijelölésére, a zöldfelületek kialakítására, az infrastruk-
túra legfontosabb elemeinek (erõmûvek, hulladékkezelõk és -lerakók, vízi és közleke-
dési létesítmények) elhelyezésére. Az Egyesülés részt vesz a két legfontosabb beruhá-
zás, a föld alatti központi vasútállomás és az új központi vásárváros megvalósítását
célzó „Stuttgart 21” projektben is.
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II. Budapest fejlõdése, a városfejlesztés tervezése 
és a fenntarthatóság

1. A budapesti térség fejlõdése és a fenntarthatóság 
a rendszerváltás után 

Az 1989–90-es rendszerváltás az állam teljes kontrollján alapuló politikai modell szétesé-
sét jelentette (Hegedüs–Tosics, 1996, Tosics, 2001). A központi politikai–állami szint el-
vesztette ellenõrzését keresleti és kínálati oldalon egyaránt, nem tudta többé közvetlenül
befolyásolni a lakossági jövedelmek alakulását, de a munkahelyek, lakások, szolgáltatások
telepítését, térbeli elhelyezkedését sem. A központilag irányított rendszer piaci irányultsá-
gú átalakulásának legfontosabb folyamatai a decentralizáció és privatizáció voltak. 

A politikai, közigazgatási és gazdasági feltételek változásával párhuzamosan a ter-
vezési rendszer is teljesen átalakult. A szocialista idõszakban többéves idõszakra ite-
rációs eljárásban, de lényegében a kormányzati/megyei szint preferenciái alapján ké-
szültek politikailag determinált középtávú tervek. A rendszerváltás után a tervezés
szerepe lecsökkent, erõs szintté a helyi önkormányzat vált, és a középtávú elõreterve-
zést felváltotta a rövid távú, költségvetés által uralt pénzügyi tervezés. Az évtized kö-
zepére megjelentek az elsõ, több évre szóló tervek, elsõsorban a pénzügyi szektor nyo-
mására (a fejlesztések költségvetési hatásainak elõrejelzésére).

A decentralizáció, a privatizáció és az átalakult tervezési rendszer hamar a városfejlõdés
teljesen új problémáinak kialakulásához vezettek. Fény derült arra, hogy az új körülmé-
nyek között nehéz, illetve lehetetlen a nagyobb területek térségi érdekeit képviselni a he-
lyi önkormányzatokkal szemben. Regionális, megyei, kistérségi szinten kötelezõ jellegû
elõírásokat nem lehetett hatékonyan érvényesíteni, mivel a helyi önkormányzatok azokat
saját önállóságuk szûkítéseként értelmezték, az önkormányzatok önkéntes együttmûkö-
dése ugyanakkor csak nagyon lassan alakult ki. Ez a probléma a nagyvárosokban a város
egészét szolgáló érdekek érvényesítésének nehézségeiben jelentkezett. 

A vázolt folyamatok, a piaci erõk által dominált átalakulás Budapesten a gazdasá-
gi krízis viszonylag gyors felszámolásához és látványos gazdasági fejlõdéshez vezetett,
ugyanakkor egyáltalán nem járt kedvezõ hatásokkal a városfejlõdés fenntarthatósága
szempontjából. Részletesebb elemzések (pl. Tosics, 2001, 2004b) bemutatják az ingat-
lanpiac – az irodák, kereskedelmi létesítmények, lakóingatlanok – átalakulását és az
ezek kapcsán bekövetkezett lakossági átrendezõdést. A gyors szuburbanizáció, azaz a
városi lakosság egy részének a városkörnyéki településekre költözése nagymértékben
hozzájárult ahhoz, hogy Budapest lett a közép-európai térség egyik leggyorsabban
csökkenõ népességû városa, 25 év alatt mintegy 17%-os lakosságszám-csökkenéssel
(aminek nagyságrendileg felét okozta a vándorlási veszteség). 

A városból való kiköltözés okozta problémákat egy elemzés (Éri, 2001:6) a követ-
kezõkkel illusztrálja:
• a térbeli kiterjedéssel nõ az útépítés és közmûfejlesztés iránti igény (az egy fõre ju-
tó vízvezeték hossza 1999-ben Budapesten 5,8 m, az agglomerációs övezetben ezzel
szemben 21,5 m, a csatornahossz Budapesten 6,2 m, az agglomerációs övezetben 24,3
m), ami magasabb létesítési, majd pedig fenntartási költségeket is jelent;
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• az általános iskolai tantermek száma 1900–2000 között Budapesten nem változott,
az agglomerációs övezetben viszont 14%-kal nõtt (a lakásállomány növekedésével
azonos mértékben), a középiskolások száma 10 ezer lakosra Budapesten 119, az agg-
lomerációs övezetben 47, és az agglomerációból ingázó középiskolások száma 10 év
alatt duplájára, 20 ezerre nõtt;
• az ingázók száma napi 200 ezer fõ, a város bevezetõ útjain a munkanapi forgalom
a ‘90-es évek folyamán 17%-kal nõtt. Ezzel párhuzamosan a zöldövezet gyorsan zsu-
gorodik, a levegõszennyezettség nõ. 

A Levegõ Munkacsoport szakértõinek (Lukács–Beliczay, 2001:35) számításai szerint Bu-
dapesten a tömegközlekedés 4000 jármûvet használ, a városi lakók 600 ezer autójából na-
ponta 200 ezer el is indul, és további 150 ezer lép be a városhatárokon. A BKV, MÁV és
Volán 1997-ben 60 Mrd-ot fordított a budapesti tömegközlekedésre, a 750 ezer autó tulaj-
donosa 350 ezer Ft/év alapon számolva 260 Mrd-ot, míg 200 Mrd Ft-ra tehetõk az
externális költségei az autóhasználatnak. Míg a tömegközlekedési jármûvek teljes helyfog-
lalása 152 ezer m2 (30 m2 jármû, 4 m követési távolság, mindegyik mozog), addig az au-
tókra ugyanez 600 ezer m2-rel több (8 m2 jármû, 4 m követési távolság, 100 ezer mozog
egyszerre). A légszennyezõ anyagoknak 60%-át személyautók, 34%-át teherautók, 6%-át
autóbuszok bocsátják ki. Budapesten az utazások 60%-át a tömegközlekedés bonyolítja le,
ez a személyszállítás összköltségeinek 16%-át teszi ki, a légszennyezés 10%-át, a balesetek
3%-át, és a helyfoglalás 2%-át okozva. A 40%-nyi személyautó-közlekedésre az összkölt-
ségek 84%-a, a légszennyezés 90%-a, a balesetek 97%-a, és a helyfoglalás 98%-a jut.

A szerzõk szerint Budapesten belül riasztó adatokkal illusztrálható az egészségrom-
lás, utalva arra, hogy a környezeti kiadások alacsony szintje, a társasházi anarchiák,
piszkos kapualjak, hajléktalanok, kéregetõk, zugárusok, udvar és tornaterem nélküli
iskolák, zöldterületek és sportolási lehetõségek hiánya mind hozzájárulnak ahhoz,
hogy sokan döntenek a városból való kiköltözés mellett. Ugyanakkor maguk a kiköl-
tözõk is súlyosbítják a helyzetet azzal, hogy naponta visszajárnak autóval a városba.

2. A városfejlesztés körülményei Budapesten 

A ‘90-es évek második felében a budapesti városvezetésben megerõsödött az az elkép-
zelés, hogy az éves költségvetési terveken, valamint a hét évre elõretekintõ pénzügyi–fej-
lesztési tervezésen (lásd Pallai, 2003) túlmenõen szükség van egy hosszabb távra kite-
kintõ, távlati vízión alapuló, komplex városfejlesztési koncepcióra. Az 1997–2002 kö-
zött kidolgozott, 2003-ban elfogadott Budapest Városfejlesztési Koncepciója (Budapest,
2002) 20–30 éves nagytávlatú jövõképen alapuló, 15 éves idõtávlatra elõretekintõ
anyag. A városfejlesztés fõ céljait, a közszféra – és kiemelten a Fõvárosi Önkormányzat
– beavatkozási stratégiáját és prioritásait kívánja meghatározni. 

A Budapesti Városfejlesztési Koncepció három alapelve: a gazdaság fejlesztéséhez
szükséges feltételek megteremtése, a város lakhatósága-élhetõsége az életminõség és
a környezeti feltételek javításával, a méltányosság és a szociális helyzet javítása. 

Budapest Városfejlesztési Koncepciója a város hosszú távú jövõképének kulcsfontos-
ságú elemeként tûzi ki, hogy Budapest, illetve az ország központi régiója az egyesült
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Európa integráns részeként, nemzetközi metropolisszá formálódjon, és kedvezõ geopoliti-
kai helyzetét optimálisan kihasználva erõsödõ regionális központtá váljon és Kelet-, Dél-
kelet-Európa felé elsõdleges közvetítõ szerepet tölthessen be. E fõ cél érdekében egyszerre
szükséges a város térszerkezetének, mûködésének, gazdaságának, termelõ infrastruktúrá-
jának hatékonyságelvû fejlesztése, a város és környéke életminõségének javítása, és a fejlõ-
désben lemaradók helyzetének javítása. Azt kell tehát elérni, hogy a gazdasági potenciál
növekedésével, a regionális szerepkör erõsödésével párhuzamosan a város élhetõ, lakható
hely maradjon, továbbá hogy a társadalmi különbségek tovább ne élezõdjenek, a szegé-
nyekkel, kisebbségekkel, a bevándorló külföldiekkel való szolidaritás valósággá váljon.

Kiemelve a három fõ cél közül a környezet minõségének javítását, ennek érdekében
a Koncepció szerint sor kerül a belsõ városrészek forgalmának csillapítására, a tömeg-
közlekedés igénybevételét differenciált módon lehetõvé tevõ eszközváltási zónák és
intermodális csomópontok kialakítására. A térség külsõbb, lazább beépítésû részein
lakók számára lehetõvé válik, hogy az egyéni közlekedési eszközök használatával mi-
nél hamarabb elérjék a tömegközlekedés rendszerét, kulturált átszállási körülmények
között. A nagyobb új – lakó, szolgáltatási, iroda, vállalkozási – funkciók elhelyezésé-
nél fontos szemponttá válik a közlekedés integrált rendszerével való minél jobb kap-
csolat, az egyéni közlekedés iránti igények minimalizálása érdekében. A metropolisz
térség különbözõ részein eltérõ eszközökkel – a Belvárosban elsõsorban komplex
városrehabilitációval, az átmeneti zónában új közlekedési kapcsolatok megteremtésé-
vel, a rozsdaövezeti beruházások támogatásával, új funkciók elhelyezésével, a külsõbb
kerületekben a városközpontok újraélesztésével, a városon kívüli területeken a köz-
ponti helyek fejlesztésével, illetve a köztes területek természeti értékeinek megóvásá-
val, fokozott védelmével – kerül sor az épített és a természeti környezet fejlesztésére,
és ezzel a metropolisz élhetõsége, a lakók életkörülményei javítására. 

A város hatékonyságának, élhetõségének/lakhatóságának, szolidaritásának és a kü-
lönbözõ szereplõk közötti kooperációnak a növelése összetett célrendszer, mely nem
valósítható meg egy vagy két kiemelt stratégiai programmal. Ilyen értelemben Buda-
pest Városfejlesztési Koncepciója különbözik néhány külföldi város koncepciójától,
melyekben kisszámú program/projekt „zászlóshajó” szerepet kapott (pl. Koppenhá-
ga–Malmö: az Öresund-híd; Bilbao: az új Guggenheim múzeum). 

A Budapest jövõképében kijelölt, egymással egyensúlyban elképzelt alapvetõ érté-
kek közelítésére hét alapvetõ stratégiai célt jelöl ki a Városfejlesztési Koncepció, ame-
lyek közül három a gazdasági hatékonyság, három az életminõség, míg egy a társa-
dalmi fenntarthatóság javítására vonatkozik. Különálló stratégiai célként foglalja ösz-
sze a térbeli fejlõdésre vonatkozó elképzeléseket a térszerkezeti koncepció, amelyben
kiemelt stratégiai területekként szerepel a belsõ városrészek komplex rehabilitációja,
az átmeneti zóna területi tartalékainak feltárása, a Duna mint várostengely és a par-
ti zóna kiemelt fejlesztése, a külsõ városrészek arányosabb fejlesztése és a városi köz-
pontrendszer kiegyensúlyozott fejlesztése. 

A Koncepció hat év munkáját követõen került 2003 márciusában hivatalos, közgyûlé-
si elfogadásra. A munka ilyen mértékû elhúzódásában – bár hat év nem szokatlan átfo-
gó városfejlesztési koncepciók tervezésekor – szerepet játszottak a Koncepcióval kapcso-
latos nézetkülönbségek a megbízó és a szakmai csapat között, amelyek miatt a tervezési
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munka 2000-ben egy évre le is állt. A konfliktus oka az volt, hogy ekkor vált világossá a
tervezõk komplex megközelítési módja és a városvezetés egy részének a leszûkítésre irá-
nyuló álláspontja (a Koncepciónak csak a város fizikai szerkezetével kell foglalkoznia,
nem szabad érintenie a gazdaságpolitikát, nem szabad számítások nélkül szociális célo-
kat kitûznie, nem szabad intézményi megoldásokra vonatkozó javaslatokat tárgyalnia)
közötti különbség. Hosszas viták után születtek meg a Koncepció befejezését és politikai
elfogadtatását lehetõvé tévõ megállapodások a fõváros vezetése és a szakmai csapat kö-
zött. Ezek lényege az volt, hogy jobban el kell választani egymástól a tervezési idõszako-
kat, és a Fõváros és a többi szereplõ feladatait annál pontosabban meg kell határozni, mi-
nél inkább közelítünk a 30 éves nagytávlattól a 15 éves hosszú távon át a 7 éves közép-
táv felé. Ezzel a pontosítással elfogadást nyert a Koncepció tágabb, komplexebb megkö-
zelítésmódja, beleértve a nem fizikai (gazdasági, kulturális, szociális stb.) témakörök,
valamint az eszköz-intézményrendszerre vonatkozó elgondolások szerepeltetését is.

A megbízóval folytatott vitában végsõ soron tehát gyõzedelmeskedett a komplex, a fej-
lõdés fenntarthatóságának elveit jobban tükrözõ álláspont. A vita során csak egy koncep-
cionális vonatkozásban kellett a szakmai csapatnak eredeti elképzeléseitõl visszalépnie,
amennyiben az elsõdleges prioritásként elképzelt barnaövezet-átalakítást „le kellett fokoz-
ni” a többi koncepcionális célkitûzés szintjére. Ez azt jelenti, hogy a politikai vezetés nem
fogadta el azt az állítást, hogy Budapest hosszú távú fejlesztésében az átmeneti övezet (a
belváros és a külvárosok közötti, jórészt kiüresedett ipari-raktározási területek) átstruktu-
rálására kell legfõképpen koncentrálni –, ehelyett azt javasolta, hogy ez a célok egyike le-
gyen csak, hasonló súllyal a belváros rehabilitációjához, a Duna vonalának fejlesztéséhez és
a többi célhoz. A Fõváros által kért hangsúlyváltás legfontosabb hivatkozása az volt, hogy
a meglévõ problémák (tömegközlekedés, belvárosi rehabilitáció) kezelésére sincs elég pénz,
ezért nem reális egy teljesen új prioritást a középpontba állítani.

3. A városi fenntarthatósággal kapcsolatos 
egyes konkrét dilemmák Budapesten

A Koncepció elfogadása tehát a komplex városfejlesztés gyõzelmeként értékelhetõ a
leszûkített állásponttal szemben. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a Koncepciót min-
denki a fenntartható városfejlesztés diadalaként ünnepelte volna, a különbözõ célki-
tûzések kiegyensúlyozására vonatkozó törekvések ugyanis azt is jelentik, hogy a kör-
nyezeti céloknak sincs egyértelmû prioritásuk. Érdekes dilemmák derülnek ki a fenn-
tartható városfejlõdés témakörében, ha összehasonlítjuk Budapest Városfejlesztési
Koncepcióját és a Védegylet „Növekedés vagy fejlõdés?” címû anyagát (Védegylet,
2002). Lényegében azonos helyzetértékelésbõl kiindulva a két anyag egyes kérdések-
ben többé vagy kevésbé eltérõ következtetésekre jut. 

• DBR (4-es) metró kérdése: a Koncepció ezt a városfejlõdés alapvetõ feltételének te-
kinti, mivel a metrórendszer továbbfejlesztését, közel teljessé tételét jelenti (nem vé-
letlen, hogy Bécs és több más európai város is újabb metróvonalakat épít és a meglé-
võknek a meghosszabbítását tervezi). A Védegylet ugyanakkor élesen ellenzi a 4-es
metrót, amelyet megalomán megoldásnak tart, ami helyett a villamosokat javasolja
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tovább építeni (1-es, rakparti, …), nem megvárva a metró elkészültét. Nincs különb-
ség abban, hogy mindkét felfogás szerint a kollektív (tömeg-) közlekedés javítása a
kulcskérdés, amihez a térségi közlekedési szövetség kiépítése az egyik legfontosabb lé-
pés. A Védegylet ugyanakkor a meglévõ hálózatot megtartva, az új fejlesztéseket más
alapon képzeli el, nem az általa elavultnak tartott régi logikát tovább folytatva. 

• Aquincumi híd: A Koncepció egyik legfontosabb állítása az Aquincumi híd, azaz
az északi összekötõ vasúti híd melletti városi hídért való határozott kiállás. Ez fontos
állítás egy olyan helyzetben, amikor az M0-s körgyûrû északi hídjának állami eszkö-
zökbõl történõ megépítése miatt az Aquincumi hídhoz belátható idõn belül aligha le-
het állami támogatást remélni. A Koncepció szerint mindkét hídra szükség van, a vá-
roson belüli közlekedési problémák megoldása szempontjából azonban az Aquincumi
híd sokkal fontosabb. 

A Védegylet ebben a kérdésben (is) sokkal radikálisabban fogalmaz. Véleményük
szerint a legjobb az lenne, ha az M0-s északi híd egyáltalán nem is épülne meg, ha a
10-es út bõvítésére nem kerülne sor, ellenben gyorsan megépülne az M0 keleti sza-
kasz a gödöllõi átkötéssel, és városi híd létesülne Aquincumnál, alapvetõen kötöttpá-
lyás közlekedéssel. A MÁV-tól függetlenül villamos vihetõ a hídon, vagy MÁV-val ko-
operálva villamos a vasúti pályán, azaz kell a közúti híd, de a lényeg a kétvágányú kö-
töttpályás közlekedés. 

A két álláspont különbözik a Körvasúti körút megítélésében is. A Koncepció sze-
rint Budapesten hiány van haránt irányú utakban, ezért a Körvasúti körút fontos új
eleme lenne az úthálózatnak, és ez tenné lehetõvé, hogy radikális belvárosi forgalom-
szûkítést lehessen végrehajtani. A Védegylet lényegében minden úthálózati fejlesztést
visszautasít, az autókat már a városhatáron fel akarja tartóztatni – ebben a felfogás-
ban a Körvasút inkább tömegközlekedési szerepet kapna. 

• Közterületek forgalommentesítése: A Koncepció kiáll a belvárosi forgalomcsökkentés
mellett, dilemmát jelent azonban számára a területi és a határoló utak forgalomcsök-
kentése, így például az, hogy lehet-e a Károly körutat és a Bajcsy-Zsilinszky utat beszû-
kíteni, ha éppen ennek a kapacitására alapozva kellene a Belvárost lezárni az autók nagy
része elõl? A Védegylet lényegében mindenhol forgalomcsillapításra törekszik. 

Eltérnek az álláspontok arról is, hogy a Belváros közlekedésének csillapítása meg-
oldható-e azonnal, alternatívák biztosítása nélkül? A Védegylet szerint igen (hiszen
minden metróvonal érinti). A Koncepció ezt elérendõ célként tûzi ki, utalva arra,
hogy ennek végrehajtását a Fõváros kell koordinálja a kerületek között. A kerületi vi-
tákon szélsõségesen eltérõ vélemény is megfogalmazódott, amely szerint bármely kor-
látozás a lakosság elköltözését gyorsítaná fel. 

• Parkolás-gazdálkodás: a diagnózisban a két anyag egyetért; Budapest ma autók
raktárává degradálódott, a raktárban rendet kell tenni, és ehhez kemény közterületi
fellépések kellenek. A Koncepció ezt a kérdést komplex módon közelíti, mivel a Bel-
város kereskedelmi funkcióinak fejlesztése (a Védegylet által is kiemelten szükséges-
nek tartott „Fõ utca program”) külföldi tapasztalatok alapján megköveteli a parkolá-
si lehetõségek megteremtését a felszínen vagy más módon (így pl. a müncheni, nürn-
bergi városközponti, sétálóutcához kapcsolódó áruházak attól mûködnek, hogy mel-
lettük ott a parkolóház). Ezért szükségesnek tartja a Belváros peremén közterületen
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kívüli új parkolóhelyek létrehozását, amelyek jelentõs részét nem a látogatók, hanem
a lakosok érdekében kell létesíteni, mivel már jelenleg is meghaladja a belvárosi autó-
tulajdonosok száma az utcai parkolóhelyek számát, amit különben azért is csökken-
teni kellene, hogy a legfontosabb közterületek felszabaduljanak a parkoló autóktól.
Amikor parkolóházakban, mélygarázsokban lehetõvé válik a lakossági parkolás, akkor
lehet az erõsebb szabályozást bevezetni, a lakossági ingyenes parkolás korlátozásával,
és ekkor válik lehetségessé a Belváros közlekedésének radikálisabb csillapítása is.

A Védegylet szakértõi ezzel szemben elleneznek minden belterületi parkolás-fejlesz-
tést, arra hivatkozva, hogy elég jó a tömegközlekedés, ezért erre nincs szükség. Még a
történelmi Belváros határára javasolt mélygarázs-építést is ellenzik: már a városhatáron
meg kell állítani az autókat (vonzó P+R rendszerek kialakításával, behajtási adó beve-
zetésével), csak a legutolsó lehetõség kell legyen a Kiskörút magasságában a parkoló…
Véleményük szerint külföldi példák alapján nem kellene automatikus legyen az ingye-
nes lakossági parkolási engedély megadása a Belvárosba való beköltözéssel, ezt területi
mérleg alapján kellene eldönteni (várni kelljen rá és fizetni kelljen érte). Meg kell változ-
tatni azt a szemléletet, hogy az emberek alanyi jognak érzik a parkolást. A kerületek is
érdekeltté kell váljanak a probléma kezelésében, pl. abban, hogy üres telkeket tartsanak
fenn parkolóházak számára (a mélygarázsok ugyanis sokkal drágábbak). 

• Kisvárosok a nagyvárosban: a Védegylet anyaga élesebben fogalmazza meg a város-
részek és alközpontok önállóságának és vegyes funkcióinak erõsítésére vonatkozó kö-
vetelményeket, amelyeket a Koncepció is tartalmaz, csak kevésbé hangsúlyosan. 

• A nagysebességû vasút (Magistrale) Budapestre behozatalát és a kapcsolati rendszer
megfelelõ kialakítását a Koncepció a gazdasági fejlõdés egyik alapfeltételeként érté-
keli, ezzel szemben a Védegylet ellenzi, mindaddig, amíg az egyéb vasúti fõvonalakon
megvalósul a 100 km feletti sebességre alkalmas pálya, a mellékvonalak is megfelelõ
állapotba kerülnek és az elõvárosi közlekedés is kiépül. 

• A meglévõ zöldterületek védelmét mindkét anyag fontosnak tartja. A Védegylet feltétel
nélkül kimondaná a belterületbe bevonása teljes tilalmát, míg a Koncepció ezt egy átfo-
gó regionális szabályozás életbe léptetésével látná csak hatásosnak, utalva arra, hogy amíg
Budapesten kívül nem lehet ezt elérni, a városon belüli lépés önmagában nem hatásos, sõt
kontraproduktív (amit jól mutat az a példa, hogy a XVII. kerületben ugyan sikerült meg-
akadályozni egy bevásárlóközpont felépülését, ennek eredménye azonban a fenntartható-
ság szempontjából még rosszabb lett: Monoron fog a bevásárlóközpont megvalósulni).

• Az átmeneti övezet problémáinak megítélésében a két anyag egyetért, így például ab-
ban, hogy az itt található alulhasznosított területek (a kihasználatlan MÁV-területek
Rákosrendezõtõl Kelenföldig 400 hektárt tesznek ki!) a városfejlesztés fontos tartalékát
jelentik, amennyiben sikerül a fejlesztés súlypontját a zöldmezõs területekrõl a barna-
mezõre átterelni. A Védegylet anyaga az átmeneti övezetet a városfejlesztés kiemelt kér-
déseként kezeli, míg a Koncepcióban a korábban tárgyalt okokból az egyértelmû kieme-
léstõl vissza kellett lépni, de így is a prioritások egyike maradt ez a témakör. 

A két anyag közötti különbség összefoglalóan abban fogalmazható meg, hogy míg
a Koncepció egyensúlyt próbál teremteni a város fejlõdésének hatékonysági és fenn-
tarthatósági szempontjai között, addig a Védegylet egyértelmûen a fenntarthatóság
szempontját helyezi minden más szempont elé. 
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A Koncepció által alkalmazott differenciáltabb megközelítési módot több tényezõ in-
dokolja, magyarázza. Egyrészt az a tapasztalat, hogy azokban a nyugati országokban,
városokban, ahol nincsenek különleges pénzügyi források (pl. olajjövedelem, vagy ki-
emelkedõ turizmus stb.), a fenntarthatósági beruházások jelentõs pénzügyi fedezetét
csak a gazdaság „felpörgetésével” lehet megteremteni (lásd pl. Lille, Lyon, Barcelona),
tehát a gazdasági hatékonyság megteremtését nem lehet elhanyagolni a fenntartható-
ság szempontjának egyoldalú kiemelésével. Másrészt figyelembe kell venni, hogy a fõ-
város pénzügyi lehetõségeinek szûkössége (a Kormánnyal való változó, esetenként ne-
hezen elõre jelezhetõ viszony) és a kerületekkel való ambivalens kapcsolat, a kétszintû-
ség problémái erõteljes gátját jelentik annak, hogy a Koncepció „vízionáriusabb” legyen. 

Az adott körülmények között különben a fenntarthatóság szemszögébõl a Koncep-
ció meglehetõsen „bátornak” tekinthetõ, hiszen – amellett, hogy egyértelmûen a tö-
megközlekedés fejlesztésébõl és az egyéni közlekedés csillapításából indul ki – felveti
az aktív és a fenntarthatóságot szolgáló térségi politikának, a szociális-kulturális kér-
déskörök kiemelt kezelésének, valamint a gazdaság befolyásolásának szükségességét,
amelyek eddig egyáltalán nem szerepeltek a fõvárosi vezetés elképzelései között. 

4. A hosszú távú Koncepciótól a Középtávú Programig

A Fõvárosi Közgyûlés Budapest Városfejlesztési Koncepciójának jóváhagyásakor egy rész-
letes középtávú program kidolgozásának szükségességérõl is döntött. A 2003. márciusi ha-
tározat szellemében kezdõdött meg Budapest Középtávú Városfejlesztési Programjának
kidolgozása, amely végül 2005 júniusában került elfogadásra (Budapest, 2005). 

Budapest Középtávú Városfejlesztési Programja (Podmaniczky Program) a Városfej-
lesztési Koncepció (Koncepció) által kialakított értékrend mentén, annak stratégiai cé-
lokra alapozva fogalmaz meg egy olyan középtávú – az EU költségvetésének megfelelõ-
en 2013-ig terjedõ – cselekvési programot, amely egyértelmû orientációt jelent a döntés-
hozók számára arra vonatkozóan, hogy az elkövetkezõ években mely célok mentén, mely
területen milyen programokat, nagyprojekteket kell megvalósítani. Ily módon a Program
alapját képezi a már projektszintre lebontott 7 éves fejlesztési tervnek, és az ágazati ter-
vezésnek is, ami azt jelenti, hogy az éves tervezést felválthatja egy hosszabb távú, az egyes
ágazati projektek egymáshoz való viszonyát is kifejezõ stratégiai tervezés. 

A Középtávú Program egy praktikus tervezési dokumentum, ennek megfelelõen
kizárólag a Fõvárosi Önkormányzat által alapvetõen befolyásolható beruházásokat,
beavatkozási lehetõségeket körvonalazza. A Program a Fõvárosi Önkormányzat cse-
lekvési lehetõségeinek definiálásával szeretné a többi szereplõ elképzeléseit, tervezési
rendszerét befolyásolni. Ezek a pontosan definiált célok és programok biztosíthatják,
hogy a Program megvalósulása az ország, valamint a város fejlesztésében érdekelt
partnerek fejlesztéseivel is egymást erõsítõ összhangban álljon, valamint azt is, hogy a
nagyvárosi térség minél nagyobb mértékben részesülhessen az Európai Unió
2007–2013 közötti támogatásaiból.

A szakértõk által a fõépítészi irodával szoros együttmûködésben kialakított szakmai
munkaanyag 2005 márciusától kezdõdõen széles körû egyeztetésre került. A tár-
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sadalmi–szakmai–kerületi egyeztetésnek május elsõ hetében volt a legintenzívebb
idõszaka, amikor naponta több fórum is megrendezésre került. 

A Középtávú Városfejlesztési Program természetesen a Koncepción alapul, az eb-
ben megfogalmazott stratégiai célok adták a Program prioritásait. A prioritások tar-
talma azonban operacionalizált, a pénzügyi realitások miatt szûkített módon kerül-
tek kialakításra. A szûkítés két lépésben valósult meg. 
1. Budapest Városfejlesztési Koncepciójának javaslatai a stratégiai célok mentén rész-
letes lebontásra és programozásra kerültek, és ilyen módon elõállt a hosszú távon
megvalósítandó beavatkozások teljes köre. A beavatkozási lehetõségek egy része jól
körülhatárolható térségekben jelenik meg, ezekben a térségekben tehát a beruházá-
sok egymásra hatása nagyon jelentõs. Ennek megfelelõen a Program ezeket a terüle-
teket kiemelt fejlesztési térségeknek definiálja. A beavatkozások másik része térben be
nem határolható, azonban témáját tekintve egyes fõbb ágazati fejlesztések köré cso-
portosítható, és ilyen módon ezekbõl a beavatkozásokból középtávon is megvalósítha-
tó tematikus programok alakultak ki. 
2. A térbeli és tematikus csoportosítások révén meghatározott, a Koncepció javasla-
taihoz képest már leszûkített tartalommal bíró beavatkozások azonban pénzügyileg
még mindig meghaladják a fõváros prognosztizálható lehetõségeit. Elkerülhetetlen
volt a térbeli és tematikus programok további szûkítése, így alakult ki az a programcsomag,
amely a Budapest Magprogram nevet viseli. A Magprogram részprogramokból és nagy-
projektekbõl áll, nem szerepelnek benne tételesen kisebb volumenû projektek. A
Magprogram tartalmára részletes pénzügyi kalkuláció készült, és a Fõvárosra vonat-
kozó várható beruházási összegek egybevetésre kerültek a 7 éves pénzügyi tervben
szereplõ fejlesztési forrásokkal. 

A Koncepcióból az elfogadott Középtávú Programig tartó idõszakban tehát a Kon-
cepció eredeti céljai szükségszerûen beszûkültek a rövidebb megvalósítási idõre és a
reálisan rendelkezésre álló finanszírozási eszközökre való tekintettel. Az elsõ lépésben
a nagyprojektekhez kötõdés kiemelése jelentette a szûkítést (tehát pl. a 4-es metró te-
rületének kiemelése az ehhez kötõdõ fejlesztéseket hozta jobb helyzetbe). Ez többek
között a város külsõ részeit hozta kissé hátrányosabb helyzetbe, ahol kiemelt fejlesz-
tési térség nem került megállapításra. A második lépésben a térbeli és tematikus
programok további szûkítése történt meg, a következõ értékek kiemelése alapján: a
közösségi közlekedés fejlesztése, a városi közterületek állapotának javítása, olyan nem
infrastruktúra jellegû versenyképesség-növelõ beavatkozások, amelyek a ráfordításhoz
képest nagymértékû hozzáadott értéket eredményeznek, a megújuló belváros élhetõ-
ségének és turisztikai vonzerejének növelése, valamint az észak-budapesti és dél-bu-
dapesti technopolisztérségek fejlesztése. Ezek az értékek láthatóan erõsen kötõdnek a
fenntartható város célkitûzéséhez. 

A Középtávú Program kialakításánál fontos feltétel volt a pénzügyi realitás elem-
zése, ami megkívánta a Programban tervezett beruházások Fõvárosi Önkormányzatot
érintõ pénzügyi nagyságrendjének és a Fõvárosi Önkormányzat számára rendelkezés-
re álló, fejlesztésre fordítható pénzeszközeinek összevetését. Ehhez megtörtént a Mag-
program elemeinek a megvalósítás feltételei szerinti csoportosítása. A következõ cso-
portok kerültek kialakításra:
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1. Fix programelemek: a már szerzõdéskötés fázisában lévõ nagyprojektek 
2. Alapvetõen törvényi kötelezettségbõl eredõ feladatok
3. A város dinamizálásához nélkülözhetetlen, többnyire jelentõs saját forrást kívánó
programok
4. Potenciális EU-s vagy állami támogatást élvezõ projektek, amelyek csak a támoga-
tás megléte esetén valósíthatók meg 
5. A közszféra és a magánszféra együttmûködésében megvalósítható PPP-projektek.

Az elfogadott Középtávú Program megállapítása szerint az 1–3. kategóriák a Mag-
program leginkább biztosnak vehetõ elemei. A Magprogram integráns részének te-
kinthetõ a 4. kategória is, amennyiben az ott szereplõ fejlesztésekhez a remélt állami,
vagy EU-forrás megszerzése sikerrel jár. (Az 5. kategória a Magprogram speciális ré-
sze, mivel az egyes projektek a közszférától közvetlen forrást nem igényelnek, megva-
lósításuk a magánszféra PPP-konstrukcióban való bevonásán alapul.) 

5. A Középtávú Program és a 7 éves fejlesztési terv

A Városfejlesztési Koncepciót 2003-ban, a Középtávú Városfejlesztési Programot 2005-
ben a Fõvárosi Közgyûlés fogadta el, ezek a dokumentumok tehát a város által adható
legmagasabb szintû legitimációval rendelkeznek. Ennek ellenére távolról sem biztos, hogy
e dokumentumok ennek megfelelõ tényleges erõvel is rendelkeznek a város mûködésé-
nek, fejlõdésének befolyásolásában. Valójában minden fejlesztési elképzelés erejét alapve-
tõen a város 7 éves pénzügyi-fejlesztési tervének viszonylatában lehet meghatározni. 

A stratégiai tervezés célja többek között az, hogy koncepcionális keretet biztosítson
a pénzügyi-fejlesztési tervezés számára. Ennek megfelelõen a távlati Koncepcióból le-
vezetett Középtávú Program kellene legyen a 7 éves gördülõ pénzügyi-fejlesztési ter-
vezés kerete, azaz a „továbbgördítésnél” csak a Programban kijelölt fejlesztési célok
közül szabadna választani. Ez annál is inkább célszerû lenne, mert a Középtávú Prog-
ram kialakításakor a tervezõk a Koncepcióhoz való illeszkedésen túlmenõen erõsen
számításba vették az EU-s támogatási rendszerek várható alakulását, tehát a Koncep-
ció adta mozgástéren belül elõnyben részesítették azokat a programokat, illetve pro-
jekteket, amelyek EU-támogathatósága inkább várható volt.

Egy nagyváros pénzügyi-fejlesztési tervezése bonyolult folyamat, amelyben a terve-
zõi elgondolások csak az egyik, és nem is a legerõsebb érdeket képviselik. A már mint-
egy tíz éve begyakorolt és alkalmazott tényleges tervezési folyamatot, amely a 7 éves
terv évenkénti elõregördítésén alapul, új logikára helyezni nem megy egyik napról a
másikra. Jól bizonyítják ezt a legutóbbi hónapok eseményei: a 2006-os költségvetés
készítésekor (ami egyúttal a 7 éves terv továbbgördítését is jelenti) a városvezetés
ugyan utasításba foglalta a Középtávú Program iránymutató jellegét, ennek dacára a
végeredmény, azaz a 2006 februárjában elfogadott 7 éves fejlesztési terv nagyon ke-
véssé hasonlít a Középtávú Program által kitûzött célokhoz.

A fõváros elõtt álló komoly kihívás, a 2007-tõl drámaian megnövekedõ EU-támo-
gatások megszerzésének feladata tehát ebben az állapotban érte a Fõvárost: kettõs
tervezés alakult ki, egyfelõl egy EU-konform és koncepcionális középtávú tervezés,
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másfelõl a tradicionális, ágazati és politikai kompromisszumokon alapuló pénzügyi
tervezés. Az EU-támogatások megszerzése szempontjából az elsõ lenne a hatéko-
nyabb, a tényleges döntéseket egyelõre azonban az utóbbi uralja. 

6. A fõvárosi tervek és a Regionális Operatív Program

2005 õszén felgyorsultak a Közép-magyarországi Regionális Operatív Program (KMR
ROP) elõkészítési munkálatai. Miután 2005 decemberében az Európa Tanács elfogadta az
EU 2007–2013 évekre szóló költségvetését, kialakultak azok a sarokszámok is, amelyek
meghatározzák az ország és ezen belül az egyes régiók következõ évekre vonatkozó fejlesz-
tési lehetõségeit. A KMR (Budapest és Pest megye) esetében ezek a számok különösen
fontosak, mert ez az egyetlen olyan régió, amely különleges státusú, az idõszak végére tel-
jesen elesik a legfejletlenebb régiók számára rendelkezésre álló kiemelt támogatásoktól.
Ennek a régiónak a támogatási eszközei tehát teljesen körülhatároltak, nem keverhetõk
össze más térségekével. A KMR a Strukturális Alapokból nagyságrendileg 1,85 Mrd euró
támogatásra számíthat, ezen felül pedig még a Kohéziós Alapból kaphat EU-támogatá-
sokat (ennek a várhatóan Budapestre esõ összege erõs becsléssel 2 Mrd euróra tehetõ). 

Miután minden EU által támogatott fejlesztéshez kell sajáterõ is, döntõ fontosságú-
vá válik a város terveinek a regionális tervekbe való beépítése, mégpedig oly módon,
hogy a tervek minél nagyobb hányada kapjon az EU-tól (általában a költségek 85%-
át kitevõ!) támogatást. Nagyon leegyszerûsítõ és durva számítással kimutatható, hogy
a fõváros által egy év alatt fejlesztésekre fordítható nagyságrendileg 160 Mrd Ft akár
ezer Mrd Ft-nyi fejlesztést is jelenthet (abban a szélsõséges és természetesen irreális
esetben, ha minden fõvárosi fejlesztési pénz EU által támogatott projektek 15%-os
önrészének fedezetét szolgálná). 

Adott körülmények között a fõvárosi tervezésnek, annak érdekében, hogy minél
több fõvárosi projekt részesülhessen támogatásokban, egyszerre több fronton is kell
harcolnia: 
• befolyásolnia kell a felsõbb szintû szabályozások alakulását

• az EU stratégiai prioritásainak kialakítását (hogy a gazdasági versenyképesség
mellett a városok lakhatósága hasonló súllyal benne legyen)
• a nemzeti stratégiai dokumentum prioritásainak kialakítását (hogy a nagyvárosi
értékek benne legyenek az EU-dokumentum által kijelölt határok maximumáig) 
• a KMR ROP prioritásainak kialakítását (hogy a Budapest számára fontos értékek
benne legyenek az EU és a nemzeti dokumentum által kijelölt határok maximumáig) 

• el kell érnie, hogy a fõvárosi döntések a szabályozások adta lehetõségeken belül op-
timálisan alakuljanak

• a tervezés szintjén kialakuló fejlesztési elképzelések maximálisan megfeleljenek a
várható EU-s, nemzeti és regionális prioritásoknak
• a megfelelõ programok/projektek politikailag is elfogadásra kerüljenek, ami a sa-
játerõ biztosítását is jelenti.
2006 tavaszán, e sorok írásakor, a fõvárosi fejlesztési tervezés nagyon izgalmas idõszaká-

ban van, hiszen többé-kevésbé párhuzamosan folyik e célok mindegyikének a közelítése. 

TOSICS IVÁN – A NAGYVÁROSOK FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉSE… 437



A támogatások elosztását meghatározó szabályozási rendszerek aktív befolyásolása azt
célozza, hogy a város számára jobban megfelelõ megoldások (is) támogathatóvá váljanak.
Legelõször nyilván az EU stratégiai prioritásainak kialakítását kell befolyásolni, annak ér-
dekében, hogy ezek között a városok lakhatósága megfelelõ súllyal szerepeljen. Budapest
az Eurocities városszövetség aktív tagjaként már évek óta küzd ezért. Ennek a küzdelem-
nek az egyik eredménye körvonalazódni látszik, mégpedig abban, hogy legújabban az EU
hajlik arra, hogy az új tagállamok intenzív lobbizása hatására megengedi ezekben az or-
szágokban a lakóépület-felújítások támogathatóságát leromlott, illetve leromlással fenye-
getett városrészekben (a probléma tárgyalását lásd Tosics, 2004a). Ez Budapest esetében
konkrétan azzal az eredménnyel járhat, hogy a fõvárosi városrehabilitációs program EU-
támogatásokat kaphat, és a támogatások kiterjeszthetõk a szociális városrehabilitáció te-
rületeire és lakótelepi projektekre is, ahol épület-felújításokhoz is felhasználhatók. 

Az EU „meggyõzése” (ami ebben az esetben sokak szerint történelmi jelentõségû fegy-
vertény) még nem elég, ezen felül befolyásolni kell a nemzeti stratégiai dokumentum pri-
oritásainak kialakítását is, biztosítva, hogy a lakóépület-felújítást is lehetõvé tevõ város-
rehabilitációs akciók megfelelõ súllyal szerepeljenek a pályázható (vagy a komplex) prog-
ramok sorában. Ezek mellett már szinte eltörpül az a harmadik feladat, hogy a fõváros-
nak befolyásolnia kell a KMR ROP prioritásainak kialakítását is, hogy a Budapest
számára fontos városrehabilitációs akciók ebben is megfelelõ súllyal szerepeljenek. 

Annak érdekében, hogy a fõváros kompetenciájába tartozó döntések a szabályozá-
sok adta lehetõségeken belül optimálisan alakuljanak, kompromisszumokat kell köt-
ni, jelentõs átalakításokat kell végrehajtani a tervekben. Világossá válik, hogy a kor-
látos fõvárosi költségvetési lehetõségek miatt a jelentõs mértékû EU-támogatás csak
akkor szerezhetõ meg, ha az ehhez szükséges társfinanszírozással a fõváros rendelke-
zik. Ez akkor biztosítható, ha a fõváros átmenetileg elõtérbe helyezi az EU által finan-
szírozható projekteket. Még az is lehet, hogy a teljes támogatás megszerzése érdeké-
ben a város mindennapi mûködtetésének, illetve a hosszabb távra szóló fejlesztési el-
képzelések megvalósításának célkitûzései között is feszültségek keletkeznek, ameny-
nyiben még a mûködtetési kiadások átmeneti visszafogására is szükség lehet az összes
potenciális támogatás megszerzéséhez (az ehhez szükséges sajátrész biztosításához). 

A Középtávú Program esetében a vázolt feszültségek nem túl jelentõsek, hiszen ez
a program az EU-s támogatási rendszerre való tekintettel készült, az ebbe foglalt
program- és projektjavaslatok döntõ többsége az EU által támogatható kategóriába
esik. Sokkal nagyobbak viszont a problémák a fejlesztések meghatározása szempont-
jából jelenleg döntõ fontosságú 7 éves fejlesztési terv esetében. 

A problémák illusztrálásánál abból kell kiindulnunk, hogy az EU-támogatásra ki-
választott (a ROP-ban specifikálásra kerülõ kritériumoknak megfelelõ) projekteknek
egy-két hónapon belül legalább megvalósíthatósági tanulmánnyal kell rendelkezniük
és a projekt támogatásra való elismerése esetén az önkormányzatnak két hónapon be-
lül döntést kell hoznia arról, hogy kötelezettséget vállal a megvalósításra, beleértve az
önrész finanszírozásának vállalását is. 

Ezeknek a kritériumoknak a budapesti tervezési rendszer sajátosságai miatt kizáró-
lag olyan projektek felelhetnek meg, amelyek a 7 éves tervben szerepelnek, mivel más
projektek esetében lényegében nincs forrás a terveztetés elindításához.
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A Strukturális Alapból mintegy 100 Mrd Ft-nyi direkt finanszírozású projektre te-
het javaslatot a Fõváros, amelynek több mint felét 2007–2008-ban kell elindítani és
a támogatásokat három éven belül fel is kell tudni használni. Ehhez minimum 18 Mrd
fõvárosi sajáterõt kell biztosítani.

A 7 éves terv legfrissebb (2006. februári) változatában mintegy 126 Mrd Ft-nyi
olyan projekt szerepel, amely direkt finanszírozásra elvileg átállítható, ennek azonban
közel fele rekonstrukciós jellegû, amelyek EU általi befogadása kétséges. A Középtá-
vú Program sok olyan jelentõs és fontos új fejlesztési projektet tartalmaz, amelyek az
EU-s támogatási kritériumoknak biztos megfelelnének, azonban, miután nem szere-
pelnek a 7 éves tervben, nincs tervi elõkészítettségük. 

A Kohéziós Alapból Budapestre becslések szerint 530 Mrd Ft körüli támogatás jut-
hat. A 7 éves tervben már szereplõ projektek ennek közel felét kötik le, ezért nagy-
ságrendileg 280 Mrd Ft-nyi támogatásnak megfelelõ új projektre kell Budapestnek
javaslatot tennie. Ehhez minimum 50 Mrd fõvárosi sajáterõt kell biztosítani. Ebben az
esetben is a Középtávú Programban találhatók a Kohéziós Alap kritériumainak meg-
felelõ további nagy projektek, amelyek azonban egyáltalán nincsenek elõkészítve.

Annak érdekében tehát, hogy a fõváros meg tudja szerezni a számára kilátásba he-
lyezett EU-támogatásokat, legalább 70 milliárd Ft-ot kellene spórolnia a mai 7 éves-
ben kialakított helyzethez képest. Ez néhány saját forrásból tervezett fejlesztés elha-
gyásával (elhalasztásával), illetve EIB-hitellel tervezett projektek EU-finanszírozásra
való átállításával képzelhetõ el. 

Mielõtt túl hamar megszületne egy olyan ítélet, hogy az EU-források maximalizá-
lása érdekében a fõvárosnak számára fontos projektekrõl le kell mondania és ehelyett
a városi fejlõdés fenntarthatóságát veszélyeztetõ új projekteket kell bevállalnia, meg
kell nézni azt, hogy milyen új projektek megvalósítása válna lehetõvé ilyen módon.
Ennek illusztrálására az alábbi (a Programban szereplõ, de a 7 éves tervbõl kihagyott,
vagy pénzeszközök nélkül említett) projektek említhetõk:

• Aquincumi híd és Körvasúti körút I. szakasza
• Nagy Lajos király útja szélesítése
• Észak–Déli Regionális Gyorsvasút (Pesterzsébet–Csepel–Astoria szakasz)
• Belvárosi területek egyes megszüntetett villamoshálózati elemének visszaállítása
• Budai rakparti villamoshálózat kialakítása
• BKSZ teljes körû megvalósítása.
Többek között ezek azok a projektek, amelyek megvalósíthatóságához néhány ed-

dig tervezett (de EU által nem támogatható) projekt elhagyása, illetve idõben néhány
évvel való elcsúsztatása szükséges. Az ily módon önrészre átcsoportosításra kerülõ fõ-
városi pénzzel és EU-támogatásokkal megvalósíthatóvá váló új projektek a város fej-
lõdése szempontjából alapvetõ fontosságúak és a fenntarthatóságot is jól szolgálják. 

Ebbõl a nagyon leegyszerûsített, inkább csak példákat kiragadó elemzésbõl az látszik
tehát, hogy az EU-tól megszerezhetõ támogatások maximalizálásának célja ugyan jelen-
tõsen módosíthatja a középtávú tervezésben (különösen a 7 éves tervben) kitûzött priori-
tásokat, összességében azonban inkább csak átrendezõdést jelent a városi fenntarthatósá-
got szolgáló projektek megvalósítási sorrendjében, semmint a fenntarthatósági célok fel-
adását. Mindez persze csak addig igaz, amíg az EU-s (és a nemzeti, valamint regionális)
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támogathatósági keretek eléggé tágak, és a fõváros képes a fenntarthatóság szempontjá-
ból fontos, de nem támogatható projektjeit a fenntarthatóság szempontjából hasonlóan
fontos, de támogatható projektekkel helyettesíteni.

A konfliktusok természetesen így is jelentõsek. Ennek illusztrálására említhetjük a
fõváros fejlõdése szempontjából nagyon fontos Aquincumi híd példáját. Ez a projekt
EU-támogatásra nem egyértelmûen esélyes, mivel az EU által támogatott M0-s kör-
gyûrû „konkurenseként” megjelenõ belsõbb útgyûrûként értelmezhetõ, az EU pedig
nem szereti, ha párhuzamos fejlesztésekhez kell támogatást adnia. A dolog ugyanak-
kor nem reménytelen, meg lehet próbálkozni például erõsen kihangsúlyozni a közös-
ségi közlekedési aspektusokat. Mégis, brüsszeli tanácsok szerint inkább célszerû az
egyértelmûbb támogatások megszerzésére törekedni, mint túl sok idõt és energiát
fordítani a nehézkesebben megszerezhetõ támogatások megszerzésére. Mindenképpen
mérlegelni kell tehát, meddig éri meg a tartalmilag fontos, de formailag nem egyér-
telmûen támogatható projektekhez ragaszkodni.

A KMR számára az EU-támogatások számottevõ mértékben csak a 2007-tel kez-
dõdõ idõszak elsõ öt évében állnak rendelkezésre. A konfliktus ebben az esetben te-
hát konkrétan azt jelenti, hogy az egyébként sürgetõen szükséges hídépítést 2012
utánra célszerû halasztani, addig elõtérbe helyezve az EU által egyértelmûbben finan-
szírozható projekteket. 

A fentieket összefoglalva, a ROP véglegesítésének idõszakában sürgetõen szükséges
a 7 éves fejlesztési terv átalakítása, elõtérbe helyezve az EU, a nemzeti és a regionális
prioritásoknak megfelelõ új projekteket. Ez az átdolgozás csak akkor jelentené a ko-
rábban kialakított elvek feladását, ha az új projektek nem a Középtávú Programból
kerülnének kiválasztásra. A helyzetet bonyolítja, hogy tervezés az összes szinten lé-
nyegében párhuzamosan folyik. Ez azt jelenti, hogy a Fõvárosnak akkor kell döntenie
egyes új projekteknek a következõ néhány év fejlesztési programjába való felvételérõl,
a 7 éves fejlesztési terv átalakításáról, amikor még nem véglegesültek az EU-s, a nem-
zeti és a regionális támogatások szabályai és prioritásai. 

Mindezeken túlmenõen meg kell jegyezni, hogy a budapesti városi térség fejlõdésé-
nek fenntarthatóságát tekintve az elkövetkezõ néhány év tervezésének, az EU-támo-
gatások megszerzésének hatékonysága természetesen csak az egyik, és valójában nem
is döntõ jelentõségû kérdése. Hosszabb távon sokkal többet nyom a latban, hogy
mennyire sikerül változtatni a kétszintû önkormányzati struktúra anomáliáin és a vá-
roskörnyéki településekkel való, ma szinte teljes elzárkózást jelentõ viszonyon. Alap-
vetõ probléma, hogy az agglomeráció jogi értelemben nem létezik, a KMR és a BAFT
pedig nem rendelkeznek tényleges hatalommal az egyes települések törvényben ga-
rantált teljes önállósága miatt. A regionális érdekek így alárendelõdnek a települési,
vállalkozói és területtulajdonosi érdekeknek. Térségi szinten a területfelhasználás ko-
ordinálatlan, és legitim fejlesztési célrendszer hiányában a szükséges ösztönzõ, sza-
bályzó, kompenzációs rendszerek sem alakulhattak ki. Csak remélni lehet, hogy az
EU-támogatások megszerzése érdekében elkerülhetetlenül szükségessé váló kooperá-
ciók segítenek ezeknek a problémáknak az oldásában is. 
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III. Összefoglalás: 
a fenntartható városfejlõdés valós lehetõségei 

A budapesti térség városfejlõdése szempontjából az elkövetkezõ évek döntõ fontossá-
gúak. Az EU teljes jogú tagjaként, a legelmaradottabb régiók kategóriáját éppen csak
elhagyva ez a térség a Strukturális Alapokból az elkövetkezõ mintegy öt évben olyan
mértékû fejlesztési eszközökhöz juthat, ami csak a két elõzõ századvéghez (a Grün-
derzeithez, illetve az 1990-es évek rendszerváltás utáni eufóriájához) mérhetõ. Alap-
vetõen fontos lenne, hogy a közszféra átmenetileg nagyságrenddel megnövekvõ fej-
lesztési lehetõségei a lehetõségek határáig az átgondolt és koncepciózus városfejlõdést
szolgálják – ilyen értelemben persze a Gründerzeit sokkal inkább követendõ példa,
mint az 1990-es évek magántõke által dominált fejlõdési idõszaka. 

A város „koncentrált” fejlõdési szakaszaiban, amikor ilyen vagy olyan okok miatt a ko-
rábbiaknál hirtelen sokkal több fejlesztési eszköz áll rendelkezésre, óhatatlanul háttérbe
szorulnak a folyamatosságot, a korábbi trendek folytatását szolgáló elképzelések (illetve
a mûködtetésre rendelkezésre álló eszközök) és teret nyernek nagy ívû, a támogatási fel-
tételeknek megfelelõ fejlesztési elgondolások. A ma felelõssége az, hogy ez a (hosszabb
idõtávlatban is egyszeri) lehetõség ne pillanatnyi partikuláris érdekeket, a város hosz-
szabb távú érdekei elleni fejlõdést szolgálja. Ennek elkerülésére aktívan kell befolyásol-
ni a támogatások elosztását meghatározó szabályozási rendszereket annak érdekében,
hogy a város számára jobban megfelelõ megoldások is lehetõvé váljanak.

Az elemzés kimutatta, hogy a Budapesten jelenleg érvényes 7 éves fejlesztési tervet je-
lentõsen át kell alakítani arra a néhány évre, amelyek során a korábbinál sokkal nagyobb
fejlesztési lehetõségek adódnak egyes meghatározott témakörökben. Hiba lenne az adó-
dó lehetõségekrõl való lemondás, korábbi fejlesztési elképzelésekhez való végletes ra-
gaszkodás, vagy a mûködtetési kiadások szintjének mindenáron való fenntartása miatt.
Ugyanilyen hiba lenne azonban, ha az új fejlesztési lehetõségek nem a hosszú távú Bu-
dapesti Városfejlesztési Koncepció által kigondolt és a Középtávú Városfejlesztési Prog-
ram által megvalósítani tervezett elképzelések alapján kerülnének kiválasztásra. 

Ennek az írásnak az egyik konklúziója az, hogy a lehetséges tervváltozatok elemzé-
se alapján nem olyan nagy baj, ha a tervezés és végrehajtás kicsit módosul az EU-pri-
oritások irányába, különösen azért, mert

• egy hatékonyabb tervezési és megvalósítási rendszer kerül kialakításra;
• a módosítások iránya (az új tagországok által elért változások óta) alapvetõen nem

jelent lényeges eltérést a fenntarthatósági céloktól.
Mindezek alapján állítható, hogy az 5–7 év alatt a budapesti térségre „rázúduló”

(nagyságrendileg 4 milliárd eurós) pluszfejlesztési lehetõséget fel lehet használni olyan
módon, hogy a városi fejlõdés fenntarthatóságán csorba ne essék, sõt, a fenntartható-
ság szempontjából alapvetõ fontosságú fejlesztések valósulhassanak meg. 

Ez az írás leginkább a tervezési rendszer problémáival foglalkozott, és nem tért ki rész-
leteiben a szabályozási, adminisztratív és intézményi kérdésekre. Nyilvánvaló, hogy
hosszabb távon alapvetõ törvényi változások szükségesek a regionális rendszer jobb mû-
ködéséhez. Budapest egyedül, önmagában, még ha ez lenne a város vezetésének legfõbb
törekvése, nem képes a városfejlõdés fenntarthatóságát biztosítani. A város törekvései
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mellett legalább ugyanilyen fontos a regionális együttmûködést és a fenntarthatóságot
segítõ országos szabályozás kialakítása és megfelelõ mûködtetése. Miniszteriális szintrõl
kell biztosítani az EU elveinek megfelelõ, jogilag harmonizált törvényeknek regionális
és önkormányzati szinten nemcsak az elfogadását, hanem a megfelelõ végrehajtását is.
Egy további kulcskérdés, hogy a város és környéke együttmûködésére vonatkozó szabá-
lyozás és az ennek végrehajtására vonatkozó biztosítékok egy megfelelõ jogosítványok-
kal és pénzügyi lehetõségekkel ellátott regionális szervezethez kerüljenek, amely képes
összehangolni a város és környéke fejlesztésének sokszor ellentétes érdekeit. 

Az EU legfontosabb céljai, a lisszaboni és a göteborgi folyamatok legnagyobb esély-
lyel a nagyvárosi régiókban valósulhatnak meg. Ha ezek a régiók sikertelenek, az EU
céljai elbuknak. A sikerhez minden szinten a közszféra nagyobb szerepvállalása és
iránymutatása szükséges. A Budapesti Városfejlesztési Koncepció, a Középtávú Vá-
rosfejlesztési Program, a KMR programjai a tervezési oldalról biztosíthatják a szüksé-
ges feltételeket ahhoz, hogy a politika lehetõvé tegye a kooperatív tervezést, és hogy
figyeljen is annak eredményeire. Ha a sikeres és kooperatív tervezés kiegészül a szük-
séges intézményi és adminisztratív változásokkal, akkor az elérhetõ eredmények hosz-
szabb távon is a fenntartható fejlõdést fogják szolgálni. 

Jegyzet 

1 Az írás elsõ változatához fûzött értékes megjegyzéseikért köszönet illeti Ekés Andrást és
Gerõházi Évát.
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IV. KOCKÁZATOK



Molnár László

ETIKA ÉS TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG

1. Bevezetõ megjegyzések. Az igazságosság komplex fogalma

Mindenekelõtt hangsúlyoznom kell, hogy az ‘igazságosság’ fogalom jelentése megle-
hetõsen széles terjedelmû és ezért talán helyesebb lenne igazságosságokról beszélni.1

Azonban világosan kell látni, hogy ez a fogalom egyaránt etikai és politikai jellegû,
amennyiben ezzel a társadalom alapszerkezetét ítéljük meg: „Számunkra a társada-
lom alapszerkezete az igazságosság elsõdleges tárgya, vagy pontosabban, az a mód,
ahogyan a társadalom fõbb intézményei elosztják az alapvetõ jogokat és kötelessége-
ket, illetve megszabják a társadalmi együttmûködés elõnyeibõl való részesedést. Ide
sorolom a politikai berendezkedést és a legfontosabb gazdasági vagy társadalmi intéz-
ményeket. Így a fõbb társadalmi intézmények közé tartozik például a gondolkodás és
a lelkiismeret szabadságának törvényes védelme, a versenyre épülõ piac, a termelõesz-
közök magántulajdona vagy a monogám család. Ezek együttesen, rendszert alkotva,
meghatározzák az emberek jogait és kötelességeit, s befolyásolják kilátásaikat, vagyis
hogy mit várhatnak az élettõl.”2

Az igazságosság fogalma mint a megítélés mércéje azt jelenti, hogy a társadalom in-
tézményeit, egyes aktorait az erkölcsi ‘jó’ fogalmával értékeljük. Az erkölcsi értékelés
olyan megítélés, amelyet nem helyezhet hatályon kívül más szempont. 

Ez – amennyiben pozitív – az emberi viszonyok végsõ igazolása. Ha egy intéz-
ményt, egy cselekedetet, egy döntést stb. igazságosnak tekintünk, akkor azt elfogad-
juk és legitimnek tartjuk. 

A társadalmi egyenlõtlenségek megítélése minden modern társadalomban igen fontos.
A magam részérõl kiindulásként elfogadom Rawls következõ gondolatát: „Az alap-

gondolat az, hogy mivel mindenkinek a jóléte az együttmûködés egy olyan rendsze-
rétõl függ, amelynek létrehozása nélkül senkinek sem lenne elfogadható az élete, az
elõnyöket úgy kell elosztani, hogy minden érdekelt számára, beleértve a kevésbé jó
helyzetûeket is, vonzóvá tegyék az önkéntes együttmûködést. Ehhez azonban az kell,
hogy az együttmûködés javasolt formája elfogadható legyen.”3

Ez lényegében a modern társadalom gazdasági és társadalmi egyenlõtlenségeinek le-
gitimációját, a társadalom által történõ elfogadását biztosítja. Mivel a demokratikus
társadalmakban az egyes egyének jogilag, politikailag és morálisan egyenlõk, ezért a
társadalmi egyenlõtlenségek adott rendszerének legitimitását az igazságosságára vo-
natkozó demokratikus konszenzus biztosítja. 

Az igazságosságnak többféle formája van. Ezek közül a társadalmi disztributív (osz-
tó) igazságossággal foglalkozom ebben a dolgozatban, mert ez vonatkozik olyan rele-
váns társadalmi problémákra, mint a társadalmi gazdagság, a javak – és újabban a
kockázatok – igazságos elosztásának és újraelosztásának kérdése.
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A társadalom a javak elosztásán kívül valamilyen módon mindig kezelni próbálta a
kockázatok megoszlását is. A modern korban az üzleti kockázatok kezelése a 19. század
végétõl kiegészült olyan, a társadalom számára fontos kockázatok kezelésével, mint a
betegség, az öregség és késõbb a munkanélküliség. Ezek a (negatív) kockázatok intéz-
ményes kezelést igényeltek az ipari társadalomban. A modern állam ezzel elindult a
‘szociális’ állammá való átalakulás útján. Ennek a folyamatnak a csúcspontja volt a má-
sodik világháború után kialakított ‘jóléti állam’, illetve ‘szociális piacgazdaság.’

A kockázatok sajátos típusai, melyek az egész emberiséget veszélyeztetik, s ame-
lyek a csúcstechnológiával (fõleg kémiai és nukleáris technikával) járnak együtt,
Ulrich Beck szerint új típusú társadalom kialakulásához vezetnek. Szerinte míg mo-
dern kor társadalmaiban a (viszonylag) szûkösen rendelkezésre álló javak elosztása
volt a középpontban, addig jelenleg már a kockázatok elosztása (és újraelosztása) vá-
lik alapvetõ problémává.4 Azonban 1986-ban Németországban e kétfajta elosztás
problematikája – a javaké és kockázatoké – még együttesen van jelen. Ehhez annyit
tennék hozzá, hogy ez ma is így van. És a javak társadalmi disztribúciójának kérdé-
sei egyáltalán nem váltak másodrangúakká. Sõt, a neoliberalizmus modelljének tér-
hódítása a fejlett országokban is fokozta ezeket a problémákat. (Nem beszélve a fej-
lõdõ és átalakuló országokról.)

Beck – felismerve a kockázatfogalom normatív természetét – azt a felismerést is
megfogalmazza, miszerint a kockázatok ‘normatív horizontja’ – amely azok elfogad-
hatóságára utal – nem küszöbölhetõ ki a kockázatra vonatkozó számításokból. Sze-
rinte ekkor nem pusztán valamilyen konkrét veszélyrõl van szó, hanem „Minden do-
logivá tett tartalom mögött elõbb vagy utóbb felmerül az elfogadás kérdése, s ezzel a
régi-új kérdés: hogyan akarunk élni?”5

Ezért a gazdagság és a kockázatok elosztásának logikája egy ‘burkolt etikát’ tartalmaz.6

Mary Douglas és Aaron Wildavsky megmutatták, hogy a veszélyek rangsorolása
politikai-morális értékítéletek eredménye. Ennek okai pedig a következõk: 

1. Egyetlen elmélet sem végleges érvényû, ezért az elméletek mindig vitathatóak. 2.
A morális kérdések közti választás mindig tartalmaz bizonytalanságot. 3. A prioritá-
sok megállapítása pedig politikai és morális következmények közti választás.7

Cranor elemzései rámutattak a kockázatfogalom és a kockázatelemzés, valamint -ke-
zelés lényegében normatív jellegére. Koncepciójának e dolgozat számára releváns ele-
mei a következõkben foglalható össze:

1. Maga a kockázatelemzés koncepciója is normatív. 2. A kockázatelemzés lényegi-
leg hiányos (imperfect), amibõl hibák következnek. 3. Mivel a kockázatelemzések nem
hibátlan bizonyító eljárások és a […] cél a teljes társadalmi költség csökkentése, az
ilyen eljárások a különbözõ fajtájú hibák miatt normatívak.8

Összegezve: A „kockázat társadalma” modelljében az igazságosság fogalma a (társa-
dalmi és környezeti) kockázatok kezelésének meghatározott módjára vonatkozik. A
kockázatok kezelésének társadalmilag elfogadható módját, és eredményének elfogad-
hatóságát, legitimitását jelenti. 

Általánosságban elfogadhatónak tartom Rawls alapgondolatát, miszerint az igazsá-
gos társadalom az együttmûködés olyan feltételeit jelenti, amelyben az önkéntes ko-
operáció a kevésé elõnyös helyzetben lévõknek is érdekében áll. Erre tett kísérletnek
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tekintem a jóléti államot (szociális piacgazdaságot), amely a fejlett európai országok-
ban épült ki a II. világháború után.

Az igazságosság fogalma persze nem a levegõben lóg: „Az osztó (diszributív) igaz-
ságosság fogalma feltételez egy körülhatárolt világot, amelyben az újraelosztás végbe-
megy… Ez a világ […] a politikai közösség.”9

Ez nem jelenti azt, hogy pusztán a közösség tagjai vehetnek részt ebben a folyamat-
ban. A lényeg az, hogy fontos, hozzátartozik-e valaki egy közösséghez, vagy nem. S ha
igen, akkor a közösségben elfoglalt helyzetének lényeges szerepe van a javak, szolgál-
tatások (és kockázatok) elosztásában.10

Az igazságosság tehát komplex, morális és politikai fogalom, amelynek megvalósu-
lása a következõ összetevõkre vonatkozik: 

1. Kiindulópont: morális elvek, amelyek meghatározzák az igazságosság szabályait,
amelyek a (javak, szolgáltatások, kockázatok) egy konkrét elosztását eredményezik.11

Ilyen morális elv lehet a szolidaritás, vagy a jótékonyság. Amennyiben a politikai kö-
zösség úgy dönt, hogy bizonyos esetekben a közösség tagjainak, mint a közösség tag-
jának morális joga van bizonyos javakra, vagy szolgáltatásokra, akkor azokat törvény
segítségével joggá is teheti. Ilyen az oktatáshoz, orvosi ellátáshoz vagy lakhatáshoz stb.
való jog. Ilyenkor a jog- illetve igazgatási szabályok határozzák meg a redisztribúció fo-
lyamatát. 

Újabban adódnak és ide sorolhatók a környezeti kockázatok megoszlásának kérdései.
A környezeti kockázatok igazságos, azaz társadalmilag elfogadható szintre és megoszlá-
súra történõ szabályozása intézményeket, szervezeteket, illetve jogszabályokat igényel. 

2. A második összetevõ a társadalmi és környezeti kockázatok kezelésének szabá-
lyai, intézményei és szervezetei. 

Ilyenek például a közoktatás, a társadalombiztosítás, a környezetvédelem, a munka-
nélküli segély stb. intézményei, szervezetei, illetve a megfelelõ törvények, rendeletek.

3. Végül a harmadik összetevõ az eredmény: a javak, szolgáltatások (és kockázatok)
korrigált elosztása.

A jóléti állam koncepciója abból indul ki, hogy vannak bizonyos alapvetõ szükség-
letek, melyek kielégítésében az államnak segítenie kell a munkaerõpiac veszteseit,
akiknek a közösség tagjaiként joguk van alapvetõ szükségleteik minimális kielégíté-
sére. Ezeket a morális jogokat foglalja törvénybe szociális jogokként a jóléti állam,
melynek szociálpolitikája érvényesítette ezeket a jogokat.12

A jóléti állam szükségességét elfogadó konszenzus mára már a múlté. De a problé-
mák – a kezelendõ kockázatok – megmaradtak. A jóléti állammal szembeni neolibe-
rális kritika már a múlt század hatvanas éveiben megfogalmazódott, amikor az a vi-
rágkorát élte.

Ennek a kritikának az ismerete egyrészt azért fontos, mert keretében felvetõdnek az
igazságosság – a legitim társadalom- és gazdaságpolitika –, az egyenlõség, a szabad-
ság(ok) alapvetõ problémái. Az igazságosság etikai-politikai fogalma pedig az egyen-
lõség és a szabadság kontextusában határozható meg. Másrészt a neoliberalizmus je-
lenleg igen jelentõs szerepet játszik a gazdaság- és a társadalompolitika alakításában.
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2. A neoliberalizmus igazságosság-felfogásának alapjai

2.1. A jóléti állam redisztributív gyakorlatának monetarista13 kritikája.
Friedrich August Hayek az osztó (disztributív) igazságosságról

A társadalom számára az osztó vagy disztributív igazságosság fogalma kulcsfontosságú,
mivel az a javak, kötelességek, adóterhek, képzési és foglalkoztatási esélyek, azaz a bol-
dogság és a jó élet feltételeinek elosztására vonatkozik.14 És a környezeti problémák ke-
zelésére is vonatkoztatható. Az utóbbi esetben a jó élet környezeti feltételeiben való ré-
szesülésrõl, környezeti (technológiai) kockázatok elkerülésérõl, minimalizálásáról, illetve
társadalmilag elfogadható nagyságáról és megoszlásáról beszélhetünk. Az utóbbi kérdé-
sekkel Hayek nem foglalkozik, mert piaci kudarcokról van szó, amelyek számára nem
léteznek. Számára a szabad piac tökéletes intézmény, amit más tényezõ nem korrigálhat.

Kritikája a társadalmi (disztributív) igazságosságra koncentrál, mert a társadalmi
igazságosság nevében végzett állami redisztribúció jogosságát akarja cáfolni. Szerinte
a (felszámolandó) jóléti állam társadalompolitikája ugyanis a piac mûködésének ne-
gatív társadalmi következményeit, (negatív) kockázatait elfogadhatatlan módon keze-
li, mert ez a szabályozás a szabadságot veszélyezteti. 

Melyek ezek a kockázatok? Például a munkanélküliség, a betegség, az öregkor. A jó-
léti állam szabályozásának az alapja egyrészt az, hogy a munkaerõt nem lehet egysze-
rûen a tömegméretekben elõállítható áruvilág egy fajtájaként kezelni, hiszen itt em-
berekrõl (is) van szó. A munkaerõt nem a piacon történõ eladás céljából termelik, az
valójában a fiktív áru egyik fajtája.15

Másrészt az államnak a gazdaság mûködésébe való beavatkozását a társadalmi
egyenlõség és igazságosság szempontjai igazolják.

Hayek mindkét feltevést vitatja. Álláspontjának kifejtésében az egyenlõség és szabadság
általa helyesnek tartott viszonyából indul ki: „A jog és az igazgatás általános szabályainak
egyenlõsége azonban az egyenlõség azon egyedüli formája, amely kedvez a szabadságnak. 

És az egyedüli egyenlõség, amelyet anélkül biztosíthatunk, hogy szétrombolná a
szabadságot.”16

Ennél is tovább megy, amikor azt állítja, hogy a szabadság egyenesen ellentétes az
egyenlõség minden egyéb formájával: „A szabadságnak nemcsak hogy nincs semmi kö-
ze az egyenlõség más fajtáihoz, de éppenséggel szükségszerû, hogy egyenlõtlenséget hoz-
zon létre sok tekintetben.”17 A szabadság éppen az egyenlõtlenségeken keresztül igazol-
ható: „Ha az individuális szabadság nem bizonyította, hogy bizonyos típusú életmódok
sikeresebbek, mint mások, akkor a mellette szóló érvek jelentõs része hitelét veszti.”18

A törvény elõtti egyenlõség követelményének lényege szerinte az, hogy „az emberek-
kel azonos módon kell bánni annak a ténynek ellenére, hogy különböznek egymástól”.19

Vagyis a tényleges egyenlõtlenség feltételei mellett az egyenlõ bánásmód elvét kell kö-
vetnünk – ez Hayek álláspontja. Ez az igazságosság formális szempontja, amellyel csak
egyet lehet érteni. A gond számomra onnan adódik, hogy ez nem elegendõ a problémák
kezeléséhez. Ahhoz tartalmi szempontokat figyelembe vevõ fogalmakra is szükség van.
Hayek ugyanis megáll annak a kettõsségnek a leszögezésénél, miszerint a törvény elõtti
egyenlõség és a társadalmi egyenlõtlenség egymást feltételezõ tényezõk. 
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Szerinte a törvény elõtti egyenlõséget a szabadság követeli meg. A szabadság pedig
anyagi egyenlõtlenséghez vezet és „az egyiket, vagy a másikat elérhetjük, de mindket-
tõt nem érhetjük el egyidejûleg… Érvelésünk tehát úgy szól, hogy bár az államnak
ott, ahol más okokból erõszakot kell alkalmaznia, az embereket azonos bánásmódban
kell részesítenie; az a vágy, hogy az embereket egyenlõbbé tegyük társadalmi feltétele-
ik tekintetében egy szabad társadalomban nem fogadható el további és megkülönböz-
tetõ erõszak igazolásaként.”20

Nézete szerint az osztó igazságosság nem más, mint a javak egy elõre elképzelt
megosztási sémájának a társadalomra való ráerõltetése.21 Vagy másként kifejezve, az
erõszak alkalmazásának egyik formája. Ez az állítás azonban csak akkor fogadható el,
ha elfogadjuk azt a nézetét, miszerint a piaci folyamatokba történõ minden állami be-
avatkozás a szabadság korlátozása. Ezt az állítását azonban nem bizonyítja. 

Koncepciója szerint tehát az állami redisztribúció a javak igazságosabb elosztása ér-
dekében gyakorolt erõszak. Hangsúlyozza, hogy nem az újraelosztást veti el, hanem
azt, hogy kikényszerítik.22 Szerinte „az a tény, hogy bizonyos elõnyök emberi intézke-
déseken alapulnak, nem jelenti szükségszerûen azt, hogy mindenki számára biztosí-
tani kell ezeket az elõnyöket, vagy azt, hogy ha valaki számára rendelkezésre állnak,
akkor valaki más meg van fosztva azoktól. Az e vonatkozásban tekintetbe veendõ leg-
fontosabb tényezõk: a család, az öröklés és a nevelés (oktatás). És a kritika fõleg azon
egyenlõtlenségek ellen irányul, amelyeket ezek eredményeznek.”23

Azt állítja, hogy a közösség számára kedvezõ, ha a család kulturális, vagy vagyoni
elõnyt nyújt tagjai számára, mert ellenkezõ esetben több kár keletkezne a társadalom
számára, mint a fenti mûködésbõl származó elõnyök.24

Számára elfogadhatatlan minden olyan törekvés, amely állami beavatkozás révén
akarja befolyásolni a meglévõ társadalmi egyenlõtlenségeket, mert szerinte megen-
gedhetetlen módon korlátozza az emberi szabadságot. Annak – következetesen alkal-
mazva – át kell fognia a társadalom egészét, és így nem marad hely az egyén szabad-
sága számára: „Az osztó (disztributív) igazságosság, ha egyszer bevezették, nem való-
sítható meg addig, míg az egész társadalmat meg nem szervezték annak megfelelõen.
Ez olyan társadalmat eredményezne, amely lényegi vonatkozásaiban a szabad társada-
lom ellentéte lenne – egy társadalom, amelyben a hatóság döntené el, hogy az egyén-
nek mit kellene tennie, és hogyan kellene azt tennie.”25

Hayek véleménye szerint az egyenlõség egy szabad társadalomban szükségszerûen kor-
látozódik a törvény elõtti egyenlõségre, mert a társadalmi egyenlõtlenségek állami beavat-
kozással történõ befolyásolása túlmenne saját eredeti célkitûzésén és megsemmisítené az
egyéni szabadságot és egy tervgazdaságot, vagy parancsgazdaságot alakítana ki.26

Ha ezt a következtetést elfogadjuk, akkor azt vélhetnénk, hogy a neoliberálisok a
szabadságot részesítik elõnyben a (társadalmi) egyenlõséggel szemben, míg a jóléti ál-
lam hívei a (társadalmi) egyenlõséget preferálják a szabadsággal szemben. Ennek
alapján azt hihetnénk, hogy a megoldás az lenne, ha e két szempont közti kompro-
misszumra törekednénk. De ez csak akkor van így, ha elfogadjuk Hayek álláspontját. 

A szabadság és egyenlõség e módon történõ szembeállítása ellen több ellenvetés
hozható fel. Az elsõ az, hogy lehetségesek igazságtalan törvények. Másként kifejezve:
lehetséges, hogy egyes törvények forma szerint azonos módon kezelik az azonos hely-
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zetben lévõ embereket, tartalmuk szerint mégis igazságtalanok. Ilyen eset az, amikor
az adótörvények túlzott mértékû terheket rónak a lakosságra. Vagy az az eset, ami-
kor a törvények az emberek valamely alapvetõ jogát csorbítják, vagy megvonják. Ilyen
eset volt az, amikor a létezõ szocializmusban megvonták az emberek alapvetõ jogait,
korlátozták a tulajdon, a szólás, a gyülekezés stb. szabadságát. Ezért tartalmi kritéri-
umra is szükség van az igazságosság megállapításához. 

Nézzük meg Hayeknek a szabadság és a tulajdon viszonyára vonatkozó álláspont-
ját egy példán. Vegyük azt az esetet, hogy Péter egy nagy földbirtokot örököl és mi-
vel az örökösödési adó csekély mértékû, megfizetése után birtokba veszi azt. Ez az
(örökölt) tulajdon a szabad piac intézményeinek keretei között megnöveli Péter sza-
badságát, s mindazokét korlátozza, akik nem rendelkeznek ezzel a tulajdonnal. Eb-
bõl azt láthatjuk, hogy a szabad piac egyaránt (legálisan) növeli a szabadságot (a tu-
lajdonosét), és csökkenti azt (a nem tulajdonosokét). De mi a helyzet akkor, ha Pé-
ternek jelentõs mértékû örökösödési adó miatt el kell adnia örökségét? Ekkor az ál-
lam megteheti, hogy a földbirtokot felhasználja egy szociális lakásépítési projekt
céljaira. Ekkor az állam Péter szabadságát (legálisan) az adózás révén csökkentette,
de egyúttal (ugyancsak legálisan) megnövelte mindazok szabadságát, akik e projekt
keretében lakáshoz jutottak.

Vagyis mind a szabad piac, mind az állam egyaránt teremt és elvon szabadságot. Te-
hát nem fogadható el az a Hayek által (is) képviselt neoliberális álláspont, amely sze-
rint az egyik oldalon van a szabad piac, ami egyenlõ a szabadsággal, másrészt ott van
az állami beavatkozás, ami egyenlõ a szabadság korlátozásával.

Nem lehet tehát azt mondani, hogy a piaci folyamatok önmagukban jók lennének,
mert a szabadságot fejezik ki, és emiatt a piaci folyamatokba történõ állami beavat-
kozás mindenképpen rossz, hiszen ez a szabadság korlátozása. Az állami beavatkozás
minõsítése a konkrét helyzettõl függ. Például amikor a környezetvédelmi hatóság
egészségünk és a környezet védelmében szennyezõ anyagok kibocsátásának megen-
gedhetõ mértékét megszabja, akkor beavatkozik a piaci folyamatokba. 

Az állam által elõírt, a munkáltató által kötelezõen fizetendõ társadalombiztosítási
járulék is egyfajta redisztributív beavatkozás a piaci folyamatokba és korlátozza a
munkáltató szabadságát. Jogosságát a munkavállalók alapvetõ jogainak: életének és
egészségének védelme igazolja. Ez pedig közérdek, ha feltételezzük, hogy létezik egy
köz, egy politikai közösség, ami másrészt garantálja a munkáltató tulajdonhoz való jo-
gát (is). Ez a jog azonban nem abszolút.

De akkor is a (piaci) szabadság jogos korlátozásáról van szó, ha a munkavédelmi ha-
tóság valamely egészségre ártalmas anyag esetében a dolgozók egészségének védel-
mében határoz meg küszöbértékeket. Így értékelhetõ a termékek biztonsági szabvá-
nyainak kibocsátása is. 

Ezután vegyük szemügyre a tartalmi igazságosság követelményének Frankena által
elvégzett megalapozását.
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3. Igazságosság mint esélyegyenlõség. 
Az igazságosság etikai megalapozásáról 

Az alapvetõ probléma az, hogy a társadalmi egyenlõtlenségek létét kiindulópontnak
tekintve kell érvényesíteni a társadalmi egyenlõség szempontjait is. Ez utóbbi érték
feladása ugyanis elfogadhatatlan mértékû társadalmi egyenlõtlenségekhez vezet. Ez
esetben az egyenlõség csak mint normatív fogalom tartható fenn: azaz mint olyan kö-
vetelmény, amely szerint azonos módon kell bánni a (különbözõ) emberekkel. Ez az
igazságosság formális fogalma.27

Frankena etikai koncepciója szerint az emberekkel azonos módon kell bánni mind-
addig, amíg nincs ok arra, hogy másként bánjunk velük, mert: „minden ember ha-
sonló módon képes egy jó vagy rossz élet megvalósítására, és nem azért, mert minden
ember egy bizonyos tekintetben egyenlõ.”28

Másként kifejezve: az egyenlõség szempontja formális módon, eljárásként, módszer
révén érvényesíthetõ:29 az egyenlõ bánásmód elvének alkalmazása által. Ez az osztó
(disztributív) igazságosságnak is alapelve: „Az igazságosság egyenlõség-elve pusztán
azt követeli, hogy mindenkinek azonos lehetõséget adjanak arra, hogy a lehetõ legjobb
olyan életet éljen, amilyenre képes. De ez éppen azzal a következménnyel járhat, hogy
bizonyos embercsoportok számára – látszólag – különleges bánásmódot kell jóváhagy-
nunk. A „különleges bánásmód” látszata ezekben az esetekben csak azért jön létre,
mert csak az történik, ami ahhoz szükséges, hogy arányosan nézve mindenkinek a le-
hetõ legjobb életéhez ugyanolyan mértékben járuljunk hozzá. A szükséges indulási se-
gítség bizonyos személyeknél egyszerûen természetszerûleg jelentõsebb, mint mások-
nál. Ezért nem járunk el igazságtalanul, ha bizonyos személyekre több fáradtságot vagy
pénzt fordítunk, mint másokra, amíg ezáltal mindenki olyan helyzetbe van hozva,
hogy a jó élet irányába viszonylag ugyanakkora lépést tegyen meg.”30

Ezzel nem akarjuk az embereket egyenlõ helyzetbe hozni. Pusztán arról van szó,
hogy eltávolítjuk azokat az akadályokat, vagy megteremtjük azokat a hiányzó felté-
teleket, amelyek akadályozzák, hogy mindenki a számára lehetõ legjobb életet élhes-
se. Ezért nem kell mindenkit ugyanazon a szinten iskoláztatni, nem kell mindenkinek
egyetemet végeznie. Ez a tartalmi egyenlõség irreális világába tartozna. Amit meg le-
het tenni, az az, hogy mindenkinek azonos esélyeket és eszközöket biztosítunk az ok-
tatás és mûvelõdés területén. Így tudnak csak megmutatkozni a képességek és csak
így tud az individuális szabadság érvényesülni.

Leegyszerûsítõ az az elképzelés, amely a szabadság minden korlátozását minden
esetben rossznak tartja. Ez nem így van. Adott esetben éppen a szabadság korlátozá-
sa teszi lehetõvé a szabadságot és ennek legnyilvánvalóbb formája a törvény. A sza-
badságnak van formális kritériuma is, ez pedig az, hogy feltételeinek hiányában nem
érvényesülhet. Így például a mûvelõdés szabadságának, de még a foglalkozás szabad
megválasztásának is vannak minimum feltételei. Ilyen esetekben az állam beavatko-
zását, azaz például a jól mûködõ állami/önkormányzati közoktatást ennek tekinthet-
jük. Most pedig feltehetjük a kérdést, hogy milyen társadalmi különbségek releván-
sak a redisztribúció tekintetében? Úgy vélem, hogy elfogadhatjuk Frankena álláspont-
ját, miszerint ezek nem határozhatók meg eleve: attól a kontextustól függnek, amely-
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ben cselekszünk.31 Arra pedig, hogy miért van szükség az igazságosságra, kétféle vá-
lasz adható. Egy kötelesség-etika alapján azt mondhatnánk, hogy azért, mert az ön-
magában jó. A haszonelvû etika alapján pedig azt mondhatnánk, hogy közelebb visz
bennünket ahhoz a társadalmi eszményhez, miszerint minden ember ugyanannyit
számít.32 Ez az érv azonban még kiegészítésre szorul. Ugyanis az állami beavatkozás
szükségtelenségét Hayek csak feltette, de nem bizonyította. Ennek megvilágításához
vissza kell térnünk Smith „láthatatlan kéz”-koncepciójához. 

Ez két dolgot állít: 1. A piac (a tökéletes verseny feltételei között) egy „láthatatlan
kéz” segítségével a kereslet és kínálat egyfajta egyensúlyához vezet. Mai szóhasználat-
tal ez az erõforrások egyfajta „allokációs hatékonyságát” eredményezi. Ez a Pareto-
hatékonyság, amely a következõt jelenti: „…a rendszer egésze hatékony abban az ér-
telemben, hogy senki sem kerülhet kedvezõbb helyzetbe anélkül, hogy ez ne lenne sé-
relmes valaki más számára.”33 2. „…egy láthatatlan kéz az önzõ módon saját érdeke-
iket követõ egyéneket sikeresen vezeti a »közérdek« elõmozdítása felé – ahol is a
közérdek úgy definiálható, mint amely a jövedelem és a tulajdon erkölcsileg igazsá-
gos elosztását foglalja magába.”34 Az elsõ állítását Smith nem tudta bizonyítani. 

Csak a huszadik század második felében sikerült bizonyítani azt, hogy egy kompe-
titív gazdasági rendszerben lehetséges az egyensúly.35 Ami a második állítását illeti,
azzal kapcsolatban elmondható, hogy Smith ezt jogtalanul állította. Smith semmi
ilyesmit nem bizonyított be, mint ahogy 1776 óta más közgazdász sem.36 Másként ki-
fejezve: ezért igazolható az állami beavatkozás a társadalmi igazságosság nevében.

4. A monetarizmus alkalmazásának következményei

Ezek a következõkben foglalhatók össze:37 1. A globális kapitalizmusból származó elõ-
nyök és hátrányok egyenlõtlen megoszlása: a pénztõke elõnyben van az ipari tõkével
és a munkával szemben. A monetarista gazdaságpolitika következtében a reálgazda-
ság alárendelõdik a pénztõkének. A munkaerõ kiszolgáltatottsága – és számos ország-
ban a munkanélküliség is – megnövekedett. 2. A globális gazdaság perifériája foko-
zottabban alárendelõdik a centrumnak. 3. A pénzpiacok ingatagsága: regionális vál-
ságok sorozata: Délkelet-Ázsiában, Oroszországban, Japánban. 4. Jelentõs mértékben
a dereguláció, a privatizáció és a liberalizáció következtében csökkent a nemzetálla-
mok hatalma és meggyengült a demokrácia befolyása. Ezzel szemben igen nagy mér-
tékben megnõtt a transznacionális vállalatok és a globális piacok hatalma. 5. A növe-
kedés lelassulása és a munkanélküliség növekedése, a transznacionális vállalatok ha-
talmának fokozódása (ki tudják vonni magukat a nemzetállamok adóztatása alól) a
jóléti államot finanszírozhatatlanná tette. (A növekedés lelassulásában jelentõs szere-
pe van a monetarista szabályozás uralkodóvá válásának.) 6. A gazdasági folyamatok
fokozódó globalizálódása és a megfelelõ társadalmi (politikai) kontroll hiánya. 7. A hu-
szadik század globális problémái – környezetszennyezõdés, népességrobbanás, a fejlõ-
dés egyenlõtlensége, a militarizált gazdaság békés formákra való átállítása stb.38 –
még a 21. század húszas éveiben is megoldatlanok és kiélezõdnek, ami fokozza a tár-
sadalmi feszültségeket és a katasztrófák bekövetkezésének valószínûségét. 
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4.1. Az Európai Unió helyzetérõl

Az EU sajátos helyzetben van, mert a ‘jóléti állam’ reformját a neoliberális gazdaság-
politika feltételei között akarja végrehajtani.39 Hazánk, mint az EU új tagállama tel-
jesíteni kívánja ezeket a célokat, de nálunk ez az ellentét brutálisabban jelentkezik,
mint a „régi” tagállamoknál.40

Jelenleg nem tudnám megmondani, hogy e kettõs követelménynek való megfelelés mi-
lyen mértékben lesz sikeres. De a fejlõdés útjainak lehetséges szcenárióit felvázolom.

5. A társadalmi fejlõdés valószínû szcenáriói

5.1. A szabad (szabályozatlan) piac világa

A nemzetállamok befolyása mind belföldön, mind a nemzetközi kapcsolatok terüle-
tén teljes mértékben jelentéktelenné válik. A demokrácia lényegében megszûnik,
mert a parlamentek és a kormányok alárendelõdnek a globális piac legerõsebb szerep-
lõinek, a transznacionális vállalatoknak és a nemzetközi pénzügyi rendszernek. 

A politikai pártok és a törvényhozók a transznacionális vállalatok lobbistái lesznek.
A társadalombiztosítás rendszerei (az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás) teljes
mértékben privatizálódnak, de csak a népesség 20%-ára korlátozódnak, mert 80%-
uk nem rendelkezik munkából származó jövedelemmel. Ez azért van, mert a techni-
ka fejlõdésével a népesség 20%-a el tudja tartani az egész társadalmat.

A társadalom túlnyomó többsége elveszti munkáját, így az antik proletáriátushoz hason-
lóan a társadalom eltartottjává válik. A technika fejlõdése az információs társadalom fo-
lyamatait mind lokális mind globális szinten a pénztõke érdekeinek megfelelõen bonta-
koztatja ki. Ez azt jelenti, hogy az információkhoz való hozzáférés mértéke a polgárok
anyagi helyzetétõl függ. Ezzel párhuzamosan kiépülnek azok a globális és lokális kommu-
nikációs hálózatok, melyekhez a használó anyagi helyzetétõl vagy politikai pozíciójától
függõen tud hozzáférni. Ez azt jelenti, hogy az információtermelés, -feldolgozás és -továb-
bítás minden formája az oktatástól a mûvelõdésig, a szórakozásig stb. áruvá válik.

A globális kommunikációs rendszerek kontrollálhatóságának hiánya a társadalmi
tevékenység minden formáját sérülékennyé teszi. Ez azt jelenti, hogy ez nemcsak a
globális pénzpiacokat teszi ingataggá, hanem minden olyan tevékenységi rendszert és
intézményt, amelyek ezekbe a hálózatokba vannak integrálva. 

A nemzetközi kapcsolatok is a tényleges szabályozatlanság állapotát mutatják. A
nemzetközi politikai szervezetek – így például az ENSZ is – megmaradnak, de nincs
érdemi befolyásuk. Mûködésük alárendelõdik a gazdaságilag legerõsebb államoknak.

A nemzetközi pénzügyi szervezetek lényegében a transznacionális vállalatok érde-
keit hajtják végre. 

A globális problémák megoldatlansága miatt fokozódik a környezeti és társadalmi
katasztrófák veszélye. A szabad piac folyamatainak a társadalom érdekében történõ
szabályozása a fentiek miatt igen lényeges lenne. Ezért felvázoljuk egy esetleges sza-
bályozott állapot körvonalait.
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5.2. A szabályozott piac világa 

A regionális pénzügyi, környezeti és gazdasági katasztrófák miatt a nemzetállamok
összefognak a konföderációként mûködõ Európai Unióval, és részben visszanyerik
szuverenitásukat. A nemzetközi pénzügyi tevékenységet részben újból szabályozzák.
Így például bevezetik a forgalmi adót a devizakereskedelemre (a Tobin-féle adó). Ez-
által a különbözõ nemzeti valuták kamatszintjei közti különbségek kevéssé lesznek
kifizetõdõk a nemzetközi üzleti élet számára. Ez az Európai Központi Bank számára
lehetõséget biztosít arra, hogy önállóan, az európai konjunktúrához igazítsa a kamat-
lábat, és ne kelljen automatikusan az USA-hoz igazodnia. Így jelentõs pénzeszközök
szabadulnak fel, amit a reálgazdaság mûködtetéséhez lehet felhasználni és ez jótéko-
nyan hat a pénzszûkében szenvedõ kevésbé fejlett régiókra és országokra. Az Európai
Parlament valóságos törvényhozó szervként választja meg és hívja vissza az EU kor-
mányát, ami az EU-t demokratizálja. Ehhez kapcsolódik az európai pártok és szak-
szervezetek mûködése, ami lehetõvé teszi az európai ökológiai adóreformot. Azt, hogy
a megváltozott feltételeknek megfelelõ egységes európai gazdaság- és pénzügyi poli-
tikát és adórendszert dolgozzanak ki, ami lehetõvé teszi a környezetkímélõ tevékeny-
ségre ösztönzõ ökológiai adóreform kidolgozását. Ennek alapján egységes európai szo-
ciálpolitikát valósítanak meg, Ehhez hozzátartozik – egy monetarista számára szörnyû
kimondani! – a dereguláció olyan módosítása, amely figyelembe veszi annak kihatá-
sát a munkahelyek számára. A nemzetközi kereskedelemben szociális és ökológiai mi-
nimum-normákat vezetnek be, ami bünteti a környezet pusztítását, a gyermekmun-
ka alkalmazását, a szakszervezetek elnyomását, a demokratikus jogok korlátozását.

Végezetül nem ragaszkodnak ahhoz a monetarista dogmához, amely szerint a pénz-
mennyiség szabályozásával kell elérni a legfõbb gazdaságpolitikai célt: a pénz érték-
állóságát.

Másként kifejezve a globalizáció váltóit átállítják. Ez lehetõvé teszi, hogy az államok is
magukhoz térjenek tetszhalott állapotukból és életre galvanizálásukkal a demokráciának
is újból meglesznek az esélyei. Ebben a folyamatban döntõ szerepet játszik az a tény, hogy
a politikusok és a tömegek nem hisznek már a monetarizmus azon hittételében, misze-
rint az a gazdasági fejlõdés természetes, tehát egyedül lehetséges fejlõdési pályája. 

Tulajdonképpen az ökoszociális piacgazdaság mint alternatíva kiépítésérõl van szó,
ahol az információs társadalomban lévõ esélyek demokratizálását kísérlik meg.

Mindez azonban elsõsorban a fejlett piacgazdaságokra korlátozódik: az EU-ra, az USA-
ra és más fejlett országokra. Ezeket a reformokat a fejlõdõnek nevezett országokban csak
részben hajtják végre. Ezért megvan annak a realitása, hogy ez részben vagy egészében
ezen országok költségére történik. Így a globális problémák megoldatlanok maradnak.

Így nemzetközi méretekben nem csökken, hanem nõ a fejlett országoknak a fejlet-
tebbekkel szembeni elõnye, ami a világ össznépességét tekintve 20–80%-os társadal-
mat eredményez. A fejlett országokban lehetõség nyílik a Soros György által propa-
gált „nyílt társadalom” részleges megvalósítására, ami egyszerre jelent mobil társadal-
mat, a demokratikus szabadságjogok érvényesülését és hatékonyan mûködõ gazdasá-
got. Másként kifejezve a társadalmi igazságosság és a gazdasági hatékonyság egymást
erõsítõ kombinációja ezekre az országokra korlátozódik. Mivel reális esélye van annak,
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hogy a fenti szabályozás csak részleges lehet, ezért érdemes szemügyre venni ennek
egy lehetséges modelljét.

5.3. A nem megfelelõ módon szabályozott piac világa 

A nemzetállamok szerepe visszaszorul, és ez lehetõvé teszi egy világkormány kialaku-
lását. Ez azonban nem jelent valamiféle demokratikus végrehajtó hatalmat, mert va-
lamennyi országban meggyengül a demokratikus politizálás esélye. A nemzetközi
kapcsolatokban az ENSZ teljesen tehetetlenné válik. A tényleges döntéseket a pénz-
ügyi központok hozzák, mert a dereguláció és a liberalizáció következtében az egyes
államok adóbevételei a minimálisra csökkennek. A legnagyobb erõközpontok, a
transznacionális vállalatok pedig egyre fokozódó problémákkal néznek szembe: a
pénzügyi piacok ingatagsága maga után vonja a gazdaságok sérülékenységét. 

Mivel nincs már megfelelõ erõ, amely garantálná a nemzetközi gazdasági tevékeny-
ség biztonságát, létrehozzák az ehhez szükséges világkormányt. 

Ez azonban nem rendelkezik demokratikus legitimációval, mert nem képviseli a világ
társadalmának érdekeit. Amit semmiképpen sem tehetne meg, mert oly nagyok az
egyes országok és régiók közti különbségek, hogy a világ társadalma nem kezelhetõ
egyetlen egységként. Hiányzik legitimációjához az a mechanizmus is, ami az érintettek
érdekeit és akaratát megjelenítené és így a világ társadalma azonosulni tudna vele. 

Különös jelentõségre tesz szert az a tény, hogy nem alakul ki olyan globális kultúra,
ami egy világkormány mûködtetéséhez szükséges mértékben egységesítené az egyes
társadalmak kultúráját. Másként kifejezve: nem jön létre konszenzus azon intézmények
és értékek tekintetében, melyek azt legitimmé és demokratikussá tennék. A szegénypo-
litika váltaná fel mindenütt a szociálpolitikát, ami egyre tovább mélyítené a kettésza-
kadt társadalom két része közti szakadékot. A különbözõ fenyegetõ feszültségek és vál-
ságok szükségessé tennék a munkanélküliek számának korlátozását. Ezt azonban kü-
lönbözõ közmunkák és segélyprogramok révén hajtanák végre, ami nem jelenti a mun-
kanélküliség tényleges csökkentését. Azért nem, mert a gazdaság monetarista
dogmákon alapuló szabályozása érvényben marad. Ez pedig a gazdasági élet szereplõit
nem teszi érzékennyé a foglalkoztatottság problémáival szemben és nem is teszi õket ér-
dekeltté benne. Ugyanakkor szükség esetén alkalmilag lazítanának a monetarista poli-
tika szigorúságán, majd ismét visszatérnének elveik „tisztaságához”. Ez a monetarista
„húzd meg, ereszd meg politika” idõnként engedményeket tenne a szabályozás irányá-
ban, majd visszavonná azokat. Ennek megfelelõen két befolyással bíró politikai párt
van: a fundamentalistáké és a reformereké. Kettejük küzdelme azonban távol van a tö-
megektõl: Azok ugyanis távol tartanák magukat a közügyektõl.

A politika két kemény korláttal küszködne: az egyik az ökoszisztémák
eltartóképessége, a másik a munkanélküliség azon mértéke, ami még nem veszélyez-
tetné az alapvetõ társadalmi intézmények mûködését. Mindez aktuálissá teszi azt az
igényt, hogy a társadalmi igazságosság eddig teljesen értelmetlennek tartott követel-
ményét érvényesíteni kell. Ez azonban nem lehetséges felemás módon bevezetett és
többszörösen visszavont reformok segítségével.
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A legjobb példát erre az információs társadalom fejlõdési trendjei képviselik, amelyek
jelentõs esélyeket, de kockázatokat is jelentenek. Például a globális kommunikációs há-
lózatok elvileg biztosítanák a tömegeknek a közéletben való közvetlen részvétel esélyét
a tömegtársadalmakban is. Mivel ezek a korlátok a technikai fejlõdés segítségével bizo-
nyos mértékben fellazíthatók, ezért mindig új és új módon merülne fel az a dilemma,
hogy enyhítsen-e a világkormány a monetarista szigoron, vagy pedig technikai megol-
dásokat keressen az olyan, egyébként nem technikai jellegû problémákra, mint a népes-
ségrobbanás. Mindezekbõl láthattuk, hogy az elõbbi modellekben nem oldhatók meg a
társadalmak lényegi problémái. Így valamilyen gyökeresen új megoldásra van szükség.
Hiszen a monetarizmus megreformált változatai sem jelenthetnek globális megoldáso-
kat, pedig a globalizálódás feltételei között csak az ilyenek fogadhatóak el.

A pénzügyi szféra reformjára múlhatatlanul szükség van, mert ha ez nem következik
be, akkor megmaradunk a monetarizmus keretei között. Itt nem elegendõ az, ha leté-
rünk a monetarista gazdaságpolitika útjáról. Le kell mondanunk a „növekedési mánia”
politikájáról, ami azt minden gazdasági, társadalmi és környezeti baj egyetemes gyógy-
szerének tekinti és egy (ökológiailag) fenntartható fejlõdés pályájára kell térnünk.41

Ez egészen új típusú társadalmat igényel.
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Vári Anna1 – Ferencz Zoltán2 – Joanne Linnerooth-Bayer3

AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATTAL KAPCSOLATOS 
HOSSZÚ TÁVÚ SEBEZHETÕSÉG CSÖKKENTÉSE: 
MINTAPROJEKT A FELSÕ-TISZA-VIDÉKEN4

Bevezetés

Az elmúlt évtized árvizei, s különösképpen a 2001. évi beregi gátszakadás fokozódó kihí-
vást jelentenek a hazai árvízvédelmi politika számára. Változóban van az a szemlélet,
amely szerint pusztán az árvízvédelmi töltések magasításával elkerülhetõek a katasztrófák.
A beregi gátszakadást követõen a vízügyi kormányzat felismerte, hogy „a töltések emelé-
sének észszerû, fizikai és gazdasági korlátai vannak. Tehát semmiképpen sem lehet meg-
oldás, hogy a töltéseket mindenek fölé emelve és csak töltésekben gondolkodva próbáljuk
megteremteni a nagyobb árvizek elleni nagyobb biztonságot” (Váradi, 2001:5). A kor-
mány célul tûzte ki a Vásárhelyi Pál nevéhez fûzõdõ, másfél évszázados Tisza-szabályozá-
si terv továbbfejlesztését. A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) koncepció lényege az
eddiginél jóval összetettebb védekezési stratégia, amely a töltések magasítása mellett egy-
részt a nagyvízi meder vízszállító képességének javítását, másrészt a mentesített ártér
egyes részeinek árhullámok levezetésre való felhasználását jelenti (Váradi, 2001).

Az árvízi problematika másik kulcskérdése a károk megosztása. A gyakorlatban a
kormány az árvizeket követõen, számos gazdasági és politikai tényezõt mérlegelve
dönt a károsultak kompenzálásáról. Ez a rendszer egyrészt kiszámíthatatlan (a kom-
penzáció az elmúlt évek során 10% és 100% között változott!), másrészt nem haté-
kony, mert nem ösztönzi az érintetteket a károk megelõzésére (pl. elköltözzön a leg-
veszélyeztetettebb területekrõl, az árvízveszélynek jobban megfelelõ házakat építsen,
esetleg olyan gazdálkodási ágakra térjen át, amelyek kevésbé érzékenyek az elöntés-
re). Ráadásul a jelenlegi rendszer számos konfliktus forrása; pl. sokan igazságtalannak
tartják, hogy vannak, akiknek a házát az eredetinél jobb állapotúvá építik újjá, és
emellett a biztosítótársaságoktól is kapnak kártérítést. 

Az MTA Szociológiai Kutatóintézet egy 2000–2002 között lezajlott nemzetközi kutatá-
si projekt5 keretében azt vizsgálta, hogy milyen kockázatcsökkentési és kockázatmegosztási
megoldások felelnének meg leginkább a hazai gazdasági-társadalmi feltételeknek, illetve
mely politikák lennének az érintettek számára elfogadhatóak. A projekt – támaszkodva
korábbi gazdasági-társadalmi elemzések eredményeire (pl. Halcrow Waters, 1999; Roz-
gonyi, 2000; Tamás, 2000; Vári, 2000) – az alábbi fõ lépéseket foglalta magában:

• Mélyinterjúk a Felsõ-Tisza-vidéki árvizek legfontosabb érintettjeivel: a kockázat-
csökkentéssel és kockázatmegosztással kapcsolatos fõ véleménytípusok feltárása;

• Lakossági közvélemény-kutatás az árvíz által közvetlenül, illetve közvetve érintett
területeken: a különbözõ megoldásokkal kapcsolatos lakossági preferenciák mérése;
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• Szimulációs modell fejlesztése és futtatása: alternatív kockázatmegosztási straté-
giák gazdasági következményeinek elõrejelzése; 

• Záró munkaértekezlet: a modellezés eredményeinek visszacsatolása az érintettek
képviselõi számára és egy minden fél számára elfogadható megoldás meghatározása.

1. Mélyinterjúk

A kutatás elsõ szakaszában igyekeztünk feltárni a növekvõ árvízi kockázattal, ennek
okaival, megelõzési lehetõségeivel, valamint a kockázatmegosztás alternatív módozatai-
val kapcsolatos véleményeket a fõbb érintettek körében. Ebbõl a célból 2000 júniusában
mélyinterjús vizsgálatot végeztünk (Vári, 2001). Olyan személyeket kérdeztünk meg,
akik aktívan részt vettek az 1998. és 1999. évi Felsõ-Tisza-vidéki árvizek elhárításában,
illetve akik az árvízi kockázatokkal kapcsolatos döntéshozó szerveket vagy a károkat el-
szenvedõ csoportokat képviselik. A megkérdezettek között voltak helyi önkormányza-
tok, megyei és központi kormányzati szervezetek (pl. vízügy, katasztrófavédelem) tiszt-
ségviselõi, mezõgazdasági termelésben és turizmusban érdekelt vállalkozók, civil szerve-
zeti vezetõk és biztosítótársaságok képviselõi. Az interjúkból három markánsan külön-
bözõ stratégia elemei bontakoztak ki: az állami irányításon alapuló, az egyéni
felelõsségvállalás-orientált, és a fenntarthatófejlõdés-központú stratégia.6

Állami irányítás

Ez a stratégia a rendszerváltás elõtti árvízpolitikát folytatná, amelynek lényege, hogy
valamennyi veszélyeztetett terület védelméért a kormányzat vállal felelõsséget. Az ár-
vízvédelem szinte kizárólagos letéteményesei az állami vízügyi szervezetek, preferált
eszközei a gátak és egyéb helyi mûszaki struktúrák. További fontos eszköz a jogi sza-
bályozás, pl. a veszélyeztetett területekre elrendelt építési tilalom is. E stratégia sze-
rint, amennyiben a víz mégis elönt ingatlanokat vagy más értékeket, a kormány kö-
teles a károsultakat kompenzálni. 

E stratégia fõ pillérei a kormányzati kontroll és az adófizetõi szolidaritás. Támoga-
tói az interjúalanyok között elsõsorban a vízügyi szervezetek képviselõi voltak.

Egyéni felelõsségvállalás
A rendszerváltás után egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a gátrendszerek megfelelõ

kiépítése és karbantartása, a vízügyi szervezetek fenntartása, illetve a károsultak tel-
jes körû kompenzálása elviselhetetlen pénzügyi terheket jelent a kormányzatnak, il-
letve az adófizetõknek. Erre hivatkozva több interjúalany az eddiginél jóval nagyobb
egyéni felelõsségvállalást szorgalmazott. Az általuk javasolt stratégia fõ eszközei az
egyéni megelõzõ intézkedések (pl. betontalapzaton álló házak építése, víznek ellenál-
ló építõanyagok alkalmazása), illetve a nagyfokú veszélynek kitett területekrõl való
elköltözés. Elöntés esetén a kormányzati kompenzáció helyett a magán-biztosítótár-
saságokkal kötött árvízi biztosítás szolgálja az egyéni károsultak kártalanítását (az ál-
lam csak az állami tulajdonú létesítményekben keletkezett károkat téríti meg). 
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E stratégia fõ pillérei az egyéni felelõsségvállalás és a piaci hatékonyság. Fõ szószó-
lói az interjúalanyok között a biztosítótársaságok képviselõi voltak.

Fenntartható fejlõdés

Mindkét fenti stratégiát érték bírálatok, elsõsorban a környezetvédõ civil szervezetek
képviselõi részérõl, akik azzal érveltek, hogy e stratégiák egyike sem biztosítja a Ti-
sza-völgy fenntartható fejlõdését. A Tisza-völgy alapvetõ problémája ugyanis az, hogy
a medret a 19. században végzett folyószabályozások túl szûk gátak közé zárták, s az
így nyert területeken olyan gazdálkodási ágakat honosítottak meg, amelyek nem ve-
szik figyelembe az elöntés kockázatát. Az interjúalanyok e csoportja a kritikus szaka-
szokon a gátak elbontását, a területek vizes élõhellyé való átalakítását, illetve a me-
zõgazdasági gyakorlat megváltoztatását javasolja. Csak olyan állami beavatkozást lát-
nának jónak, amely a fenti átmenetet segítené, illetve a társadalmi egyenlõtlensége-
ket enyhítené. Katasztrófák esetére kölcsönösségen alapuló biztosítási formák (pl.
közösségi pénztárak) létrehozását javasolják. 

E stratégia fõ pillérei az ökológiai fenntarthatóság és a közösségi szolidaritás. Fõ tá-
mogatói az interjúalanyok között a környezetvédõ civil szervezetek képviselõi.

„Hibrid” stratégia?

A mélyinterjúk tehát három markánsan különbözõ kockázatcsökkentési és kármeg-
osztási stratégiát hoztak felszínre. Az egyik szerint a kormányzat folytatja az addigi,
igen költséges gyakorlatot. Ennek nyilvánvalóan negatív hatása lenne a költségvetés-
re, másrészt ez bátorítaná a kockázatos területekre való költözést is. A második sze-
rint a kormányzat visszavonul errõl a területrõl, aminek pozitív hatása lenne a költ-
ségvetésre, s arra ösztönözné a veszélyeztetett területeken élõket, hogy többet tegye-
nek a kockázatok csökkentéséért. E stratégia ugyanakkor egy már amúgy is sebez-
hetõ lakosság terheit növelné. A harmadik stratégia a terület ökológiai és közösségi
értékeinek megõrzésére irányul, azonban nem oldaná meg a permanensen elönten-
dõ területeken fekvõ települések problémáit, és valószínûleg nem csökkentené a
költségvetés terheit sem. 

Bár az interjúk egy kisebb részében a fenti stratégiák a maguk tiszta formájában je-
lennek meg, az interjúalanyok többsége kombinálná a fenti stratégiák elemeit. Példá-
ul az „állami irányítás”-stratégia szinte minden hívénél megjelenik a magánbiztosítás
mint kiegészítõ eszköz. Ugyancsak az „állami irányítás” támogatói közül többen be-
látják, hogy a „gátakat nem lehet végtelenségig emelni”, ehelyett egyes helyeken a
gátak elbontása, tározók építése lenne a megfelelõ eszköz.7 A további vizsgálatokban
arra kerestünk választ, hogy a magyar lakosság milyen mértékben támogatja a fenti
stratégiák különféle elemeit, s hogyan lehetne olyan „hibrid” stratégiát kialakítani,
amely széles körû elfogadottságnak örvendene.
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2. Lakossági közvélemény-kutatás

A projekt következõ lépéseként 2001 márciusában lakossági közvélemény-kutatást
végeztünk, hogy feltárjuk, hogyan vélekednek a lakosság különféle csoportjai az egy-
re növekvõ árvízkárok legfontosabb okairól, legsúlyosabb következményeirõl, a meg-
elõzés és kockázatmegosztás különbözõ stratégiáiról, valamint az árvízi biztosítás kü-
lönbözõ formáiról (Vári [et al.], 2001; 2002).

A közvélemény-kutatást négy területen: a Felsõ-Tisza-vidék egyik árvízi öblözetének
településein, Szolnokon, egy Zala megyei kistérség településein és Székesfehérváron –
azaz két-két árvízveszélyes, illetve kevéssé veszélyeztetett területen, és két-két városi,
illetve kistelepülési környezetben – végeztük, a minta nagysága mindenütt 100 sze-
mély volt. A kistelepüléseket véletlenszerûen választottuk ki, a megkérdezettek száma
a lakosság számával arányos volt. A minta nem és életkor szempontjából reprezentatív
volt. Elemzéseket végeztünk a teljes mintára és a négy területi almintára.

Az árvizek okai 

Elsõ kérdésünk arra vonatkozott, hogy milyen okok miatt nõttek meg az árvízkárok az
elmúlt években Magyarországon. (Mindenki legfeljebb négy okot jelölhetett meg.) 

1. táblázat. Melyek az árvizek növekedésének legfõbb okai? 

Az 1. táblázatból látható, hogy a felsorolt okok közül a legtöbben a gátak karban-
tartásának elhanyagolását (73%), az erdõk kivágását (63%), illetve a megfelelõ gátak
építésének elmulasztását (57%) választották, de a megkérdezettek közel fele a szom-
szédos országokat (46%), illetve a Föld éghajlatában bekövetkezõ változásokat (42%)
(is) okolja a növekvõ árvízkárokért. A legkevesebben a helyi lakosságot tartják felelõs-
nek, a megkérdezetteknek mindössze 10%-a említi meg okként, hogy túl sokan köl-
töztek árvízveszélyes területekre, illetve 8%, hogy az ott élõ emberek nem tettek meg
mindent, hogy csökkentsék a károkat. A válaszadók 34%-a viszont a hatóságokat hi-
báztatja, amiért építési engedélyeket adtak ki olyan területekre, ahol nagy az elöntés
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kockázata. A megjelölt okok között tehát túlsúlyban vannak a mûszaki létesítmények
állapotával, a földhasználattal, illetve az ökológiai egyensúly megbomlásával kapcso-
latos tényezõk. Az okok mögött – kimondva, kimondatlanul – elsõsorban a hazai, il-
letve felvízi országok kormányzatainak, kisebb részben az önkormányzatok felelõssé-
ge húzódik meg, a lakosságot viszont igen kevesen okolják a károkért. 

1. ábra. Az árvizek növekedésének okai területenként 

Ha területi bontásban nézzük a legfontosabb okokat (1. ábra), akkor látható, hogy
az erõsen érintett régióktól a kevésbé érintettek, illetve az aprófalvas területektõl a
városok felé haladva egyes okok (gátak építése, karbantartása, illetve az építési enge-
délyek kiadása) fontossága növekvõ, másoké (a Föld éghajlatváltozása, az erdõk kivá-
gása, illetve a szomszédos országok felelõssége) csökkenõ tendenciát mutat. Érdekes
tendencia, hogy a leginkább érintettek – elsõsorban a felsõ-tiszai öblözetek lakói – a
sorozatos árvizeket követõen kezdik felismerni, hogy az okok túlmutatnak a helyi je-
lentõségû mûszaki beavatkozások és hatósági intézkedések hiányosságain, s a nagyobb
léptékû, regionális, illetve globális szintû folyamatokra helyezik a hangsúlyt. Ez – fel-
tevésünk szerint – az évek óta ismétlõdõ veszély, és döntõen a 2001. februári gátsza-
kadás hatásaként értékelhetõ.

A megelõzés lehetõségei

Arra a kérdésre, hogy lehet-e valamit tenni az árvízkárok csökkentése érdekében, a meg-
kérdezettek 91%-a igennel válaszolt. Az árvízkárok csökkentésére alkalmas eszközöket
tudakoló kérdésünkre kapott leggyakoribb válaszokat a 2. táblázat mutatja (ennél a
kérdésnél a válaszadók legfeljebb három eszközt választhattak). 
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2. táblázat. Az árvízkárok csökkentéséhez szükségesnek tartott leghatékonyabb eszközök 

A legtöbben a gátak magasítását és erõsítését említették megfelelõ eszközként
(74%), ezt követi az erdõtelepítés a vízgyûjtõ területen (61%). Kevesebben választot-
ták a belvízlevezetõ csatornarendszer karbantartását (45%), a veszélyeztetett terüle-
ten az építkezések megakadályozását (30%), a gátak elbontását és a folyóvölgyek szé-
lesítését (21%), illetve az elõrejelzõ-rendszer fejlesztését (30%). A válaszadók még ki-
sebb hányada választotta a további felkínált eszközöket, amelyek elsõsorban a lakos-
ság tájékoztatásával, elköltözésének pénzügyi támogatásával, más mezõgazdasági
kultúrák meghonosításával, az elöntött területek vizes vadrezervátummá alakításával,
illetve a vízügyi szervezetek fejlesztésével kapcsolatosak. A válaszokból kitûnik, hogy
a javasolt megoldások között a mûszaki és jogi beavatkozások dominálnak, de megje-
lennek az ökológiai jellegû (pl. erdõtelepítésre vonatkozó) elképzelések is. A humán és
szervezeti tényezõkkel kapcsolatos fejlesztések (pl. képzés, szervezetfejlesztés, gazda-
sági ösztönzés) viszont nem szerepelnek a hangsúlyos javaslatok között. A legtöbbször
említett megoldások többsége helyi jellegû, de elõfordulnak regionális szintûek is. 

Az áldozatok kártalanítása, a kockázat megosztása

A kérdések következõ csoportja az áldozatok kártalanításával és az árvízkárok terheinek
megosztásával volt kapcsolatos. Elõször azt firtattuk, hogy a válaszadó milyen mértékben
ért egyet az állami, az üzleti, illetve a közösségi kockázatmegosztással és kártalanítással,
vagy úgy gondolja-e, hogy ezek egyike sem alkalmas az áldozatok megfelelõ kárpótlásá-
ra. Az összes válaszadóra vonatkoztatva a válaszok megoszlását a 3. táblázat mutatja.

3. táblázat. Ön mennyire ért egyet azzal, hogy…? (%) (2001)
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Eszerint a legtöbben az állami kártalanítási rendszert támogatják (48% teljesen, 41%
részben támogatja), az üzleti (biztosítási) alapon szervezõdõ rendszer támogatottsága va-
lamivel gyengébb (40% teljesen, illetve 50% részben támogatja), a közösségi (kölcsönös
biztosításon alapuló) rendszeré még gyengébb (37%, illetve 43%), a szkeptikus véle-
ményt pedig igen kevesen (7%, illetve 29%) osztják. A válaszokból úgy látszik, hogy a
megkérdezettek jelentõs része többféle rendszert is – legalább részben – támogat, azaz
a különféle rendszereket inkább komplementernek látja, mint egymást kizárónak.

A régiók között e kérdésben is elég jelentõs különbségek vannak. A szolidaritáson
alapuló, állami kompenzációnak a nagyobb kockázatnak kitett régiókban (Felsõ-Tisza,
illetve Szolnok) nagyobb a támogatottsága, míg az egyéni felelõsséget hangsúlyozó, üz-
leti rendszert a kevésbé érintett, illetve a városi régiókban helyeslik többen. A közös-
ségi rendszer népszerûsége szinte azonos minden régióban, míg a legtöbb szkeptikus
véleményt a felsõ-tiszai régióban tapasztaltuk.

A következõ kérdés az állami kompenzáció mértékére vonatkozott. A 4. táblázat szerint a
válaszadók többsége (57%) azzal értene egyet, hogy minden károsultat káraik nagyságá-
nak arányában kompenzáljanak. Jóval kevesebben vannak, akik minden károsultat azonos
összeggel kárpótolnának (19%), illetve akik csak azokat kompenzálnák, akik engedéllyel
építkeztek (14%). Még kevesebben kötnék a kompenzációt egyéb feltételekhez (rászorult-
ság, biztosítottság), és elhanyagolható azok aránya, akik nem kompenzálnának senkit. Az
állami szerepvállalás közvéleménybeli fontosságát tükrözi, hogy a megkérdezetteknek kö-
rülbelül háromnegyede azzal ért egyet, hogy az állam valamennyi áldozatot kárpótolja. 

4. táblázat. A nagy árvizek után az államnak kompenzálnia kellene… 

A következõ kérdésben az állami kompenzáció védelmében, illetve ellenében felhoz-
ható különféle érvekkel kapcsolatos véleményeket kértünk. A kompenzáció mellett fel-
sorolt érvek közül a legtöbben azzal értenek egyet, hogy az árvízkárokért a kormány
tehetõ felelõssé (ezt nyilatkozta a kompenzációval egyetértõk 51%-a). A kompenzáció
támogatóinak 26%-a azzal indokolná a véleményét, hogy a kormány mindig is kom-
penzálta a károsultakat, és mindössze 19% használná indokul a szolidaritási elvet.

A kompenzáció ellen felhozott érvek közül a leggyakoribb az, hogy a kompenzáció az
adófizetõknek sok pénzébe kerül (34% ért ezzel egyet). A válaszadók 23%-a úgy gondol-
ja, hogy a kompenzáció gyakran a jómódúakat támogatja, 22%-uk pedig hátrányként je-
löli meg, hogy a kompenzáció arra ösztönzi az embereket, hogy ne kössenek biztosítást.

A továbbiakban azt kérdeztük, hogy lehet-e az érintett embereket, illetve vállalko-
zásokat az árvízkárok minimalizálására ösztönözni. A megkérdezetteknek mintegy két-
harmada úgy gondolja, hogy igen, ezen belül azonban elég nagyok a területi különb-
ségek. A veszélyeztetett régiókban jóval kevesebben gondolják, hogy az érintetteket
ösztönözni lehetne, mint a kevésbé veszélyeztetett régiókban (a Felsõ-Tisza-vidéken
például a megkérdezetteknek kevesebb, mint a fele hiszi ezt). 
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5. táblázat. Hogyan lehet a háztartásokat, vállalkozásokat és településeket 
legjobban ösztönözni, hogy csökkentsék az árvízkárokat?

Az ösztönzés különbözõ módjairól alkotott véleményeket az 5. táblázat mutatja.
Eszerint a válaszadók a leghatékonyabb „ösztönzõnek” a hatósági tiltást, az építési en-
gedélyek megtagadását tartják az árterületeken és a veszélyeztetett területeken (80%
ért ezzel egyet). A többség azzal is egyetértene, hogy a kormányzat csak azoknak fi-
zessen kompenzációt, akik mindent megtettek a károk csökkentéséért (53%), illetve
azzal, hogy a biztosítók csökkentsék azok díjait, akik tesznek valamit a veszteségek
minimalizálása érdekében (39%). Jóval kisebb viszont azok aránya, akik megfelelõ
ösztönzõnek tartanák a veszélyeztetett területeken a kompenzáció csökkentését, vagy
a biztosítási díjak emelését. 

Érdekes a fenti eredményeket összevetni azzal a – korábban már említett – több-
ségi véleménnyel, mely szerint maguk az érintettek igen keveset tehetnek az árvíz-
károk csökkentése érdekében. A megkérdezettek többsége valószínûleg úgy véli,
hogy a veszélyeztetett területeken élõket nem igazán lehet vagy célszerû a kárcsök-
kentésre ösztönözni, mert úgysem tehetnek sokat, az újabb építkezéseket viszont
meg kellene akadályozni.

A régiók között itt is számottevõ különbségek vannak. A kompenzációnak az egyé-
ni kárcsökkentéstõl való függõvé tételét Székesfehérvárott és a Felsõ-Tisza-vidéken tá-
mogatják leginkább, míg a biztosítási díjakkal való ösztönzést a másik két régióban.
A legszembetûnõbb különbség azonban az, hogy a Felsõ-Tisza-vidéken jóval keveseb-
ben értenek egyet az építési engedélyek kiadásának megszigorításával, mint máshol. 

Ezt követõen azzal kapcsolatban tettünk fel kérdéseket, hogy mindenáron meg kell-e
védeni valamennyi veszélyeztetett települést, vagy – jogi elõírások, gazdasági ösztönzõk út-
ján – inkább el kell érni, hogy a lakosság elköltözzön, illetve ne építkezzen e telepü-
léseken. A megkérdezettek mintegy kétharmada azzal ért egyet, hogy a veszélyezte-
tett településeket mindenáron meg kell védeni. Jóval kevesebben támogatják a többi
alternatívát, különösen azokat, amelyek az árvízvédelmi beruházások megszüntetésé-
vel kapcsolódnának össze. 

A regionális különbségek itt is számottevõek. A Felsõ-Tisza-vidéken például a
megkérdezettek 93%-a ragaszkodna ahhoz, hogy valamennyi települést védjék meg,
míg Zalában a megkérdezetteknek csak 42%-a. Ezzel szemben a zalai válaszadók
32%-a egyetértene azzal, hogy a településeket segíteni kellene abban, hogy lakóik
közösen költözzenek biztonságos helyre, míg a Felsõ-Tisza-vidéken ezzel csak 1% ért
egyet (2. ábra).
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2. ábra. Az Ön véleménye szerint mit kellene tenni a kockázatos területen fekvõ településekkel?

Összességében az szûrhetõ le, hogy bár csak egy kisebbség támogatná a veszélyeztetett
települések lakóinak elköltöztetését, a további építkezéseket a veszélyeztetett területeken
a többség nem tartja kívánatosnak. A leginkább veszélyeztetett felsõ-tiszai régió lakossá-
ga viszont egyöntetûen elutasít minden olyan politikát, amely a lakosság elköltöztetésé-
re irányul, és a többi településnél jóval kevésbé támogatja az építkezések visszafogását is.
E vélemények mögött valószínûleg az a félelem áll, hogy amennyiben a veszélyeztetett te-
rületek lakossága akár csak részlegesen is elköltözik, illetve ha a fejlesztéseket hatóságilag
visszafogják, az itteni települések óhatatlanul sorvadásnak indulnak.

Biztosítás

Külön kérdéscsoporttal igyekeztünk az árvízi biztosítással kapcsolatos attitûdöket feltár-
ni. Elsõ kérdésünk arra irányult, hogy a megkérdezett kívánatosnak tartja-e, hogy az in-
gatlantulajdonosok biztosítást kössenek az árvízkárokra. E kérdésre 61% igennel felelt,
28% pedig akkor helyeselné, ha a kisjövedelmûek biztosításához az állam támogatást
adna (3. ábra). Az igennel válaszolók között jóval kisebb, a feltételes igennel válaszo-
lók között jóval nagyobb a Felsõ-Tisza-vidéken élõk aránya. 

3. ábra. Kívánatos lenne-e, hogy az ingatlantulajdonosok árvízkárokra biztosítást kössenek?
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Az igennel vagy feltételes igennel válaszolóknak alternatív indoklásokat kínáltunk fel.
A legtöbben (41%) azzal indokolták a biztosítás melletti elkötelezettségüket, hogy ebben
az esetben az államnak kevesebbet kellene kompenzációkra kifizetnie. A válaszadók
25%-a úgy gondolja, hogy a biztosítótársaságok érdekeltsége esetén õk adhatnák a gát-
építéshez szükséges pénz egy részét. Kevesebben indokolnák a biztosítás szükségességét
az igazságossággal (azaz azzal, hogy a tulajdonosnak is kell felelõsséget vállalnia), vagy ha-
tékonysági alapon (azaz azzal, hogy a kockázatarányos díjnak ösztönzõ hatása lenne).

A következõ kérdéssel az iránt érdeklõdtünk, hogy a megkérdezett egyetért-e a köte-
lezõ ingatlanbiztosítás bevezetésével. Erre a kérdésre az összes megkérdezettnek már csak
27%-a válaszolt igennel és 31% feltételes igennel, ami némiképp ellentmond annak,
hogy az elõzõ kérdés szerint majdnem 90%-uk kívánatosnak tartaná azt, hogy az in-
gatlantulajdonosok biztosítást kössenek (6. táblázat). Az igennel válaszolók között
nincsenek nagy regionális különbségek, a feltételes igennel válaszolók aránya viszont
jóval nagyobb a Felsõ-Tisza-vidéken. 

6. táblázat. Egyetértene-e a kötelezõ árvízi biztosítás bevezetésével?

A következõ kérdésben aziránt érdeklõdtünk, hogy a biztosítótársaságoknak azonos
díjat kellene-e szedniük a biztonságos, illetve a veszélyeztetett területeken lakóktól (ezt
a konstrukciót keresztfinanszírozásnak nevezik). Az e kérdésre adott válaszok jól tük-
rözik a különbözõ régiókban élõk érdekeit (7. táblázat). 

7. táblázat. A biztosítótársaságoknak ugyanazt a díjat kellene-e szedniük azoktól, 
akik biztonságos területeken laknak, mint azoktól, akik veszélyeztetetten?

A veszélyeztetettebb régiókban többen helyeslik a keresztfinanszírozást, mint a kevésbé
veszélyeztetetteken, de a keresztfinanszírozás támogatói csak a Felsõ-Tisza-vidéken vannak
többségben (65%). Az indoklás egyrészt a társadalmi szolidaritással kapcsolatos: ebben a
felsõ-tiszai, illetve a szolnoki régió között nincs nagy különbség: 34, ill. 30% ért egyet ez-
zel az érvvel. Sokan azzal indokolják egyetértésüket, hogy szerintük a veszélyeztetett terü-
leteken fõleg szegények élnek – ez az érv kiugróan nagy arányban (31%) jelenik meg a sze-
gényebb Felsõ-Tisza-vidéken, míg más régiókban 10% alatt van az ezzel egyetértõk aránya.
A keresztfinanszírozás ellenzõi viszont nagyrészt azt az érvelést fogadják el, hogy ez igazság-
talan, de nem elhanyagolható azok aránya sem (Székesfehérváron pl. 15%), akik úgy gon-
dolják, hogy a keresztfinanszírozás a veszélyeztetett területeken való építkezést ösztönzi.
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Végezetül különféle típusú nemzeti kompenzációs programokról kérdeztük az em-
berek véleményét. Az alternatívák a következõk voltak:
• Minden ingatlantulajdonosnak kötelezõ lenne árvízi biztosítást kötni. Ennek díja
nem függne attól, hogy az ingatlan mennyire veszélyeztetett területen van.
• Esetleges árvíz esetén minden károsult ugyanakkora értékhatárig kompenzációt
kapna a költségvetéstõl. Aki ezen értékhatár fölötti kompenzációt szeretne, az köt-
hetne biztosítást a biztosítótársaságokkal.
• Minden háztartás és vállalkozás az állammal köthetne mindenfajta árvízkárra biztosítást.
• A háztartások és vállalkozók önkéntes társulásokat hoznának létre tagjaik biztosí-
tása érdekében.

A 8. táblázat mutatja, hogy a legtöbben (50%) a második megoldást, azaz az álla-
mi kompenzáció és a magánbiztosítás kombinációját támogatják. A további három
program támogatottsága nagyjából azonos (11–15%). Ezek az eredmények egybevág-
nak azzal a korábban már vázolt eredményünkkel, hogy a megkérdezettek az állami,
a magán- és a közösségi rendszereket nem egymást kizárónak, hanem inkább komp-
lementernek képzelik el.

8. táblázat. Melyik megoldást választaná az alábbiak közül?

Az eredményekbõl levonható következtetések

A kutatás eredményei aláhúzzák, hogy a növekvõ árvízkárokért a közvélemény legin-
kább az árvízvédelmi mûvek hiányosságait, a nem megfelelõ földhasználatokat, és az
ökológiai egyensúly megbomlását okolja. Ezekért a problémákért elsõsorban a ma-
gyar kormányt, a szomszédos országok kormányait, illetõleg az önkormányzatokat hi-
báztatják, a helyi lakosság felelõsségét alig vetik fel. Ennek megfelelõen a legtöbben
a gátak és belvízlevezetõ rendszerek fejlesztését, a vízgyûjtõ erdõinek helyreállítását,
illetve a veszélyeztetett területeken az építési engedélyek megtagadását javasolják. Ér-
dekes tendencia, hogy míg a leginkább érintettek (pl. a Felsõ-Tisza-vidéken élõk) az
ökológiai jellegû és nemzetközi szintû beavatkozásokat sürgetik, a biztonságosabb he-
lyeken lakók a mûszaki és jogi eszközök helyi alkalmazását preferálják.

A társadalmi szolidaritás az árvízi kockázattal kapcsolatban igen erõs. A legtöbb válasz-
adó például támogatja valamennyi veszélyeztetett település mindenáron történõ megvé-
dését, és csak egy kisebbség (a Felsõ-Tisza-vidéken senki) értene egyet a helyi lakosság –
akárcsak részleges – elköltöztetésével. Ugyancsak a túlnyomó többség úgy véli, hogy az el-
öntés valamennyi károsultját az államnak kompenzálnia kell, bár ezt sokan kombinálnák
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magánbiztosítással, illetve önkéntes, közösségi biztosítási formákkal. Általános tendencia,
hogy a veszélyeztetettek nagyobb arányban támogatják az állami kompenzációt, a kevés-
bé veszélyeztetettek pedig nagyobb szerepet szánnak a magánbiztosításnak.

A biztosítással kapcsolatos vélemények némileg ellentmondóak. Például a többség
kívánatosnak tartaná, hogy az ingatlantulajdonosok árvízi biztosítást kössenek, jóval
kevesebben támogatnák azonban a kötelezõ árvízi biztosítás bevezetését. A társadal-
mi szolidaritás nevében sokan támogatnák azt, hogy az állam finanszírozza a szegé-
nyebbek biztosítását, a biztosítások keresztfinanszírozásával viszont kevesebben érte-
nének egyet. Mindazonáltal úgy látszik, hogy a többség elfogadna egy kombinált
rendszert, amely ötvözné az állami kompenzációt és a magánbiztosítást. 

A felvett adatok alapján úgy tûnik, hogy a megkérdezettek számára egyaránt fon-
tos a társadalmi szolidaritás és a kormány (adófizetõk) terheinek csökkentése, vala-
mint a kiszámíthatóság és az igazságosság – egymásnak sokszor ellentmondó – köve-
telményei. A kutatás eredményei aláhúzzák, hogy a hazai lakosság számára mind a
megelõzés, mind a kockázatmegosztás területén a többféle elemet kombináló megol-
dások a leginkább elfogadhatóak. 

3. Modellezés és munkaértekezlet

A következõ lépések célja az volt, hogy egy olyan, a különféle elemeket ötvözõ kockázat-
megosztási politikára dolgozzunk ki javaslatot, amely élvezi a fõ érintettek támogatását.8 A
közvélemény-kutatás alapján kirajzolódtak egy olyan árvízkár (természeti kár) megosztá-
si rendszer körvonalai, amely széles körû támogatást élvezne. Ennek a rendszernek az a lé-
nyege, hogy az állami támogatást ötvözi az egyéni felelõsségre építõ biztosítási rendszerrel.
A rendszer fontos eleme, hogy a rászorultak biztosítási díjaihoz az állam támogatást nyújt.

Kockázatmegosztási szcenáriók meghatározása

A fenti rendszernek természetesen sokféle változata képzelhetõ el. A modellezést
megelõzõen az interjúalanyokkal, valamint további vízügyi és biztosítási szakembe-
rekkel folytatott konzultációk alapján három – „A”, „B”, „C” – szcenáriót dolgoztunk
ki. Az „A” szcenárióban a magánbiztosítás dominál (ez rokon az Egyesült Királyság
rendszerével), a „B” szcenárió az állammal kötött biztosításon alapul (ilyen típusú
rendszer mûködik Franciaországban), míg a „C” szcenárió egy kevert rendszer (a 2003
elõtti hazai rendszer egy kiszámíthatóbb változata).

Mindhárom szcenárió központi eleme a rászorultak biztosítási díjfizetéséhez nyúj-
tott állami támogatás, ami akár a díj 100%-át is elérheti. További közös elem egy ál-
lami katasztrófaalap, amelyet a kormány folyamatosan képezne az állami adóbevéte-
lekbõl és – a „B” szcenárió esetén – az állammal kötött biztosítások díjaiból. A ka-
tasztrófaalap használható katasztrófák esetén a károsultak kompenzációjára, a rászo-
rulók biztosítási díjainak fedezésére, esetleg a biztosítótársaságok viszontbiztosításával
összefüggõ költségekre (azaz arra, hogy a biztosítótársaságok befizetései ellenében
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extrém katasztrófák esetén az állam átvállalja a károk egy részét). Valamennyi
szcenárió további jellemzõje, hogy az árvízi biztosításokat az eddig nem biztosítható
vízkárokra (pl. belvízre) is kiterjesztik.

„A” szcenárió: Magánbiztosítás kockázatalapú díjakkal, állami viszontbiztosítás-
sal A kormány közvetlenül nem kompenzálja a károsultakat. Csak a magánbiztosítással
rendelkezõk kapnak a biztosítóktól kompenzációt (ez elérheti a 100%-ot). A természeti
károkra (pl. árvíz, földrengés) kötött biztosítások továbbra is az épület (lakás) biztosítá-
sok részei maradnak, azaz a jelenlegi rendszerhez hasonlóan ezzel együtt megköthetõek.
Lehet kizárólag a természeti károkra is biztosítást kötni (ez természetesen jóval olcsóbb,
mint a jelenlegi háztartási biztosítás). A biztosítási díjak árvízre vonatkozó részei kocká-
zatfüggõek, azaz a veszélyeztetett területeken a kockázattal arányosan magasabbak a dí-
jak. Biztosítást kötni nem kötelezõ. Mivel azonban csak a biztosítással rendelkezõk kap-
nak kompenzációt, a rászorulók pedig díjaikhoz kormányzati támogatást kapnak, leg-
alább a természeti károkra biztosítást kötni a többség számára érdemes. A biztosítók eset-
leges extrém nagyságú káraik csökkentésére az állammal viszontbiztosítást9 kötnek. 

„B” szcenárió: Állami (nonprofit) biztosítás a természeti katasztrófákra, ke-
resztfinanszírozással A természeti károkra (pl. árvíz, földrengés) vonatkozóan kötelezõ biz-
tosítást vezetnek be valamennyi ingatlantulajdonos számára, amelyet az állammal kell megköt-
ni. A természeti károkra vonatkozó biztosítási díjak nem függenek az épület veszélyeztetettségé-
tõl, hanem egy átlagos veszélyeztetettségre vannak kiszámítva. Természeti katasztrófák
esetén az állam 100%-osan kompenzálja a károsultakat. (Ha a katasztrófaalap nem fedezi a
károkat, a hiányzó összeget a költségvetésbõl pótolják.)

„C” szcenárió: Állami kompenzáció és magánbiztosítás keresztfinanszírozással,
állami viszontbiztosítással A kormány a károk 50%-át minden károsult számára
kompenzálja. A károk további 50%-ára a biztosítótársaságokkal biztosítás köthetõ. A
természeti károkra (pl. árvíz, földrengés) kötött biztosítások továbbra is az épület (la-
kás) biztosítások részei maradnak, azaz a jelenlegi rendszerhez hasonlóan ezzel együtt
megköthetõek. Lehet kizárólag a természeti károkra is biztosítást kötni. A biztosítá-
si díjak árvízre vonatkozó részei nem függenek a veszélyeztetettség mértékétõl, ha-
nem egy átlagos veszélyeztetettségre vannak kiszámítva. Biztosítást kötni nem köte-
lezõ. Mivel azonban csak a biztosítással rendelkezõk kapnak 100%-os kompenzációt
(a nem biztosítottak csak 50%-ot), a rászorulók pedig díjaikhoz kormányzati támoga-
tást kapnak, legalább a természeti károkra biztosítást kötni a többség számára érde-
mes lesz. A biztosítók esetleges extrém nagyságú káraik csökkentésére az állammal viszontbiz-
tosítást kötnek. Az állam a katasztrófaalap mellett létrehoz egy ún. prevenciós alapot is, amely
prevenciós intézkedéseket hivatott támogatni (pl. kamatmentes hitelek azoknak, akik ellenál-
lóbb épületeket akarnak építeni, vagy biztonságosabb területre költöznek). Ehhez az
alaphoz a biztosítótársaságok is hozzájárulnak.
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A katasztrófamodell futtatása

A IIASA-projekt keretében kifejlesztett sztochasztikus árvízi katasztrófamodell a kü-
lönféle erõsségû és lefolyású árvizek esetén az elöntött területek lakóingatlanjaiban
okozott károk valószínûségi megoszlását számítja ki. A modell e károk alapján – al-
ternatív kockázatmegosztási stratégiák (szcenáriók) esetében – azt is megmutatja,
hogy milyen a különbözõ érintettek (ingatlantulajdonosok, kormány, biztosítók) ter-
heinek valószínûségi megoszlása az egyes kockázatmegosztási stratégiák esetében
(Ekenberg [et al.], 2002; Ermolieva, 2002). A modell segítségével a Felsõ-Tisza-vidék
egyik árvízi öblözetére, az ún. Palád–Csécsei-öblözetre végeztünk számításokat. A
fenti három szcenárióra elvégzett számítások szerint a kormányra az „A” szcenárió
esetén hárul – hosszú távon – a legkisebb, és a „B” szcenárió esetén a legnagyobb te-
her. Az árvízkárokat elszenvedõk esetében a sorrend fordított. A biztosítók – a „B”
szcenárió kivételével, ahol nincs szerepük, – hosszú távon valamennyi esetben nyere-
séget könyvelhetnek el. (Brouwers, 2002; Ekenberg [et al.], 2002)

A záró munkaértekezlet

A modellszámítások elvégzését követõen került sor a projekt záró munkaértekezletére
Vásárosnaményban 2002 szeptemberében. Erre az interjúalanyok kaptak meghívást,
közülük tíz fõ vett részt. A munkaértekezlet elején a három szcenárió futtatása során
nyert eredményeket megismertettük a jelenlévõkkel. Ezt követõen az egyes szcenáriók
„szimpatizánsaiból” három csoport alakult, amelyek egy-egy szcenárió erõsségeit és
gyenge pontjait vitatták meg. A csoportok kisebb módosításokat javasolhattak a
szcenáriókon, majd plenáris ülésen a három csoport ütköztette egymással elképzeléseit. 

A vitában számos fontos fölvetés hangzott el. Például fölvetõdött, hogy a rendszer-
ben kockázatot jelenthet, ha a mindenkori kormány a katasztrófaalapot nem különí-
ti el (ennek gazdasági vagy politikai okai egyaránt lehetnek), így a pénz szükség ese-
tén nem áll rendelkezésre. Ennek kiküszöbölésére az a javaslat született, hogy a ka-
tasztrófaalapot civil szervezetekbõl álló bizottság felügyelje. 

A vitákból nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlévõk körében nem élvez támogatást a
kötelezõ díjfizetés, ami tulajdonképpen egy újabb adónem bevezetését jelentené. A
megbeszélések azt is világossá tették, hogy a résztvevõk az állammal kötött viszont-
biztosítást sem támogatják. Egyetértés volt továbbá abban, hogy a teljes kártérítés
(azaz a különféle forrásokból kapott kártérítések összege) ne haladja meg a károk
100%-át, s így ne adjon lehetõséget nyerészkedésre, de lehetõleg ne is legyen kevesebb
100%-nál, így biztosítani tudja a károsultak számára az újrakezdést. 

A vitákból a „C” szcenárió egy módosított változata (lásd „D” szcenárió) került ki
„gyõztesen” mint a munkaértekezlet által egyhangúlag támogatott megoldás. Ennek a
megoldásnak a „C”-hez képest az az újdonsága, hogy összekapcsolja az állami kom-
penzációt és a magánbiztosítást oly módon, hogy csak azok jogosultak az elõbbire,
akik magánbiztosítással rendelkeznek. Az összekapcsolás célja, hogy jobban ösztönöz-
zön a biztosítás megkötésére, s fokozatosan ránevelje az embereket az önmagukról va-
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ló gondoskodásra. A „D” szcenárióban az állam szerepe 50%-os kompenzációra, az
alacsony jövedelmûek díjtámogatására és – szükség esetén – a katasztrófaalaphoz va-
ló hozzájárulásra korlátozódik. 

„D” szcenárió: „Dupla vagy semmi”: állami kompenzáció és magánbiztosítás,
keresztfinanszírozással A károk 50%-ára a biztosítótársaságokkal biztosítás köthe-
tõ. A kormány a károk további 50%-át a katasztrófaalapból kompenzálja, de csak
azon károsultak számára, akik rendelkeznek magánbiztosítással. A természeti károk-
ra (pl. árvíz, földrengés) kötött biztosítások továbbra is az épület (lakás) biztosítások
részei maradnak. A biztosítási díjak árvízre vonatkozó részei nem függenek a veszé-
lyeztetettség mértékétõl, hanem egy átlagos veszélyeztetettségre vannak kiszámítva.
A rászorultak esetében ennek díjához a kormány nagymértékû (esetleg 100%) támo-
gatást nyújt. Biztosítást kötni nem kötelezõ. Mivel azonban csak a biztosítással ren-
delkezõk kapnak kompenzációt, a rászorulók pedig díjaikhoz kormányzati támoga-
tást kapnak, legalább a természeti károkra biztosítást kötni a többség számára érde-
mes. Az állam a katasztrófaalap mellett létrehoz egy ún. prevenciós alapot is, amely
prevenciós intézkedéseket hivatott támogatni (pl. kamatmentes hitelek azoknak, akik
ellenállóbb épületeket akarnak építeni, vagy biztonságosabb területre költöznek). Eh-
hez az alaphoz a biztosítótársaságok is hozzájárulnak. 

Következtetések

A projekt eredményeként nyert „D” szcenárió egy kreatív stratégiát tükröz, amely
hosszú távon valamennyi fél számára elõnyt jelent a jelenlegi helyzethez képest. A társadal-
mi szolidaritást helyeslõ többség elvárásainak megfelelõen a kormány folytathatná a
károsultak kompenzációját, de alacsonyabb költségek mellett. A felszabaduló köz-
ponti forrásokat a megelõzésre fordíthatná. A „D” szcenárió azok számára is vonzó,
akik több egyéni felelõsségvállalásra és öngondoskodásra szeretnék „nevelni” az árvíz-
veszélyes területek lakosságát, mert e szcenárió a jelenlegihez képest elmozdulást je-
lent ebbe az irányba. Végül a „D” szcenárió azok számára is elfogadható, akik a sze-
gény háztartások védelmét sürgetik, mivel a kormány – a 100%-os kompenzáció he-
lyett – átvállalja a rászorulók biztosítási díjait. Igaz, ez a támogatás rövid távon nö-
velheti a kormányzat terheit, hosszú távon azonban remélhetõ, hogy a szegények
száma egyre kisebb lesz, így e teher nagy része megszûnhet. A választott megoldás te-
hát hosszú távon mind a helyi lakosság, mind az ország sebezhetõségét csökkentené.

Bár a IIASA-projekt eredményei eljutottak a döntéshozókhoz, sajnos a 2003-ban meg-
szavazott, a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap létrehozásáról szó-
ló (2003. évi LVIII.) törvény csak részben tükrözi a projekt ajánlásait. A jogszabály sze-
rint a kormány a nagy kockázatú területeken kínál árvízi biztosítást, sõt kiterjeszti azt az
eddig nem biztosítható belvízkárokra is.10 A törvény értelmében egy elkülönített állami
katasztrófaalapot hoznak létre, amelyet a biztosítási díjakon kívül szükség esetén a költ-
ségvetésbõl töltenek fel. Ellentétben a IIASA-projekt ajánlásaival a biztosítási díjak koc-
kázat-alapúak, a rászorulók pedig díjaik max. 30%-áig kaphatnak támogatást. A törvény
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eredményei eddig meglehetõsen kiábrándítóak, mindössze néhány száz háztartás kötött
az állammal biztosítást. A konstrukció leggyengébb pontja, hogy a legveszélyeztetettebb
területeken a kockázatalapú díjak igen magasak, a rászorulóknak nyújtott támogatás ará-
nya pedig kicsi. Mivel ezeken a területeken nagy számban vannak szegény háztartások,
az õ problémáikat ez a biztosítási forma nem oldja meg. Katasztrófa esetén pedig a kor-
mány minden valószínûség szerint továbbra is kártalanítja az áldozatokat.

A projekt ajánlásainál talán még fontosabb az a közelítés és folyamat, amelyek révén
a fenti „D” szcenárió megszületett. A részvételen alapuló, tárgyalásos eljárás során a
projektbe bevont érintettek megegyezésre tudtak jutni egy mindegyikük számára elfo-
gadható hibrid megoldást illetõen, annak ellenére, hogy különbözõ társadalmi csopor-
tokat és szervezeteket képviseltek, illetve eltérõ értékrendeket és nézõpontokat vallottak
magukénak. További fontos sajátossága az alkalmazott módszernek, hogy empirikus
adatfelvételekkel és szimulációs modellezéssel segítette az alternatív megoldások köré-
nek leszûkítését és az opciók értékelését. A projekt az érintettek és a különféle diszcip-
línák szakembereinek együttmûködésének is jó példája, s mintaként szolgálhat termé-
szetikatasztrófa-kockázatok kezelésére alkalmas politikák kialakításához.
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mogatásért, valamennyi interjúalanynak a hasznos információkért, Bognár Juditnak a pro-
jektben való sokrétû közremûködéséért, valamint Vári Sárának az interjúk készítésében
való részvételért.

5 A projektet a laxenburgi Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési Intézet
(International Institute for Applied Systems Analysis, IIASA) koordinálta, finanszírozásá-
ban a IIASA mellett a svéd FORMAS vett részt. A kutatásban a IIASA és az MTA Szoci-
ológiai Kutatóintézet munkatársain kívül a Stockholmi Egyetem szakértõi vettek részt.

6 E három stratégia megfeleltethetõ a kulturális elmélet által definiált hierarchikus, indivi-
dualista és egalitariánus világnézeteknek (lásd Thompson [et al.], 1990).

7 Lényegében ezt a felismerést tükrözi a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése koncepció is.
8 A IIASA-projekt keretében a kockázatcsökkentéssel kapcsolatos politika kialakításával

nem foglalkoztunk. E témakörben további empirikus kutatásokat a Vásárhelyi Terv To-
vábbfejlesztése keretében folytattunk (lásd Ferencz, 2003, 2004; Vári–Ferencz, 2005).

9 Ilyen viszontbiztosítási rendszer eddig is mûködött, csak a viszontbiztosító nem a magyar
állam, hanem nagy nemzetközi cégek voltak.

10 A szerzõdésekkel kapcsolatos eljárás, a díjfizetés és a kártalanítás részletes szabályait a 33/2003.
(XII. 9.) sz. PM-rendelet, a veszélyeztetett körbe tartozó településeket és azok veszélyeztetett-
ségi besorolását a 18/2003. (XII. 9.) KvVM–BM-rendelet melléklete tartalmazza.
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Albert Fruzsina – Dávid Beáta

FENNTARTHATÓSÁG ÉS EGÉSZSÉG

A fenntartható fejlõdés szempontjából alapvetõ cél, hogy egészséges(ebb) társadalom-
ban éljünk. Azok a társadalmak, melyekben az emberek számos egészségügyi problé-
mával küzdenek, csak korlátozottan tudnak a társadalmi, kulturális fejlesztések terén
aktívan tevékenykedni. A rendszerváltó társadalmak különösen sérülékeny helyzetben
vannak ebbõl a szempontból. A rendszerváltozás hatásai az élet csaknem minden terü-
letét érintették, a törvényeket, munkaerõpiacot, az értékrendet, intézményeket, emberi
kapcsolatokat, társadalmi státust és folytathatnánk a felsorolást. Túl sok minden vált
bizonytalanná, kiszámíthatatlanná. A változást „menedzselni” – a döntéshozatal egyé-
ni és intézményes szintjein egyaránt – annak nagyon sok tényezõs volta miatt szinte le-
hetetlen. A rendszerváltás után másfél évtizeddel a magyar társadalom jelentõs része
számos tekintetben tartalék erõforrásait éli fel, testileg, lelkileg, szociálisan kimerült. 

A helyzet minden szempontból beavatkozásra, változásra és változtatásra érett, ami-
nek talán legkézzelfoghatóbb jele az Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Koncepció (EFK,
2005) címû dokumentum, melynek szakmai és társadalmi egyeztetésre jóváhagyott
változata 2005 augusztusában készült el az Egészségügyi Minisztérium irányításával. 

Mennyire egészséges a magyar társadalom?

Ennek bemutatására néhány adatot közlünk csupán: 
• Egy 18 éves nõ 44 egészségben és 15 nem egészségben leélt életévre számíthat.
• Egy 18 éves férfi 39 egészségben és 11 nem egészségben leélt életévre számíthat.1

• Tartósan korlátozott a felnõttek ötöde, az idõsek fele.
• Segítségre szorul az idõsek 7 százaléka.
• A roma népesség átlagos élettartama a teljes népességnél 10 évvel rövidebb.
• Egészségüket a magyarok háromszor pesszimistábban ítélik meg, mint az EU polgárai.
• A lakosság 40%-a, idõsek 75%-a érintett keringési rendellenességekben.2

• A magas vérnyomás 70%-kal gyakoribb, mint az Európai Unióban.
• Az idõs férfiak körében 2000 óta 50%-os növekedés tapasztalható a cukorbetegség
elõfordulásában.
• A férfiak 55%-a, nõk 60%-a szenved hát- és gerincfájdalomtól.
• Sérülés miatt kezelték a felnõttek 10%-át.
• Évente 28 ezer ember halála írható egyedül a dohányzás rovására. A magyar férfi-
ak tüdõrák-halandósága a világon a legmagasabb. 
• Magyarország még mindig a világ vezetõ alkoholfogyasztói közé tartozik (1996-ban
10. helyen). A májzsugoros halálesetek száma folyamatos emelkedést mutat. 51 ország
közül Magyarország a 2. helyen áll a májbetegségben meghaltak százezer lakosra ju-
tó száma alapján.
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• Magyarországon az összes halálozás fele keringési betegségekbõl származik.3

• Magyarországon az összes halálozás negyede daganatos betegségekbõl származik. A
nagy európai, illetve nemzetközi halálozási felmérésekben férfiaknál az elsõ, nõknél
pedig a második helyen állunk a rákos betegségeket tekintve. Legrosszabb a helyzet a
nõi vastag- és végbélrák, valamint mindkét nemnél az ajak-, szájüregi rákok esetében,
mivel ezen területeken mind a mortalitás, mind az incidencia listavezetõi vagyunk.4

A férfi vastag- és végbélráknál „csak” a 2. helyen állunk. Továbbá, kiemelkedõen ked-
vezõtlen arányokat láthatunk gége-, hasnyálmirigy-, máj-, tüdõ-, pajzsmirigy- és fér-
fi nyelõcsõráknál, illetve leukémiánál.
• A magyar férfilakosság kétharmada, a nõk fele túlsúlyos, illetve elhízott. 
• A hazai adatok szerint a major depresszió élettartam prevalenciája 15,1%.5

• Hazánk öngyilkossági statisztikája 1994-ig a világ élvonalába tartozott 45,9 százezrelék
halálozással. Azóta közel egyharmadával csökkent, ami a világon a legnagyobb csökke-
nés. Ugyanakkor viszonylag még mindig magas (32,1/100 000 lakos 1997-ben). Különö-
sen aggasztó a fiatalkorúak öngyilkossága, amely a 16–24 éves korosztályban ma már az
egyik vezetõ halálok. Gyakran alkoholfogyasztással és kábítószer-élvezettel ötvözõdik.
(Forrás: OLEF 2003. ,JBNP, KSH 2002.)
• Az Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Koncepció címû tanulmány szerint „2002-ben a ma-
gyar férfiak 61,5 a nõk 68,2 egészséges életévet remélhettek: 5,3, illetve 3,6 évvel keveseb-
bet, mint az Európai Unióban átlagosan. A férfiak a nõknél nemcsak rövidebb életre, de
azon belül kevesebb egészséges évre számíthatnak (9. ábra és 10. ábra).” (EFK, 2005:46–47)

A „9.” és „10.” ábra
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Mit értünk egészség alatt? 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint az egészség nem pusz-
tán a betegség hiányát, hanem testi, lelki és szociális jóllétet, egyensúlyi helyzetet jelöl.

Az egészséget befolyásoló tényezõk számosak, egymásra hatásuk módjai roppant
komplexek. Az egészséget nemcsak fizikai rizikótényezõk, mint például sugárzás,
mérgezõ anyagok befolyásolják, hanem társadalmi tényezõk is, mint például a
depriváció, az egyenlõtlenségek, a nem szennyezett természeti erõforrásokhoz való
hozzáférés mértéke és mindezek végtelen kombinációi. Még az egészséghez látszólag
egyáltalán nem kapcsolódó területeken megszületett döntések is pozitív vagy negatív
irányba befolyásolhatják az emberek egészségét. Mivel tehát az egészség egy nagyon
bonyolult rendszer mûködésének eredménye, nem szándékos lépések is elõre nehezen
megjósolható helyrehozhatatlan károkat okozhatnak. 

A funkcionális egészségmodell szerint, melyet egyébként az Országos Lakossági
Egészségfelmérés (OLEF) is alapul vesz, az egyén egészségére egyes egyéni tényezõk,
valamint a szûkebb és tágabb fizikai és társadalmi környezet igen jelentõs hatással
vannak, és az egyén egészségi állapota is visszahat környezetére. Az egyéni tényezõ-
ket négy csoportba sorolták: biológiai tulajdonságok (pl. szérum koleszterinszint), pszi-
chés tulajdonságok (pl. megbirkózási képesség), magatartás (pl. dohányzási szokás),
képzettség (pl. iskolai végzettség). Az egészségmodellt bemutató 1. ábra ezeket a ténye-
zõket az egészséget körbefogó körként jeleníti meg. A környezeti tényezõket az alkal-
mazott modellben hat csoportba sorolták: politikai, gazdasági, fizikai, társas, kultu-
rális és egészségügyi ellátási tényezõk. Egy-egy kategórián belül elkülönítették a szû-
kebb és a tágabb környezetet. A modellt bemutató ábrán az egészség körül elhelyez-
kedõ két réteg a közvetlen és a tágabb környezet egészség-meghatározó tényezõit
szimbolizálja. A közvetlen tényezõkön belül egy-egy jellegzetes, fontos elemet külön
is feltüntethetünk (pl. az egészségügyi ellátási környezeten belül a háziorvost). 

Az ábra a teljesség igénye nélkül illusztrálja az egészség és a meghatározó tényezõk kö-
zötti bonyolult kapcsolatrendszert is. 

1. ábra
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Az egészséget befolyásoló tényezõk

1. Rizikómagatartás

A tanulmány következõ részében az ismert, igen nagy népegészségügyi jelentõségû
önkárosító vagy rizikó-magatartásformák adatait mutatjuk be a felnõtt lakosságra, és
ahol lehet, a fiatalokra vonatkozóan. 

Dohányzás

Az elmúlt másfél évtizedben a férfiak körében a dohányzás prevalenciája stagnált, viszont
1986 és 1999 között a nõi dohányzás elõfordulása 30%-al nõtt. (JBNP) Az OLEF2000
és -20036 adatai szerint Magyarországon 2000-ben a nõk 26,3%-a, a férfiak 40,7%-a,
míg 2003-ban a nõk 29%-a, a férfiak 42%-a tartozott a dohányzók közé. Úgy tûnik,
hogy a kedvezõtlen tendenciák a nõket – továbbra is – inkább érintik, és ezzel egy idõ-
ben tovább folytatódik a nõi nem felzárkózása a férfiak káros magatartási szokásaihoz.

A dohányzási szokások tekintetében a társadalomra a végletesség jellemzõ: az alka-
lomszerûen dohányzók aránya 2003-ban a nõknél mindössze 3,4% a férfiaknál 3,9%
volt, a dohányosok döntõ többsége napi rendszerességgel „füstöl”. 2000-ben minden
tizenegyedik nõ (9,4%), illetve minden negyedik férfi (25%) naponta legalább 20 szál
cigarettát szívott el. Fontos megjegyezni, hogy a kérdezés pillanatában nem dohány-
zók között is igen magas volt azok aránya, akik korábban dohányoztak: a nõk ötöde
(19,9%) és a férfiak csaknem fele (44,6%) tartozott ebbe a csoportba.

A dohányosok aránya a fiataloknál (18–34 éves) a legmagasabb: a fiatal nõk több
mint harmada és a fiatal férfiaknak csaknem fele dohányzik, bár a naponta legalább
20 szál cigarettát elszívók aránya a középkorú nõknél és férfiaknál volt a legmagasabb. 

A kutatók, amikor arra keresték a választ, hogy milyen tényezõk növelik a rendsze-
res dohányzás esélyét, meglehetõsen sok szignifikáns összefüggést regisztráltak: a
nem, a kor, az iskolázottság, az anyagi helyzet, a foglalkozás, a munkaviszony, a tár-
sas támogatottság, a vallásosság, a lakáskörülmények, a régiók és a munkaintenzitás
mind külön-külön is önálló hatással bírt.7

A rendszeres dohányzás esélye a nemek között korcsoportonként is változik; a fér-
fiak a kor elõrehaladtával egyre inkább „lehagyják” a gyengébb nemet: míg a fiatal
nõk esélye 40%-kal alacsonyabb a hasonló korú férfiakéhoz képest, addig az idõsek
esetében ez a különbség már 80%-nyi.

Az iskolázottság, kor és dohányzás összefüggéseit az OLEF2000 kutatási jelentés-
bõl szó szerint érdemes idézni:

Az iskolázottság és a dohányzás kapcsolatát is befolyásolta a kor. Megállapítható, hogy a fiata-
loknál az iskolázottsági szint emelkedése csökkentette a dohányzás esélyét, a másik két korosz-
tály esetében nem volt szignifikáns az iskolázottság és a dohányzás esélye közötti összefüggés. 
A kor és a dohányzás kapcsolatát vizsgálva viszonylag összetettebb kép bontakozik ki. A kap-
csolatot ezúttal két tényezõ is módosította, a nem és az iskolázottság. Kissé leegyszerûsítve, a
fõbb tendenciák a következõk: a kor elõrehaladtával mindkét nemnél csökkent a dohányzás
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esélye az alacsony iskolai végzettségûek körében, a magasabb végzettségûeknél (érettségi
vagy felsõfokú végzettség) azonban mindkét nemnél a középkorúak dohányoztak a legna-
gyobb eséllyel. (OLEF2000, 3–48)

A fenti összefüggéseket figyelembe véve érdekes az iskolázottsági szint viszonylag
kis hatósugarú befolyása: a középkorúaknál a stresszes és felpörgött életmód „átsza-
kítja” a tudás és informáltság gátjait, és az emberek annak ellenére rászoknak a do-
hányzásra, hogy tisztában vannak a káros következményekkel. 

Az elmúlt másfél évtizedben a gyerekek egyre fiatalabb korban szívják el elsõ cigaret-
tájukat, és átlagosan 17,9 éves korban válnak rendszeres dohányossá. Az OLEF2000 fel-
nõttekre vonatkozó adatai is azt mutatják, hogy a dohányzás szempontjából kritikus pont
a 17–18. év, a dohányzók legmagasabb arányban ebben a korban gyújtottak rá elõször. 

A fiatalok dohányzási szokásairól több felmérés eredménye is rendelkezésre áll. A Euro-
pean School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD)8 vizsgálatok 1995-ben,
1999-ben és 2003-ban készültek a 9–10. évfolyamos középiskolások körében. A Global
Youth Tobacco Survey (GYTS) nemzetközi felmérés magyarországi adatai a 2003-as álla-
potot tükrözik a 13–16 éves fiatalokra vonatkozólag. A Health Behaviour in School-aged
Children (HBSC), ami az Egészségügyi Világszervezet Európai Irodájának 1984 óta az
egyik kiemelt programja, az iskoláskorú gyermekek (5., 7., 9. és 11. évfolyamokon tanulók)
egészségmagatartását kutatja. A HBSC keretében Magyarországon 5 országosan repre-
zentatív adatfelvétel történt: 1985-ben, 1990-ben, 1993-ban, 1997-ben és 2002-ben. Az
Ifjúság2000 és az Ifjúság2004 a 15 és 29 évesek körében végzett országos survey-vizsgálat. 

A Népegészségügyi Jelentés Egészségmagatartás fejezetében Füzessi Zsuzsanna
idõsoros adatok segítségével állapítja meg, hogy a 10. évfolyamon tanuló fiatalok ese-
tében a „dohányzás életprevalencia-értéke 1995 és 1999 között jelentõs mértékben
nõtt, 2003-ban pedig gyakorlatilag nem változott 1999-hez képest. 2003-ra a fiúknál
egyértelmûen csökkenés következett be, a lányoknál azonban a növekedés 2003-ban
is folytatódott. […] A napi dohányzók aránya szintén a lányoknál növekedett, és ma
már a napi dohányzás elterjedtsége a lányoknál közel azonos, mint a fiúknál.” A na-
pi dohányzók aránya 2003-ban a lányok között 35%, a fiúknál 36%. 

2. ábra

Mintha a nõkre vonatkozó – negatív – tendenciák a lányokra is egyre inkább vonat-
koznának. Talán érdemes elgondolkodni, hogy vajon ez a jelenség annak, hogy a „mo-
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dern” világban a nõk feszültségoldó technikái és stresszoldó mechanizmusai egyre in-
kább a férfiakéhoz hasonlítanak, vagy esetleg az emancipáció – inkább negatív – kö-
vetkezményének tudható be.

Az Ifjúság-vizsgálat eredményei is azt mutatták, hogy a két felvétel között (2000 és
2004) „alapvetõ változás nem történt a fiatalok dohányzási szokásaiban, bár kétségtelenül
emelkedett a naponta dohányzók, és ezzel párhuzamosan csökkent a dohánytermékeket
nem fogyasztók aránya. A vizsgált korosztály (15–29 év) egészének mintegy négytizede ál-
lítja, hogy legalább alkalmanként dohányzik. A megkérdezettek mintegy harmada soha
nem gyújtott még rá, 27 százalékuk pedig jelenleg nem dohányzik.” (Ifjúság2004:58

A gyorsjelentésbõl az is kiderül, hogy a 20–24 évesek között a legmagasabb a napi rend-
szerességgel dohányzók aránya (37%). Az ESPAD 1999-es kb. 16 évesekre vonatkozó ada-
tával összehasonlítva9 az látszik, hogy az aktív dohányosok aránya nem igazán változott. 

Az Ifjúság2004-ben olvashatjuk, hogy „az elsõ dohányos élmény többnyire az álta-
lános iskola utolsó osztályaihoz és a középiskola elsõ éveihez kötõdik. Már 14 és 16
éves kora között kipróbálta a cigarettát a kérdésre válaszolók több mint a fele. Az ada-
tok azt mutatják, hogy aki 20 éves koráig nem gyújt rá próbaképpen sem, nagy va-
lószínûséggel nem lesz aktív dohányos.” (Uo.: 58.)

A GYTS-felmérés kiemeli, hogy a serdülõk dohányzását rövid távú elõnyök motiválják:
egyfajta szociális tevékenység, melynek egyik fõ célja a kapcsolatteremtés a kortársaikkal
(beleértve az ellenkezõ nemûeket is). A tömegkommunikációs hatások szintén befolyásol-
hatják a dohányzással kapcsolatos pozitív attitûd kialakulását. Így a dohányzás iránt po-
zitív attitûdöt mutató fiatalok fogékonyak a dohányzás elkezdésére is. A diákok válaszai
alapján úgy tûnik, sokkal több dohányzásra buzdítás, mint lebeszélés éri a diákokat. 

A fiataloknak több mint fele válaszolta, hogy az elmúlt tanévben iskolai óra kereté-
ben nem hallottak a dohányzás hatásairól. Mind a dohányzó, mind a nem dohányzó
serdülõknek nagy hányada (75–95%) rendszeresen ki van téve a passzív dohányzásnak.
A fiataloknak mintegy 30–60%-a találkozott az elmúlt hónapban dohányzásellenes
médiafelhívással, ugyanakkor 60–85%-uk találkozott olyan médiaüzenettel is, amely
nem közvetlenül, de népszerûsítette a dohányzást.

Sajnos adataik azt mutatják, hogy a dohányzó fiatalok többsége üzletben vásárolja
a cigarettát és háromnegyedüknek soha nem volt problémája a cigarettavásárlással,
habár Magyarországon tilos kiskorúak számára cigarettát eladni! A cigarettavásárlás
nagyobb arányban jellemzõ a fiúkra, mint a a lányokra. A lányok valószínûleg gyak-
rabban jutnak cigarettához szociális kapcsolataik révén (pl. barátaiktól kérnek). 

Szomorú, hogy hazánkban a felnõttek ahelyett, hogy a törvényeket betartva korlá-
tokat szabnának, inkább cinkosként asszisztálnak és kvázi hozzájárulnak ahhoz, hogy
a jövõ nemzedéke is aktív dohányossá váljon!

Alkoholfogyasztás

A Johan Béla Programban megfogalmazottak szerint:

Magyarországon 1950-tõl a nyolcvanas évek közepéig állandóan nõtt az egy fõre jutó alkohol-
fogyasztás, s eközben a fogyasztás szerkezete is átalakult. A borfogyasztás megközelítõleg
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azonos szinten maradt, de a sör és tömény szesz fogyasztása jelentõsen megnõtt. Noha az utób-
bi években jelentõsen csökkent az alkoholfogyasztás (pl. az egy fõre jutó töményszesz-fogyasz-
tás 67%-al volt magasabb 1985-ben, mint 1998-ban), Magyarország még mindig a világ vezetõ al-
koholfogyasztói közé tartozik (1996-ban 10. helyen). […] Az alkoholfogyasztás meglehetõsen el-
terjedt a fiatalok körében. 1999-ben az elsõ és másodikos középiskolások több mint 90 százalé-
ka legalább egyszer fogyasztott már alkoholt, legalább felük volt már részeg, s közel egynegyedük
a megelõzõ hónapban (is) lerészegedett. A fiatalokra inkább a havi néhány alkalommal történõ,
nagyobb mennyiségû, és átlag feletti mennyiségû tömény ital fogyasztása jellemzõ. Az életkor
elõrehaladtával növekszik az alkoholfogyasztás gyakorisága, de csökken a mennyisége.

Az OLEF2000 országos felmérése szerint a nõk egyharmada (36%), míg a férfiak
egytizede nem iszik soha szeszes italt. Ezzel szemben nagyivónak10 a nõk 5,1%-a, a
férfiak 19,2%-a volt tekinthetõ. A 2003-as adatok szerint saját bevallás alapján a nõk
3%-a, a férfiak 18%-a iszik egészségkárosító mértékben. 2003-ban a nagyivók gya-
korisága mindkét nemben a középkorúaknál volt a legmagasabb. (Sajnos ezek az ada-
tok nem hasonlíthatók egy az egyben össze a 2000-es adatokkal.)

Hasonlóan a dohányzáshoz az OLEF2000-kutatásban a nagyivás esélyét is vizsgálták.
Ez alapján „megállapítható, hogy a nagyivás esélye a vizsgált tényezõk közül kapcsolatban
volt a nemmel, a korral, az iskolázottsággal, a foglalkozással, a munkaviszonnyal, a család-
szerkezettel, a társas támogatottsággal, a munkaintenzitással és a településnagysággal”.

A nem és az iskolázottság hatással volt a nagyivás esélyére, de e két tényezõ egymás hatását
befolyásolta, azaz interakcióban voltak. A nõk esélye a nagyivásra például alacsonyabb volt,
mint a férfiaké, de az iskolázottsági szint emelkedésével a különbség a két nem között csök-
kent. Az iskolázottság növekedése ugyanis a nõknél jelentõsen növelte a nagyivás esélyét, míg
férfiaknál nem mutatható ki hasonló kapcsolat – természetesen az is elképzelhetõ, hogy a ma-
gasabb iskolázottságú nõk inkább hajlandók bevallani a tényleges alkoholfogyasztást, mint az
alacsonyabb iskolai végzettségûek.

Az iskolai végzettség és a nagyivás összefüggését vizsgálva Füzessi Zsuzsanna is ki-
emeli, hogy a magasabb iskolai végzettség egyáltalán nem jelent mérsékeltebb ivást,
vagyis ebben az esetben még hangsúlyosabbá válnak olyan tényezõk, mint a foglalko-
zás, társas támogatás vagy pszichés állapot. (Füzessi, 2004)

Az Országos Lakossági- és Drogepidemiológiai kutatás (ADE) idõsoros adataiból kide-
rül, hogy 2001 és 2003 között az az alkoholfogyasztás életprevalencia értéke a nõk köré-
ben növekedett, míg a férfiaknál valamelyest csökkent, ugyanakkor a legalább heti rend-
szerességû alkoholfogyasztás mindkét nemnél növekedett. (NEJ2004) A nõk körében ne-
gatív változás még, hogy növekedett a lerészegedõk aránya az elmúlt évben és a kérdezést
megelõzõ hónapban is, míg a férfiaknál ez csak az elmúlt hónapra érvényes megállapítás.
Az alkoholmennyiségre vonatkozó adatok is azt mutatják, hogy a változások a nõket érin-
tették inkább: „az utolsó alkalommal elfogyasztott összes alkoholmennyiség tiszta szesz-
ben, ml-ben mérve a nõk körében 3 ml-rel emelkedett, a férfiaknál 1 ml-rel csökkent.”

A hosszú távú negatív következmények miatt a legveszélyeztetettebb csoportba
azok a fiatalok tartoznak, akik napi vagy heti rendszerességgel fogyasztanak alkoholt.
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2004-ben a 15–29 éves korosztály 59%-a soha vagy csak ritkán fogyasztott alkoholt a
kérdezést megelõzõ egy évben. Veszélyeztetettnek a fiatalok kb. 15% mondható, és
2%, aki napi rendszerességgel iszik. A nemi különbség ebben az esetben is fennáll: a
férfiak közel egynegyede, míg a nõk hat százaléka szokott saját bevallása szerint leg-
alább heti gyakorisággal szeszes italt fogyasztani. Az ittas állapot szerinti veszélyezte-
tettség a szociodemográfiai dimenziók szerint jól elkülöníthetõ: mindenekelõtt a
szakmunkásokra, a munkanélküliekre és a városban élõ férfiakra vonatkozik. 

Az ESPAD-vizsgálat adatai (NEJ2004) a 10. évfolyamos tanulókra vonatkozólag az al-
koholfogyasztás trendjeinek vizsgálatát is lehetõvé teszik. Eszerint – sajnos – a fõbb preva-
lenciaértékek egyértelmû növekedést mutatnak 1995 és 2003 között, különösen a rend-
szeresebb fogyasztásra utaló havi hat vagy többszöri fogyasztás esetében! Ez a növekedés is
– a dohányzáshoz hasonlóan – a lányoknál sokkal erõteljesebb volt, mint a fiúknál.

3. ábra

A 13–16 éves fiatalok (GYTS) alkoholfogyasztására jellemzõ adat, hogy a gyerekek
háromnegyede (72,2%) volt már részeg, egyharmaduknál (32,1%) többször is elõfor-
dult az elmúlt hónapban az egyszerre 5 vagy több ital elfogyasztása. A szülõi kontroll
hiányára utal, hogy mindössze a családok egyharmada (28%) tiltja következetesen az
otthoni alkoholfogyasztást. 

A fiúk és lányok alkoholfogyasztási szokásai eltérõek: a fogyasztott ital típusában és
a részegségek számában egyaránt találhatunk különbségeket. A fiúk sûrûbben isznak
sört, bort és röviditalokat, a lányok viszont az édes likõröket isszák gyakrabban. A
pezsgõ és az üdítõ+alkohol fogyasztásában nincs nemi különbség. Jelentõs különbség
mutatkozik a mértéktelen fogyasztás terén is: a fiúk sokkal nagyobb arányban számol-
tak be két vagy több részegségrõl (57,5% vs. 40,3%), illetve kétszer magasabb közöt-
tük azok aránya, akik az elmúlt hónapban kétszer vagy többször is megittak egyszer-
re öt vagy több italt (38,4% vs. 19,9%).

Illegális drogfogyasztás

A teljes felnõtt lakosságra vonatkozólag jelenleg kevés adat áll rendelkezésre. Ennek
legfõbb oka, hogy a drogfogyasztás életprevalenciája jelentõsen eltér életkori csoportok
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szerint, és elsõsorban a legfiatalabb korcsoportot (18–34 év) érinti. 2001-es ADE-
felmérés szerint az életprevalencia közel 20% a 18–24 évesek között és 1,7% a 35
éves és annál idõsebbek között. „A férfiaknál ugyanez az érték mintegy két és fél-
szerese (9,3%) a nõk esetében (3,7%) tapasztalhatóknak. A budapesti felnõtt lako-
sok drogfertõzöttsége (16,1%) pedig közel négyszerese a vidéki lakosságénak
(4,2%).” (NEJ2004) A kutatásokból kiderült továbbá, hogy a droghasználók in-
kább tanulók és az átlagnál jobb anyagi helyzetben élnek. A cigarettával és az al-
kohollal szemben a kábítószer kipróbálása és fogyasztása inkább a magasabb társa-
dalmi státushoz kötõdik.

A kutatások zöme a fiatalokra vonatkozik, és a fõváros magas érintettsége miatt pl.
az ADE-felmérés keretében 2001-ben és 2003-ban külön budapesti alminta is ké-
szült. Eszerint Budapesten két év alatt 6%-kal nõtt a 18–34 évesek között azoknak
az aránya, akik használtak már életükben valamilyen tiltott drogot: 2001-ben ez az
arány 33,2%, 2003-ban 39,4%. Ez a változás a hibahatáron belül történt. 

Az ESPAD ‘95-ös és ‘99-es vizsgálatok szerint a ‘90-es évek második felében a til-
tott drogok és az inhalánsok együttes életprevalencia-értéke országosan közel kétsze-
resére (10%-ról 19%-ra) emelkedett a 10. osztályos középiskolások körében. A 2002-
es HBSC-vizsgálat adatai szerint a 9. és a 11. évfolyamos diákok közel egynegyede,
24,3%-a használt már életében valamilyen legális vagy illegális szert. (NEJ2004) A
Budapestre vonatkozó adatok még nagyobb arányú változásról tanúskodnak:
„1995–1999 közötti idõszakban a biztosan droghasználati célú szerhasználat élet-
prevalencia-értéke összességében 12,1%-ról 28,8%-ra, tehát 16,7 százalékponttal, az-
az az évtized közepének értékét 100%-nak tekintve mintegy 140%-kal növekedett a
10. évfolyamos budapesti diákok körében.” A változások az elsõ próbálkozás idõpont-
jának elõrejöttét jelzik, és a két év alatt átlag egy kor-évet csökkent. 

Az Ifjúság2004 adatai szerint a megkérdezettek 24%-a jelezte, hogy valaha kipró-
bált vagy használ/használt valamilyen drogot: ezen belül a drogkipróbálók aránya 11,
míg a droghasználóké 12 százalék. A téma társadalmi jelentõségét jól mutatja az az
adat, mely szerint a válaszolók 43 százalékának ismerõsi, baráti körében volt már
olyan személy, aki használt vagy jelenleg is használ valamilyen kábítószerfajtát! 

Egészséges táplálkozás – testtömeg 

A Johan Béla Programban leírtak szerint „a világ számos országában, így Magyarorszá-
gon is a táplálkozással és életmóddal összefüggõ betegségeknek jelentõs szerepe van a
lakosság egészségi állapotának, valamint az ebbõl következõ halálozásnak az alakulásá-
ban. A táplálkozással összefüggõ betegségek jelentõs része megelõzhetõ egészséges táp-
lálkozással. Egy Európai Bizottság számára készült jelentés szerint Európában a 65 éves-
nél fiatalabbak szív-érrendszeri halálozásának több mint harmada a táplálkozással van
összefüggésben (Health and Nutrition: Elements for European Action, 2000, Brussels),
feltehetõen az egészséges táplálkozás ugyanilyen arányban csökkentené a keringési be-
tegségek kockázatát. Az egészséges táplálkozással megelõzhetõ betegségek közé tarto-
zik a csontritkulás, a fogszuvasodás, a fogágy-betegségek is.”
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Az OLEF2000 adatai alapján a lakosság háromnegyede fõz növényi zsiradékkal. A
korlátozott számú összehasonlítás alapján megállapítható, hogy ebben a tekintetben
ezek az adatok nem jelentenek javulást. Az összefüggés-elemzések során azt találták,
hogy az iskolázottság növekedésével, az anyagi helyzet javulásával nõtt az esélye a nö-
vényi eredetû zsiradék használatának. A vizsgált tényezõk közül kapcsolat volt még
a nemmel, a korral, a munkaviszonnyal, a régiókkal és a településnagysággal.

A gyerekek táplálkozására vonatkozó adatok elég szomorú képet festenek: az OÉTI
1995-ben 12–13 éves gyerekek körében végzett felmérése szerint a fiúk 17, a lányok 13%-
ánál a napi energiabevitel nem érte el az ajánlott mennyiség 70%-át, azaz esetükben
mennyiségi éhezésrõl beszélhetünk. A gyerekek 50%-ának fehérjebevitele, és 27%-ának
szénhidrátbevitele nem érte el az ajánlott bevitel 70%-át, viszont a zsiradékbevitel 17%-
uknál volt magasabb az ajánlottnál, és telített zsírsavak domináltak. A gyerekek átlagos
konyhasóbevitele 283%-al meghaladta a megengedett mennyiséget. Minden tizedik gye-
rek reggeli nélkül indult iskolába. A HBSC 2002. évi vizsgálatának adatai szerint a vizs-
gált korosztályokban (5., 7., 9. és 11. évfolyam) minden harmadik gyerek reggeli nélkül in-
dult iskolába. Átlag 10% nem ebédel rendesen hétköznapokon. A lányok általában egész-
ségesebben táplálkoznak: növényi táplálékokat és tejtermékeket inkább, míg magas kaló-
riatartalmú élelmiszereket kisebb arányban fogyasztanak. „A kor elõrehaladtával mindkét
nem esetében csökken az egészséges táplálékok fogyasztási gyakorisága. Sajnos még a leg-
jobb képet mutató csoportokban sem éri el az 50%-ot a napi fogyasztás.” (HBSC)

AZ OLEF2003 Gyorsjelentésében olvashatjuk, hogy „a dohányzás és az alkoholiz-
mus után az elhízás a harmadik legfontosabb elkerülhetõ, betegséghez és halálozáshoz
vezetõ ok, amely az elmúlt évtizedekben egyre meredekebben emelkedõ tendenciát
mutat a fejlett országokban”. A jelenség hazánkban is komoly probléma és a társada-
lom meglehetõsen széles rétegeit érinti: 2003-ban a testtömegindex alapján a nõk
29%-a, a férfiak 38%-a túlsúlyos, és elhízottnak tekinthetõ minden ötödik felnõtt. Az
OLEF2000-es adataival összevetve a teljes népességben a túlsúlyosak és elhízottak
aránya az elmúlt három évben alig változott (51,4%). Az egyetlen komoly változást a
három év alatt a 65 év feletti férfiak esetében mérték: az elhízott férfiak aránya csak-
nem kétszeresére (30%-ra) növekedett a 2000-es 17%-ról. Túlsúlyos vagy elhízott, így
számos betegség szempontjából fokozott kockázati csoportba tartozik az idõs férfiak
mintegy 70%-a. Ugyanakkor a fiatal nõk 10%-a kórosan sovány. (OLEF2003) 

A 2000-es adatokon végzett összefüggésmodellekbõl kiderült, hogy az elhízás/túlsúly
esélye a férfiak esetében összefüggésben állt az életkorral, a foglalkozással, a munkavi-
szonnyal és az anyagi helyzettel, míg a nõk esetében mindezen tényezõk mellett az iskolá-
zottság és a régió is szerepet játszott. „Az életkor és az elhízás/túlsúly esélye mindkét nem-
nél fordított »U« alakú kapcsolatban állt, azaz az életkor elõrehaladtával egy ideig folya-
matosan nõtt az elhízás esélye (férfiaknál a 65–74, míg a nõknél az 55–64 év közöttiek közt
elérve maximumát), azután pedig csökkent, de még a legutolsó korcsoport esetében is je-
lentõsen meghaladta a referenciának tekintett 18–24 évesekre jellemzõ értéket. Szintén ér-
dekes összefüggés bontakozik ki, ha szemügyre vesszük az anyagi helyzettel való kapcso-
latot. A szakirodalom általában felhívja a figyelmet arra, hogy a fejlett államokban minél
rosszabb anyagi körülmények között él valaki, annál nagyobb eséllyel tartozik a kelleténél
súlyosabbak közé, míg a fejlõdõ országokban ezzel éppen ellentétes tendencia figyelhetõ
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meg. Magyarország az eredmények szerint ebbõl a szempontból nem a fejlett országokra
jellemzõ modellt követi: nálunk éppen a jómódúak azok, akik nagyobb eséllyel híztak el.
Ez a kapcsolat különösen a férfiak esetében mutatkozik erõsnek.

A fenti eredményeket alátámasztja, hogy a férfiaknál a foglalkozási kategóriák sze-
rint a felsõ vezetõknek a legnagyobb az esélyük a túlsúlyra, hozzájuk viszonyítva az
összes többi kategóriában csak mintegy harmada–ötöde erre az esély. Ugyanez az ösz-
szefüggés a nõknél is megfigyelhetõ, de az õ esetükben kizárólag a beosztott szellemi
foglalkozásúak körében volt statisztikailag is szignifikáns az eltérés a felsõ vezetõkhöz
képest (EH = 0,4). (OLEF2000)

2. Egyéb tényezõk, magyarázatok

Noha az elõzõekben az egyének rizikómagatartásának egyes jellemzõit ismertettük, erõ-
teljesen szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy az egészségi állapotot meghatározó tényezõk
sorában nagyon hangsúlyosak az egyéntõl „független” társadalmi paraméterek, azaz az
egyéni felelõsségen túl nem szabad szem elõl tévesztenünk a társadalmi felelõsség kér-
dését, hiszen a jövedelemviszonyok, foglalkoztatás és más társadalmi tényezõk akár erõ-
sebb meghatározói az egészségnek, mint az egyéni életmódbeli dolgok. A társadalmi fe-
lelõsség szempontjából egyáltalán nem csak az egészségügyi ellátórendszer mindenkori
állapotára utalunk, mert némileg meglepõ módon egészség és egészségügy nem olyan
szorosan tartozik egybe, mint elsõ pillantásra gondolnánk. Minderrõl a 2003. évi Johan
Béla Népegészségügyi Programban a következõket olvashatjuk. 

[Az egészségügy] szerepe a megelõzésben eltörpül azon tényezõk mellett, melyek az egészsé-
gi állapotot sokkal jobban meghatározzák… A rendszerváltozás óta nõ a szakadék Magyarorszá-
gon a jövedelmi viszonyokban és a szociális helyzetben. Nem megfelelõen mûködnek, sok eset-
ben ki sem épültek azok a társadalmi önsegítõ szervezetek, melyek belülrõl ismerve a bajt, hat-
hatós kormányzati támogatással, de saját erõvel és összefogással sikeresen vehetnék fel a har-
cot az egészséget aláaknázó jelenségekkel szemben. Nem lehetünk nyugodtak a képzettség
területén sem. Noha nõ a közép- és felsõfokú iskolai képzésben részesülõk aránya, földrajzilag
és etnikailag még komoly lemaradásaink vannak. Sokkszerûen érte a magyar társadalmat és leg-
fõképpen az érintetteket a munkanélküliség megjelenése. Az értelmét vesztett lét érzése és lel-
ki, testi következményei felõrlik az emberi szervezetet. Akinek van munkája, sokszor az sem
érezheti magát biztonságban. Nemcsak a foglalkoztatottság biztonsága hiányzik, de sokszor
jogszabályokkal ellentétes túlmunkára kényszerítik a munkavállalót (gyakran õ is kizsákmányol-
ja magát, mert rákényszerül!), nemegyszer egészségre is ártalmas munkakörnyezetben. A kör-
nyezetünk erõsen szennyezett, nem jut elég forrás a környezetvédõ beruházásokra. Talajban,
vízben, levegõben olyan kémiai, biológiai és sugár-egészségügyi károsító ágensek találhatók
nagy számban, melyek ellen az állampolgár saját erejébõl nem képes védekezni, azt elszenvedi
és egészségével fizet érte. (JBNP, 6.)
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Hátrányos helyzet 

A hátrányos társadalmi helyzet és a kedvezõtlen gazdasági-társadalmi státus összefüg-
géseit számos nemzetközi és hazai vizsgálat alátámasztja. A legfejlettebb országokban
is megfigyelhetõ, hogy a jómódúak tovább élnek, és egészségesebbek, mint a szegé-
nyek. A WHO „Health 21” címû dokumentuma ezért célozta meg a különbözõ gaz-
dasági-társadalmi státusú emberek egészségi állapota közti különbségek nagyságának
1/3-ára való csökkentését. 

A halmozottan hátrányos helyzetû lakossági csoportok, illetve a telepeken lakók hoz-
záférése az alapvetõ egészségügyi szolgáltatásokhoz (háziorvosi ellátás, sürgõsségi beteg-
ellátás, szûrõ-gondozóvizsgálatok) nehezített. A roma népesség átlagos élettartama (az
amúgy sem túl magas magyar adatokhoz képest) a teljes népességnél 10 évvel rövidebb.
Ez a várhatóélettartam-mutató a roma népesség helyzetét egyes afrikai és ázsiai országok
lakóinak helyzetével teszi hasonlatossá. A roma népességre vonatkozó kutatások bizonyí-
tó erejû adatai szerint egyes betegségcsoportokban a romák aránya a többségi társada-
lomhoz képest 5–15-szörös. A roma népesség magas morbiditási szintjét magyarázó sze-
génységi faktorok közül az aluliskolázottság, a munkanélküliség, illetve a deprivált lakó-
és lakáskörülmények – sokszor együttes – hatása a legjelentõsebb. Különösen rossz a te-
lepeken élõk egészségi állapota. A telepek közüzemi ellátottsága, illetve infrastruktúrája
az egész ország területén rendkívül elmaradott.

Társas támasz – szociális kohézió

A fejlett országokban az utóbbi években egyre több kutatás bizonyítja a társadalmi
csoportok közti jövedelemi, szociális és gazdasági különbségek nagyságának és a né-
pesség egészségi állapotának, életminõségének szoros összefüggését, mely jelenség
magyarázatában kitüntetett szerepet kap a szociális kohézió fogalma.

Bizonyított, hogy a valahová tartozás érzése, az egyén fontosságának elismerése, il-
letve annak tudata, hogy az egyént szeretik és törõdnek vele, komoly védelmet nyújt
a betegségekkel szemben. A társas támogatás nélkül, izoláltan élõ emberek halálozá-
si aránya két-háromszor magasabb a támogatást élvezõkénél. (Kawachi–Kennedy,
1997) A társas támogatás mellett, illetve azzal együtt, ha a társadalmi kohézió (az ösz-
szetartozás élménye, a kölcsönös bizalom és tisztelet mások iránt) a kisebb közössé-
gekben és a társadalom egészében is jelen van, vagyis a gazdagabbak hajlandók áldo-
zatokat hozni a közösségért, a lemaradók nem azt érzik, hogy magukra maradtak egy
ellenséges világban, akkor ez a tény önmagában egészségvédõ faktorként jelenik meg.

A társas támogatottságot úgy definiálhatjuk, mint olyan kapcsolatok összességét, ame-
lyekrõl a személy azt feltételezi, hogy érzelmi és anyagi segítséget biztosítanak számára;
olyan kölcsönös elkötelezettséget, melyekrõl az egyén úgy érzi, hogy törõdést, szeretetet,
megbecsülést kap a másik féltõl. Az OLEF 2003 adatai alapján Magyarországon 2003-
ban a felnõtt lakosság megközelítõleg 13 százalékát (a nõk 12,5%-át és a férfiak 13,9%-
át) jellemezte a társas támogatottság súlyos hiánya. A kérdezettek háromnegyede szere-
ti lakóhelyét, és biztonságban érzi magát azon a környéken, ahol él, 5,5%-uk viszont
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egyáltalán nem. Magas (60%) azoknak az aránya is, akik szerint a környéken a gyerekek
számára nyújtott szolgáltatások megfelelõek. A tömegközlekedést mindössze minden
második kérdezett tartja teljesen jónak. A válaszadók kevesebb, mint 40%-a ért teljesen
egyet azzal, hogy a szomszédságában élõk törõdnek egymással. A felnõtt lakosság mind-
össze ötöde szerint lehet megbízni az emberekben (ún. általános bizalom), minden má-
sodik megkérdezett úgy véli, az önzés jellemzi embertársait, azok csak másokkal törõd-
nek, és minden harmadik ember gondolja azt, hogy a többiek megpróbálják kihasznál-
ni õt. A megkérdezettek egyharmada (29,9%) vesz részt valamilyen szervezet vagy cso-
port tevékenységében. Míg a férfiak 32,8%-a, addig a nõk 27,2%-a tekinthetõ „aktív
civil”-nek. Legaktívabb korosztály a középkorú, 35–64 évesek csoportja, míg 65 év felett
a kérdezettek mindössze egyötöde tevékenykedik bármilyen közösségben. A társas tá-
masz, társadalmi kohézió egyes dimenzióinak az egészségi állapottal való konkrét össze-
függéseire hadd említsünk néhány példát az OLEF 2003 adataiból: 

• A mentálisfunkcionalitás-csökkenés elõfordulásának esélye a kielégítõ és teljesen
kielégítõ társas támogatottsággal rendelkezõk körében 66–88 százalékkal kisebb,
mint a súlyosan elégtelen támogatottságú emberek esetében. 

• A nõk esetében a rossznak ítélt egészségi állapot elõfordulásának esélyét másfél-
szeresére növeli a bizalmatlanság, és felére csökkenti a minimum kielégítõ mértékû
társas támogatottság.

• A vizsgálatot megelõzõ 12 hónapban a depresszió és szorongás elõfordulásának esé-
lye a teljesen megfelelõ mértékû támogatottsággal rendelkezõ férfiak körében 75%-kal
kisebb a súlyosan támaszhiányos férfiakhoz képest. A nõk körében a súlyos mértékben
támasztalanokhoz képest 50, illetve 62 százalékkal kisebb eséllyel szenvedtek depresszi-
óban és szorongásban a megfelelõ, illetve teljesen kielégítõ mértékben támogatottak.

• A nõk esetében a társas támasz súlyos hiányával jellemezhetõ csoporthoz képest
a legalább kielégítõ támogatottságúak körében a keringési megbetegedések mintegy
35 százalékkal kisebb eséllyel fordulnak elõ.

• A nõk körében a cukorbetegség elõfordulásának esélye a támaszhiánnyal jellemez-
hetõk csoportjához képest a legalább kielégítõ mértékû támasszal rendelkezõk között
feleakkora.

• A funkcionalitás-csökkenés a férfiaknál 2-szeres eséllyel fordul elõ a bizalomhi-
ánnyal jellemezhetõk körében.

• A férfiak körében a túlzott alkoholfogyasztás esélye a teljesen kielégítõ támogatott-
ságúak csoportjában csaknem fele a súlyosan támaszhiányos csoportban tapasztaltnak.

• A nõk körében a bizalomhiánnyal rendelkezõk körében a nem, vagy csak enyhén
bizalmatlan nõkhöz képest másfélszeres a rendszeres dohányzás esélye.

Kockázatkezelés

Az emberek egészségmagatartását a fent bemutatott tényezõk mellett jelentõs mér-
tékben befolyásolja a kockázatokhoz való viszonya. A kutatások szerint e viszony nem
elsõsorban egyéni pszichikai, s nem is valamiféle tudományos objektivitásra építõ
döntési mechanizmusokból következik, hanem alapvetõen kulturális kötõdések által
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meghatározott és igen erõsen rétegfüggõ. A kockázatok észlelése, interpretációja te-
hát nagymértékben befolyásolja azok vállalását, s ezen keresztül az egészségi állapot
alakulását. (NEJ, 2004; Füzessi Zs.: Egészségmagatartás.)

Az egészségmagatartás tehát – szemben a leegyszerûsítõ magyarázatokkal – csak
látszólag szabad egyéni döntés, választás kérdése. 

Jövõkép

A jövõvel kapcsolatban aggodalomra adhat okot, hogy a fiatalok egészségmagatartása a
nemzetközi és a hazai szakirodalom szerint is általában romló tendenciákkal jellemez-
hetõ. Egyre korábbi életévekre tolódik bizonyos káros egészségmagatartási szokások
kezdete (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás), új kockázati tényezõk lépnek be, még ha
többségében csak átmeneti jelleggel is (pl. az illegális drogfogyasztás), s kedvezõtlen ten-
denciák regisztrálhatóak az étkezési szokásokban, a szexuális kapcsolatokban és a sza-
badidõs aktivitásokban. E fizikai tényezõk mellett egyre jelentõsebbé válnak azok a tár-
sadalmak életében megjelenõ változások, amelyek az élettel, a mindennapokkal kapcso-
latos szorongásokkal, félelmekkel, a jövõ kiszámíthatatlanságával kapcsolatban fogal-
mazhatóak meg, s amelyek jelentõs hatással vannak az egyének mentális egészségére.
Komoly aggodalomra ad okot az is, hogy a társadalom kedvezõtlen helyzetû csoportja-
iban az önsorsrontó magatartásformák újratermelõdése figyelhetõ meg, s ennek meg-
elõzésére, a bekövetkezett károk csökkentésére hivatott társadalmi intézmények (iskola,
egészségügy, média) nem képesek hatékonyan betölteni feladataikat, ellensúlyozni a
hátrányos családi körülményeket, a közvetített mintákat.

Gazdasági fejlettség vagy valami más?

Nemzetközi összehasonlításban a születéskor várható élettartamban mérhetõ különbségek
80 százalékát a gazdasági fejlettség magyarázza. Ennek hatása a férfiak életkilátásaira 1,5-
szer nagyobb, mint a nõk esetében. Magyarországon a férfiak és nõk születéskor várható
élettartama jelentõsen elmarad attól a szinttõl, ami az ország gazdasági fejlettsége alapján
következne. Ez különösképp igaz a 65 éves korban várható élettartamra: ez a magyar fér-
fiak esetében a gazdasági fejlettséghez viszonyítva nagyobb, mint bármelyik más ország-
ban. 32 országot vizsgálva a férfiak halandósági szintjének fõ meghatározója a gazdasági
fejlettség, habár a jövedelemegyenlõtlenségek nagyságának is kimutatható a hatása. A nõk
halandóságát azonban emellett a két tényezõ mellett jelentékenyen befolyásolja az ezer fõ-
re jutó orvosok száma is, ami nem meglepõ annak fényében, hogy a nõk inkább élnek az
orvostudomány és egészségügyi ellátás adta lehetõségekkel. (Daróczi, 2003:290–308) 

Jogos a kérdés, hogy vajon Magyarországon a várható élettartam vajon miért nem éri
el még a gazdasági fejlettség alapján elvárható szintet sem? Kopp Mária és munkatársai
erre a következõ választ adják. A genetikai, a lakosság elszegényedésével, az egészségügyi
ellátás minõségével kapcsolatos érvek cáfolása után idõsoros, nagy mintás reprezentatív
felmérések adatainak elemzésével arra a következtetésre jutottak, hogy az elterjedt és
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nagy jelentõségû önkárosító magatartásformák is csak mintegy 40 százalékban magya-
rázzák a várható élettartamban észlelhetõ romlást, viszont kitüntetett figyelmet kell
fordítani a viszonylagos társadalmi-gazdasági lemaradás és a nemi különbségek vizsgá-
latára. Vizsgálataik eredménye szerint a viszonylag rosszabb szociális-gazdasági helyzet
nem önmagában, csupán a depressziós tünetegyüttes közvetítésével eredményez maga-
sabb megbetegedési arányokat. Tehát nem önmagában a nehéz szociális helyzet, hanem
a viszonylagos lemaradás szubjektív átélése a leglényegesebb egészségügyi veszélyeztetõ
tényezõ, és ez a férfiak körében fokozottan érvényesül. Önrontó kör kialakulását felté-
telezik a viszonylag rosszabb szociális-gazdasági helyzet és a depressziós tünetegyüttes
között, ami együttesen jelentõs oki szerepet játszik a magasabb morbiditási (megbete-
gedési) és halálozási arányok hátterében. A férfiak között a gazdasági-iskolázottsági kü-
lönbségek és a munkanélküliség a legfontosabb kockázati tényezõ, de ezek után szintén
igen fontos szerepe van az emberek közötti bizalmatlanságnak, ellenségességnek, a köl-
csönös segítség alacsony fokának és annak, ha nem számíthatnak civil szervezetek tá-
mogatására, ezek együtt a megyék közötti halálozási különbségek 77%-át magyaráz-
zák. A nõk esetében a védõ faktorok szerepe egyértelmûbb, ezek a kölcsönös segítség és
a bizalom, csak ezután következik az anyagi helyzet romlása. A Hungarostudy 2002
megerõsítette a fenti kockázati és védõ tényezõk szerepét, ezeken túl a férfiak halálozá-
si arányait igen jelentõsen rontja a rivalizáló attitûd, míg a vallásosság a nõk körében
igen fontos egészségvédõ faktor. (Kopp–Skrabski, 2003)

A vizsgálati eredmények arra mutatnak, hogy a középkorú népesség megyék közöt-
ti halálozási különbségeiben a bizalom, a kölcsönösség és a civil szervezetekben való
részvétel alacsony foka igen jelentõs tényezõ. A társadalom gyors átalakulásának idõ-
szakában a nõk közötti közvetlen társas háló, a kölcsönösség kevésbé sérült. A férfi-
ak tágabb szociális hálója, civil szervezetei felbomlottak, és ezen túl a férfiak között a
viszonylagos gazdasági lemaradás sokkal jelentõsebb egészségromlással járt. A nõk
egészségromlását kevésbé befolyásolja a romló anyagi, gazdasági helyzet, a munkanél-
küliség, mert más fontos életcélt is találnak saját maguk számára.

Összegzés

Tanulmányunkban – röviden – kísérletet tettünk arra, hogy az egyén egészségével
kapcsolatos meghatározó tényezõket a funkcionális egészségmodell alapján minél
több (keresztmetszeti és idõsoros) adat felhasználásával leírjuk. A magyar lakosság
testi és lelki állapotát bemutató száraz statisztikák már a „kincstári” optimizmusra
sem elegendõk, és épp ezért minél elõbb és minél több ponton erõteljes beavatkozás
lenne kívánatos. 

Az EFK-dokumentumban olvasható stratégiai elemzés – problémafákkal, stratégi-
ai elemzõ táblákkal és Swot-analízissel – „célja, hogy az elõre meghatározott jövõkép,
valamint a helyzetleírásból rendelkezésre álló információk alapján meghatározza az
egészségügyi szektor fejlesztési irányait, és azokat a fõ beavatkozási területeket, ame-
lyeken 2020-ig a magyar egészségügyben fejlesztéseket kell végrehajtani, hogy a ki-
tûzött célokat elérjük.” (EFK, 2005:94)
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Emellett rövid távon olyan konkrét kérdéseken is érdemes elgondolkodni, hogy vajon a
nõk emancipációja jó irányba halad-e, amikor egyre többen szoknak rá a dohányzásra és
az italra. Lehet, hogy pl. 4 órás munkaidõvel a család és munka összeegyeztetését meg-
könnyítendõ nemcsak a foglalkoztatási mutatók javítása, hanem kevesebb stressz és több
kiegyensúlyozottság lenne az eredmény. Az iskola, a tudás önmagában nem stabil védõ-
faktor és fõleg nem hosszú távon az. A közép- és felsõfokú tanulmányokat folytató egyre
több fiatalnak értelmes perspektívát kell nyújtani. Meg kell õket tanítani, hogy tudjanak
közösségben élni, és hogy a közösségért is tudjanak tenni: programokat és lehetõségeket
kell teremteni. A szabályokat és legalább a már létezõ törvényeket a fiatalok védelme ér-
dekében be kell tartani, és be kell tartatni. A tömegtájékoztatás eszközeit széles körben,
az adott célcsoport sajátosságait figyelembe véve (nemcsak internet!) kellene használni
olyan egyszerû dolgok tanítására is, hogy például mit és hogyan együnk, nem beszélve az
emlõ- vagy hererák korai felismerését segítõ önvizsgálatokat oktató rövidfilmek bemuta-
tásával, legalább a közszolgálati adókon. Máskülönben nem lesz fenntartható az a fejlõdés,
ahol a jómód egyik jele az elhízás. Amíg a csapból az az egyetlen egy szó folyik, hogy ÉN,
addig ne csodálkozzunk, hogy nincs összetartóbb közösség és egészségesebb egyén. 

Jegyzetek

1 A halandósági viszonyok tekintetében az európai országokban ma is a nõk vannak elõnyö-
sebb helyzetben, de a 2004-ben csatlakozott országokban a régi tagországokban tapasztal-
hatóhoz képest jóval nagyobbak voltak a nõk és férfiak várható élettartama közti különb-
ségek. A nõk elõnye azonban csökkenni látszik. „A férfiak születéskor várható élettartama
1998-ban 66,1 év volt, míg a nõké 75,2, azaz 9,1 évvel hosszabb, mint a férfiaké. 2002-ben
a férfiak születéskor várható élettartama 68,3 év volt, a nõké pedig immár csak 8,3 évvel
hosszabb, azaz 76,6 év.” (Kovács K., 2005:167) A férfiak körében a halálozás pontosan az
iskolai végzettség szerinti hierarchia szerint alakul, azaz minél alacsonyabb az iskolai vég-
zettség, annál magasabb a halálozás. A nõk esetében a felsõfokú végzettségû nõk halálo-
zása magasabb, mint a középiskolai végzettségûeké. Emiatt a legmagasabb és legalacso-
nyabb iskolai végzettségû csoportok között a halandósági egyenlõtlenség mutatója valami-
vel kisebb a nõk körében: míg a férfiak körében 170%-os, a nõk körében csupán 60%-os
halálozási többlet mutatható ki ebben az összehasonlításban. (Kovács K., 2005:168)

2 A leggyakrabban elõforduló betegség, amely miatt az emberek kezelés alatt álltak a kö-
vetkezõk voltak: mozgásszervi (csont, izom) betegségek, szív- és érrendszeri betegségek,
diabetes mellitus, gyomor- és bélrendszeri betegségek, depresszió és allergia.

3 1997-ben a helyzet már odáig romlott, hogy a szív- és érrendszeri betegségek és ezen belül a
koszorúér-betegség okozta korai halálozás (0 és 64 évesek között) Magyarországon gyakorla-
tilag háromszorosa az európai átlagnak, de még a KKE-országok átlagait is meghaladja.

4 Magyarországon a szájüregi rákos megbetegedések miatti halálozás 1960–1993 között öt-
szörösére emelkedett, ugyanakkor az összes daganat miatti halálozás csak a duplájára nõtt.

5 A családorvosok betegforgalmi adatai szerint a betegek 15%-a affektív vagy szorongásos
zavarban szenved. A fejlett országokban a depressziós betegek mintegy fele-harmada áll
kezelés alatt, hazánkban ez az arány jóval kisebb. Közismert, hogy a nem kezelt depresszi-
ók okozta társadalmi kár az összes betegségek között az elsõ helyen áll (WHO 2001), és
jóval nagyobb, mint a kezelés költségei. 
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6 A 2003-as adatok még csak részlegesen állnak a rendelkezésünkre. 
7 Dohányzásra nagyobb az esély, ha a kérdezett férfi a fiatalabb korosztályokhoz tartozik,

kedvezõtlen anyagi körülmények között él, rossz lakáskörülményekkel rendelkezik, szak-
képzetlen (azaz betanított vagy segédmunkás), nagyobb munkaterhelésnek van kitéve (he-
tente 40 óránál többet dolgozik), és hiányt szenved a társas támogatottságban.

8 A legutóbbi kutatást a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Vi-
selkedéskutató Központja végezte Elekes Zsuzsanna és Paksi Borbála kutatásvezetõk irá-
nyításával. A hivatalos ESPAD-adatok publikálására a 16 évesekrõl 2005-ben kerül sor. 

9 1999-ben napi rendszerességgel dohányzott a megkérdezett 10. évfolyamosok 34%-a.
10 Nagyivónak nevezték azokat a nõket, akik a kérdezést megelõzõ héten összesen több mint

7, illetve azokat a férfiakat, akik több mint 14 egységnyi alkoholt fogyasztottak.
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Bukovics István

A FENNTARTHATÓSÁG 
MINT KATASZTRÓFAELMÉLETI PROBLÉMA

Bevezetés

Magyarország fejlesztéspolitikájának távlati céljait az Országos Fejlesztéspolitikai Kon-
cepció fogalmazza meg, amely kilenc stratégiai cél egyidejû teljesítésével érhetõ el. Ezek-
bõl a stratégiai célokból három célcsoport képezhetõ, amely tartalmazza a legfontosabb
prioritásokat. Ezek: a versenyképes gazdaság, a megújuló társadalom, valamint az élhe-
tõ környezet. Ha ezeket a célcsoportokat megvizsgáljuk, könnyen belátható, hogy a biz-
tonság, a fenntartható biztonság a prioritások teljesíthetõségének fontos feltétele.

A fenntarthatóság vizsgálata elõször is megköveteli magának a fogalomnak megha-
tározását, pontosítását. Ezt indokolja a következõ 3 fogalom is:

A fenntartható fejlõdés a fejlõdés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégíté-
se mellett nem fosztja meg a jövõ generációit saját szükségleteik kielégítésének lehe-
tõségétõl (ENSZ, Közös jövõnk jelentés, 1987.).

A fenntartható fejlõdés a folyamatos szociális jobblét elérése, anélkül, hogy az öko-
lógiai eltartóképességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti,
hogy nagyobbak leszünk, a fejlõdés pedig azt, hogy jobbak. A növekedés az anyagi
gyarapodás következtében elõálló méretbeli változás, míg a fejlõdés a nagyobb telje-
sítõképesség elérését jelenti (Herman Daly).

A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a
természeti erõforrások jövõ generációk számára történõ megõrzésével egyidejûleg (Vi-
lág Tudományos Akadémiáinak deklarációja, Tokió, 2000.).

A fenntarthatóság értelmezése a biztonság szempontjából tehát legalább két foga-
lom elemzését igényli. Ezek a fenntartható fejlõdés és a fenntartható gazdasági fejlõ-
dés fogalmai. A fenntartható gazdasági fejlõdés a gazdaság folyamatos ütemû fejlõdé-
sét jelenti. A lényeges különbség tehát, hogy a fenntartható fejlõdés középpontjában
a szükségletek kielégítése, a szociális jólét fejlesztése áll a természeti erõforrások vé-
delme mellett. Ezzel szemben a fenntartható gazdasági fejlõdés magába foglalja azt
az ismert lehetõséget, hogy a gazdaság látványosan növekszik, a szociális olló nyílik,
a leszakadó rétegek egyre esélytelenebbé válnak, a természeti környezet romlik, sõt
sok esetben pusztul.

Az elmúlt idõszakban a vita a fentieken túlmenõen a fejlõdés és a növekedés fogal-
mai között volt. Ennek egyik feszültségmentesítõ megoldása a fenntarthatóság tudo-
mánya elnevezés. Ennek tartalmi üzenete a szegények számára, hogy mindenkinek leg-
alább annyi jusson, amennyi az alapvetõ emberi szükségletek biztosításához kell. A
gazdagok számára pedig, hogy életmódjukat és fogyasztási szokásaikat szerényebben és
takarékosabban alakítsák.
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A téma aktualitása

A Magyar Köztársaság kormánya határozatba – 2053/2005 (IV. 8.) – foglalta a fenn-
tartható fejlõdési stratégia kidolgozásának tartalmi és szervezeti kereteit. A stratégi-
ának ennek megfelelõen a társadalom jólétét, a jelen és a jövõ nemzedékek jólétének
elérését, illetve folyamatos biztosítását kell szolgálnia. Ennek érdekében kell óvni, il-
letve fenntartható módon használni a természeti környezetünk erõforrásait, megõriz-
ni a biológiai sokféleséget, és a kulturális sokszínûséget, mûködtetni a gazdaságot és
részt venni a nemzetközi együttmûködésben.

A stratégia egyik lényeges követelménye a lehetõ legteljesebb társadalmi, politikai
és tudományos konszenzus. Ennek érdekében az elõkészítésbe be kell vonni a társada-
lom széles körét, együttmûködést kezdeményezve különösen a tudományos élet, a
társadalmi szervezetek és a gazdaság képviselõivel.

A tanulmány ennek kíván eleget tenni.
A fenntarthatóságot, illetve annak belsõ filozófiai tartalmát elsõ megfogalmazása

óta szinte minden tudomány és szakma használja. Ismert például a fenntartható ter-
vezés; globális és regionális folyamatok; közigazgatás; vidékfejlesztés és területfejlesz-
tés; tanítás és tanulás; valamint szakpolitika.

Ebbe a sorba kívánjuk elhelyezni a fenntartható biztonságot, a fenntarthatóságot
mint katasztrófaelméleti problémakört.

Sarokkövek

1. Ha a fenntarthatóság fogalmát abban a kontextusban kívánjuk elemezni, amely a
Római Klub kezdeményezésére megjelent és elhíresült, s A növekedés határai címû
munkával vette kezdetét, akkor a szó két alapvetõ jelentéstartalma közül a fenntart-
ható fejlõdést el kell vetnünk a fenntartható funkció (mûködésmód, létmód, életminõ-
ség) javára. Értelemszerûen a mesterséges (épített, emberi, civilizációs) környezet fenn-
tarthatóságára gondolunk, szemben a logikailag lehetséges érintetlen természeti környe-
zettel, azon egyszerû oknál fogva, hogy az utóbbi ma már egyáltalán nem létezik.
Hogy azután a fenntarthatóság miért fogható fel katasztrófaelméleti problémaként,
arra vonatkozóan Thomas Hobbsnál1 találunk utalást. 

Felfogásunk szerint tehát fenntarthatóságon a mesterséges környezet funkcionális fenntart-
hatóságát értjük. Ennek megfelelõen ezt illetjük a továbbiakban a fenntarthatóság ter-
minus technicussal. 

2. Abból indulunk ki, hogy az ebben az értelemben vett fenntarthatóságot vizsgálni any-
nyit tesz, mint a fenntarthatóság szükséges és elegendõ feltételeit vizsgálni. Nem elegendõ
persze csupán magát a fenntarthatóságot vizsgálni. A társadalmi elvárások megvalósítha-
tó, gyakorlatilag kivitelezhetõ módszereket (eljárásokat, technikákat, törvényeket, straté-
giákat) követelnek a globális funkciók fenntartására. Hogyan ragadható meg technikailag
valamely (az egész emberi társadalmat és annak minden lényeges vonatkozását magában
foglaló) rendszer funkcióinak fenntartása? Felfogásunk szerint mindenesetre alkalmas in-
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tézményekkel és intézkedésekkel. Az intézmény és az intézkedés fogalma azonban egyrészt túl
kevéssé egzakt ahhoz, hogy szigorú elméleti (kiváltképpen matematikai–logikai–számítás-
technikai) eszközökkel kezelni lehessen. Erre a köznyelv is teljesen alkalmatlan, de nem al-
kalmas az egy fokkal egzaktabb államigazgatási, illetve a jogi szaknyelv sem. A jogtudo-
mány és a politikatudomány például évek óta küzd a terrorizmus definiálásával, míg a ter-
rorizmus láthatóan zavartalanul egyre fenyegetõbbé válik. A biológia és az orvostudomány
nem tudja meghatározni a genetikailag módosított élõlény helyét a társadalmak érték-
rendjeiben, jóllehet ezek a tudományok egzaktság tekintetében feltehetõleg felülmúlják az
elõbbieket. Másrészt viszont, még ha rendelkezésünkre állna is egy egzakt elmélet, amely-
nek keretében az intézmény és az intézkedés fogalma (is) szabatosan (és formálisan) defi-
niálható, a kérdésre ettõl még nem adódna automatikus válasz. A kérdésre – tehát a rend-
szerfunkció fenntartásának általános kérdésére csak akkor lehet kielégítõ a válasz, ha ma-
gában foglalja az intézmény mûködésére és az intézkedés módjára vonatkozó információt is.
Erre vonatkozóan – jelen bevezetõ szintjén – aligha mondhatunk többet, mint hogy a szó-
ban forgó rendszer (amelynek funkcionális fenntartásáról beszélünk) intézményeinek min-
denesetre jól kell mûködnie, éspedig oly módon, hogy a megfelelõ intézkedések a rendszert
érõ nemkívánatos események kiküszöbölését szolgálják. Mikor mondható, hogy egy rend-
szer jól mûködik? Felfogásunk szerint nem akkor, ha hibamentes (habár természetesen lo-
gikailag a hibamentes mûködés elegendõ feltétele a jó mûködésnek). Minthogy azonban
ilyen rendszerek nem léteznek (egyes felfogások szerint nem is létezhetnek), a kérdés tar-
talmi válasza számára csak az a lehetõség marad, hogy olyan intézmények létesítendõk és
olyan intézkedések teendõk, amelyek a rendszer diszfunkcióit folyamatosan kezelik. Dolgo-
zatunkban a diszfunciókezelés a rendszer nemkívánatos eseményeinek megelõzését és/vagy elhá-
rítását fogja jelenteni. A megelõzés és az elhárítás egy szóban: kezelés fogalma már explikál-
ható,2 azaz egy formális és egzakt elmélet részeként állítható elõ.3 Egy mondatban tehát:
felfogásunk szerint valamely rendszer funkcióinak fenntartása a rendszer nemkívánatos
eseményeinek folyamatos kezelését jelenti.

3. Jelen munkában a fenntarthatóság problematikáját a katasztrófaelmélet alapján
próbáljuk megközelíteni. Itt azonban a téves asszociációk elkerülése érdekében azon-
nal el kell határolni magunkat a R. Thom által meghonosított elnevezéstõl, amelyet a
bizonyos természeti jelenségeket leíró differenciálegyenletek szingularitásainak tanul-
mányozására meglehetõsen széles körben kisajátítottak. Ugyanakkor nem akarunk a
katasztrófavédelem baljós extradiszciplináris konnotációinak fogságába sem esni.

Kénytelenek vagyunk visszamenni a katasztrófaelmélet eredeti köznyelvi jelentésé-
hez, amely szerint: a katasztrófaelmélet „olyan elmélet, amely a bekövetkezett válto-
zásokat nem természetes fejlõdéssel, hanem valamely váratlan és gyökeres fordulattal
magyarázza”.4

Egy fokkal pontosabb – és céljainknak jobban megfelelõ – definíció szerint „a ka-
tasztrófaelmélet mint a dinamikus rendszerelmélet speciális ága, azokat a jelensége-
ket tanulmányozza és osztályozza, amelyek viselkedésében a körülmények kis megvál-
tozása meglepõen nagy változást vált ki”.5

Itt említhetõ a pillangóhatás6 is, amely a harcászati helyzetekben nem ritka.
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4. A fentiek arra a következtetésre indítanak, hogy a funkcionális fenntarthatóság el-
méleti megalapozása – amely tehát a jelen munka tulajdonképpeni célja – egy olyan
elmélet kialakítását jelenti, amely nem valamely folyamat (legyen bár természeti vagy
mesterséges) leírásából indul ki, hanem azokat a szabályokat és akciókat határozza meg,
amelyeket valamely meghatározott cél érdekében adott körülmények között be kell
tartani, illetve végre kell hajtani. Eszerint tehát nem egy leíró, hanem egy normatív el-
mélet kialakítására törekszünk.7

5. A két jelzõ nem teljesen független egymástól. Amikor meghatározott célról, illetve adott kö-
rülményekrõl beszélünk, elkerülhetetlenül leírást kell adnunk. Amíg a leíró elmélet legfon-
tosabb alkotóelemei az állítások (kijelentések, ítéletek, megállapítások), addig a normatív
elméleté az utasítások (parancsok). Természetesen a fejlettebb leíró elméletek soha nem me-
rülnek ki a tények (tényállítások) puszta (taxatív, tételes) felsorolásánál, hanem töreksze-
nek azok egymásból való levezetésére. Ennek folyománya, hogy egyrészt következtetési
szabályokat kell elfogadni, másrészt meg kell állapodni abban, hogy mely állításokat foga-
dunk el bizonyítás nélkül igaznak. Ezeket axiómáknak, posztulátumoknak vagy hipotézi-
seknek szokás nevezni nagyrészt az elmélet képviselõi paradigmaízlésének, illetve prefe-
renciáinak megfelelõen. A leíró elmélet annál gyümölcsözõbb, minél több bebizonyított
(tehát logikai úton levezetett) állításra tud szert tenni. A leíró elméletben elfogadott mód-
szer, hogy axiómákként nem mindig tapasztalati tényeket, hanem absztrakt feltevéseket
fogadnak el bizonyítás nélkül igaznak. Ilyenkor az állítás megbízhatóságát (hitelét, érvé-
nyességét, helyességét) a levezetettség helyett egyes esetekben a szemléletesség (nyilvánvaló-
ság, intuitív meggyõzõ erõ stb.), más esetekben a következménybeli horderõ (gondolko-
dásökonómiai hatékonyság, a levezetésekben megmutatkozó elegancia és esztétikum) sza-
vatolja, esetleg teszi elfogadhatóvá. Elõfordulhat azonban, hogy egy nyilvánvaló állítás kö-
vetkezik egy másik nyilvánvaló állításból, az már egyáltalán nem nyilvánvaló. Ezért (egyéb
körülmények mellett) a szemléletességet a fejlett elméletekben a szabatosság ellenségének
tekintik.8 Eszközként olyan jelrendszer kerül alkalmazásra, amelyben lehetõleg semmi
sem nyilvánvaló. Az elmélet ezáltal formálissá válik. A legnagyobb gyakorlati sikereket
mindig a formális elméletek érték el.9 Ez azután a jelrendszer pragmatikáját (a jeleknek a
jel értelmezõjéhez való viszonyát) nehézzé és bonyolulttá teszi. A képzetlen tanulmányozó
számára nyakatekertnek tûnik, az alkalmazóból pedig sokszor idegenkedést vált ki.

A formális (axiomatizált) leíró elméletben az is megtörténhet, hogy az axiómák nem
elegendõek a leírás céljára kiválasztott tárgy (akár valóságos akár mesterséges, akár el-
képzelt) azonosítására. A geometria igen gyümölcsözõ leírást ad a pontokról, egyene-
sekrõl és síkokról. Az azonban nem igaz, hogy a geometria csupán pontok egyenesek
és síkok leírására alkalmas.10

A formális (axiomatizált, absztrakt) leíró elméletben az is megtörténhet, hogy az axió-
mák, illetve az azokból levezetett állítások ellentmondanak egymásnak. Ilyenkor az elmé-
let érvényessége korlátozottá válik. Ha az elmélet nem minden fogalma, illetve megállapí-
tása feleltethetõ meg a tapasztalati tényeknek, illetve összefüggéseknek, akkor az elmélet
alkalmazhatósága ideiglenesen korlátozottá válik. A matematikában az imaginárius szám
felfedezésével megjelent a komplex szám fogalma. Sokáig nem volt világos, hogy mi az, ami
a valóságban a komplex számokkal írható le. Az is felmerült, hogy ez az öncélú matema-
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tikai konstrukció nem is alkalmazható semmire sem, hiszen feltételezi, van olyan szám,
amelynek önmagával való szorzata eggyel egyenlõ. Márpedig nyilvánvaló, hogy ilyen szám
nem létezhet. Ma már (középiskolában is tanított) alapismeret, hogy a komplex számok a
váltakozó áramok leírására (igen hatékonyan) alkalmazhatóak. 

6. A normatív elmélet vonatkozásában az elfogadott szabályokat nem mindig lehet egy-
mástól függetlenül alkalmazni, mert megtörténhet, hogy ellentmondanak egymásnak.
Ennek azután jelentõs gyakorlati következményi lehetnek. Az egyik legeklatánsabb és
katasztrófavédelmi kontextusban legrelevánsabb ilyen helyzetre a következõ példa isme-
retes. (A politikai bonyodalmak elkerülése érdekében egy groteszk anakronisztikus fogal-
mazással élünk): két nagyhatalom, A és B szemben áll egymással. Az A hatalom (szak-
értõi vélemények alapján) abból indul ki, hogy nincsen semmiféle elvi (természettörvé-
nyi) akadálya annak, hogy megépíthetõ legyen a „Minden várat elpusztító ágyú”, rövi-
den a „Csodaágyú”. Ennek megépítése (és megfelelõ töltettel való ellátása) csupán
pénzkérdés. Megépítteti a Csodaágyút. B hatalom hasonló elméleti alapon megépítteti a
„Csodavárat”, vagyis a világ minden ágyújának ellenálló várat. A biztonsági szakértõ
azután halkan megkérdezi: mi lesz, ha a Csodafegyver eltalálja a Csodavárat? A tisztán
logikai ellentmondást sokan próbálják nem logikai eszközökkel (elrettentés, védelmi ko-
alíció, szent háború stb.) megoldani. Az eredmény a nem várt fegyverkezési hajsza.

7. A normatív elméletben (a leíró elmélet alkalmazhatósági korlátaival némileg analóg mó-
don) megtörténhet, hogy az elmélet nem minden fogalma, illetve megállapítása alkalmaz-
ható a valóságra. Ez úgy értendõ, hogy (legalábbis idõlegesen) nem tudjuk, hogyan kell be-
tartatni (persze a szükséges fogalmak értelmezése után) az elméletben szereplõ szabályo-
kat, illetve végrehajtatni az elméletben szereplõ akciókat. Ezek a (normatív elmélet) nem
interpretált vagy interpretálatlan komponensei. Ilyenekrõl a következõkben szó lesz, most
csupán a szemléltetés érdekében egyetlen példát említünk: tipikus normatív komponens
(„társadalmi elvárás”), hogy a társadalom tegyen valamit a bûnözés okainak a megszünteté-
se érdekében. Az okság fogalmának elméleti problematikus volta11 miatt ezen normatíva
alkalmazása sokszor kudarcra van ítélve, és nem is ez az út bizonyul mindig a legeredmé-
nyesebbnek. (Vö. a New York-i közbiztonság legendás megjavulása.)

Hasonlóképpen (egyes politikai tényezõk azt hirdetik), a fenntarthatóság érdekében
társadalmi elvárás a környezetpusztulás okainak megszüntetése. A környezetpusztulás oka-
inak fogalma azonban felettébb interpretálatlan.

8. A fentiek továbbgondolása alapján az alábbi felismerésre jutottunk:
1) Minden környezetbiztonság-kezelési szabály és akció betartatásának és végrehajta-

tásának leggyengébb pontjai elméletileg a tudományos megalapozottság hiányában, gyakor-
latilag pedig a szervezetlenségben keresendõk.12 A szervezetlenség igen gyakori megnyilvá-
nulásában a struktúra, a rendszer szerkezetének megváltozása hoz létre diszfunkciót.13

2) A tudományos megalapozottság vonatkozásában a modern káoszelmélet és az
ezzel szoros kapcsolatban álló katasztrófaelmélet kecsegtetõnek ígérkezik. A mo-
dern katasztrófaelmélet alapján az okok kiküszöbölése alternatívájaként a követ-
kezmények megelõzésének, illetve elhárításának módszerei is kidolgozhatóak. Ezt a
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megközelítésmódot a környezeti adaptáció14 fogalomkörébe soroljuk és a környezetke-
zelésre leszûkített értelemben használjuk.

A funkcionális fenntarthatóságot tehát a környezeti adaptáció alapján véljük meg-
valósíthatónak. Olyan rendszer kialakítása a célunk, amelynek kijelölt funkciói a szer-
kezeti komponensei megváltozása dacára is fennmaradnak. Ilyen tulajdonságokkal ti-
pikusan az önszervezõ rendszerek (kisebb-nagyobb mértékben) rendelkeznek. 

3) A környezeti adaptáció adekvát eszközének a szervezetlenség elhárítására, a szer-
vezettség helyreállítására alkalmas módszereket tekintjük. Ilyen módszereket az elmúlt
évtizedekben az önszervezõ rendszerek elmélete produkált. Ezek között olyanok is vannak,
amelyek az eufunkcióikat a struktúrájuk megváltoztatása dacára fenn képesek tartani.

4) A mesterséges önszervezõ rendszerek az önreprodukáló automaták formájában
Neumann János (az USA egykori tábornokaként véghezvitt) korszakalkotó munkás-
sága alapján ma már mint sejtautomaták – automatahálózatok – ismeretesek.15

5) A sejtautomaták a számítástechnika mai fejlettségi szintjén a gyakorlatban is meg-
lehetõsen széles körû alkalmazásra kerültek.16

9. Ezen elõkészítés szerint a fenntarthatóság problémájának tanulmányozására egy
olyan normatív rendszert kell kialakítani, amely

1) Számítógépen demonstrálható (modellálható, szimulálható, imitálható)
2) Mûködése reprodukálható
3) Teljesítménye mérhetõ (számszerûen jellemezhetõ)
4) Egzakt definíciót szolgáltat minden egyes interpretálandó komponensre
5) Legyen alkalmazható és prezentálható egy konkrét katasztrófahelyzetre, mely-

nek jellemzõ adatai számítógépi hozzáféréssel rendelkeznek.

10. Eddig elért eredményeinket elõrebocsátva az összefoglalásban ismertetjük rendszerün-
ket, amelyet a gyakran szükségessé váló hivatkozás érdekében a SORS mozaikszóval ille-
tünk az angol „Self Organizing Raiding System”(„Önszervezõ rajtaütési rendszer”, illetve
akronímhûen: Sejtautomata Organizációjú Rajtaütési Stratégiák) szavak alapján.

A megszabott terjedelmi korlátok miatt jelen dolgozatban csupán vázlatos áttekin-
tést adhatunk. A részleteket illetõen a készülõ SORS-kézikönyvre utalunk.

Alapfogalmak

A SORS-rendszer központi jelentõségû fogalmai (amelyeket szigorú elméleti apparátussal
nem definiálunk, csupán köznyelvi [narratív, intuitív] módon körülírunk) a következõk: 

1) Helyszín és színhely: a helyszín mint a SORS-rendszer legalapvetõbb fogalma az,
amelyre a fenntarthatóságot vonatkoztatjuk, amelyre a fenntarthatóság (normatív és nem
leíró) modelljét alkalmazni kívánjuk. A helyszín az, ahol az események történnek, ahol
olyan folyamatok zajlanak le, amelyek közül egyeseket fenn kell tartani, egyeseket meg kell
változtatni (a logikailag lehetséges megszüntetést is beleértve). Olyan helyszínekre akarjuk
kidolgozni és alkalmazni a fenntarthatóság paradigmáját, amelyen a lejátszódó változások
tipikusan kaotikusak, kvázideterminisztikusak és egyediek. A helyszínen lejátszódó folya-
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matok számunkra leginkább megragadandó tulajdonsága, hogy egyidejûleg mutatják fel a
helyváltoztatás és az állapotváltozás formáit. Ezen kettõs és az önszervezõ rendszerek ter-
minológiája szerint lokomotív és replikatív mozgásformák egységes kezelése jelenti szá-
munkra a fõ kihívást és ugyanakkor a reményeink szerinti alkalmazásbeli sikert is. A
SORS-rendszerben a helyszín a színhely interpretációja, azaz a színhely a helyszín abszt-
rakciója. Más szóval, a színhely a helyszín explikátuma.17 A helyszín lehet Földünk teljes fel-
színe, vagy akár egy jól körülírható földrajzi egység: London, New Orleans, Madrid, egy
õserdõ, egy árvíz sújtotta vagy földrengés sújtotta település, egy szárazságtól tûzveszélyes-
sé váló erdõrészlet, egy vírusfertõzött terület, egy génkezelt gyomirtótûrõ repce
gyomirtótûrõ gyomrokonával benépesített mezõgazdasági egység, egy repülõtéri váróte-
rem kábítószercsempész-gyanús területe stb., stb. Mindezekre való alkalmazás eredmé-
nyessége attól függ, hogy a SORS-rendszer alkalmazójának mennyire sikerül megfeleltet-
ni a helyszínnek a színhelyet (pontosabban a helyszín bizonyos adott tulajdonságait a
SORS-rendszerben a színhelyre vonatkozó tulajdonságoknak, illetve elõírásoknak). A szín-
hely az, amit a SORS elméletében egy sejttér (sejtautomata) reprezentál. 

A színhely részei a sejtek (mint a sejttér elemei); a SORS-elméletben ezeknek a hely-
szín részei felelnek meg. Ilyenek lehetnek például tipikusan egy háztömb egy városban,
egy mérhetõ kibocsátású szennyezõ forrás, egy talajszennyezett földterület stb.

2) Sejttér, átmeneti függvény:18 olyan azonos, véges, determinisztikus automaták – sej-
tek – homogén hálózat szerint összekapcsolt órázott rendszere, melyben minden sejt
következõ idõütembeli állapota csak saját és szomszédai legutóbbi idõütembeli álla-
potától függ. Hogy ez a függés milyen, azt a (lokális) átmeneti függvény szabja meg.19

3) Sejtállapot: a SORS-modellben egy 0 és 15 közötti szám, amely jelzi a sejt (inter-
pretációját alkotó helyszínrész) fenyegetettségi fok(ozat)át.

4) Fenyegetettségi fokozat: a SORS-modellben egy sejt(nek megfeleltetett helyszínrész)
fenyegetettségi fok(ozat)át az határozza meg, hogy a sejt fõeseménye kezelési költségigénye
és idõigénye milyen (elõzetes megállapodással megszabott) intervallumban van.

5) Fõesemény: minden sejthez hozzárendelünk egy közös nemkívánatos eseményt,
amelynek kezelése (megelõzése vagy elhárítása) a cél. Pontosabban (bár óhatatlanul bo-
nyolultabban) a következõkrõl van szó: A helyszínhez hozzárendelünk egy nemkívána-
tos eseményt. Például azt, hogy valahol (a helyszínen) a talajszennyezés (a szennyezõ-
anyag-kibocsátás) mértéke meghalad egy elõírt értéket, vagy hogy terrortámadás veszé-
lye áll fenn, vagy hogy gátszakadástól (vírusfertõzéstõl, járványveszélytõl stb.) kell tar-
tani. Ezt a nemkívánatos eseményt nevezzük fõeseménynek és ezt minden sejtre
(pontosabban minden sejtnek megfeleltetett helyszínrészre) vonatkoztatjuk, értelmez-
zük. A fõesemény kezelésre a logikai kockázatelemzés módszereit alkalmazzuk.20

6) Logikai kockázatkezelés: a logikai kockázatkezelés az úgynevezett nemvalószínûsé-
gi kockázattal foglalkozik. Az egyedi és megismételhetetlen események – a katasztró-
fák természetesen ilyenek – kockázatát nem lehet a valószínûség-számítás módszere-
ivel leírni, minthogy pedig a fenntarthatóságot katasztrófaelméleti módszerekkel kí-
vánjuk megközelíteni, nem kerülhetjük el a logikai kockázatelemzést.

A „nemvalószínûségi kockázat” (nyelvileg bizonyára nem a legszerencsésebb, az angol
„nonprobabilistic risk” tükörfordítása) kifejezéssel a hazai szakirodalomban eddig aligha
lehetett találkozni (legalábbis az internet tanúsága szerint). Esetleges szinonimája lehetne
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talán a „determinisztikus kockázat”, „logikai kockázat (?)”. Jelentésének intuitív tar-
talmát esetleg úgy lehetne meghatározni, hogy nemvalószínûségi kockázatról akkor
van szó, ha egy olyan esemény, jelenség, történés tekintetében áll fenn bizonytalanság,
amelynek nem értelmezhetõ a valószínûsége. A „nem értelmezhetõ” nem azt jelenti, hogy szá-
munkra (tudásunk vagy értesültségünk hiányossága okán) nem ismeretes a kérdéses való-
színûség, hanem azt, hogy annak feltételezése, hogy az eseménynek van valószínûsége,
logikai önellentmondásra vezet.

Hogy egy esemény akkor is lehet kockázatos, ha nincsen (azaz nem értelmezhetõ a
számszerû) valószínûsége, az elsõ pillanatra meglepõnek tûnhet, de 2001. szeptember
11. (a New York-i terrortámadás napja) nemcsak a biztonság és szabadság alapkérdé-
seinek, hanem a kockázatelmélet, illetve a katasztrófavédelem elméleti alapjainak új-
ragondolását is szükségessé tette rámutatva a logikai kockázatelemzés alkalmazásá-
nak parancsoló szükségességére.

A SORS-rendszer prezentációja és komponensei

Az alábbi 1. ábra a modellezni kívánt rendszert (helyszínt) reprezentáló sejttér, azaz a
helyszín egy részletét (görgethetõ táblázat formájában) mutatja. (A számítógépi imp-
lementáció a Profes Környezetbiztonsági Programiroda szellemi tulajdona.)

1. ábra. A sejttér alaphelyzete

Sejttér

Az 1. ábrán a sejttér egy részlete (mint a SORS.exe program nyitó ernyõképen meg-
jelenõ görgethetõ táblázat formájában) látszik. A négyzetek a sejteket jelentik, ezek ál-
lapotát az 1–15 közötti számok jelölik. A SORS-rendszer sejtterében minden sejtnek
négy szomszédja van és (jelenlegi verziójában) a sejttér 64 x 64 = 4096 sejtet tartal-
maz. Ezek a sejttér 64 sorában és 64 oszlopában helyezkednek el. 
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Sejtek

A sejt a helyszín meghatározott részének absztrakciója (normatív modellje). A sejt in-
terpretációja a helyszín meghatározott része, egy háztömb, egy telekrész, egy metró-
állomás, egy kórterem, egy tárgyaló, egy banki ügyféltér, egy repülõtér várócsarnoka,
egyszóval bármi, amelyen értelmezhetõk, amelyre vonatkoztathatók a SORS-rendsz-
er fogalmai és elõírásai.

A SORS-rendszerben a sejteket általánosan egyszerûen C-vel jelöljük (Cell), azon-
ban esetenként szükség van sokkal részletesebb jelölésre is.

A SORS-rendszer sejtterében belsõ és szélsõ sejteket különböztetünk meg. A belsõk
azok, amelyek szomszédai a sejt(et ábrázázoló négyzet) oldalszomszédai(hoz tartozó sej-
tek). A többi sejtek a szélsõ sejtek. A szélsõ sejteknek is négy szomszédjuk van, de míg
a belsõ sejtek minden szomszédja ismét belsõ, addig a szélsõ sejteknek van belsõ és van
szélsõ szomszédjuk is. A szélsõ szomszédok nem belsõ szomszédai a sejttér átellenes szé-
lén lévõ szélsõ sejtek. Erre való tekintettel a sejttérrõl azt mondjuk, hogy zárt. Ábrázolá-
sát tekintve (valamilyen térbeli ábrázolásban) némiképpen emlékeztet a Rubik-kockára
vagy egy tórusszerû alakzatra. Minden sejtnek két koordinátája van: sora vagy sorindexe és
oszlopa vagy oszlopindexe. A koordináták egyértelmûen azonosítják a sejteket. Ez jelölésben
úgy jut kifejezésre, hogy az (r, c) szimbólum azt a sejtet jelenti, amely az r sor s oszlopá-
ban helyezkedik el (r, c = 1,2,…,64). Így például a (6, 8) sejt állapota 8, tömörebben: s(6,
8) = 12. Az s(r, c) sejt szomszédait rendre N(i)s(r, c) jelöli, ahol i = 1,2,3,4.

Az i = 1,2,3,4 szomszédindex interpretációja: északi (vagy felsõ), keleti (vagy jobb), dé-
li (vagy alsó) és nyugati (vagy bal) szomszéd. Így a 12(6, 8) (belsõ) sejt szomszédai
rendre (1. ábra.) a következõk: 

11(5, 8), 13(6, 9), 13(8, 8), 11(7, 8)
(A szomszédindexek interpretációja a sík-szemléletnek ellentmond.)
A 3(4,1) (bal szélsõ) sejt szomszédai rendre:
2(3,1), 4(4,2), 4(5,1), 2(4,64)
Itt a 2(4,64) sejt a 3(4,1) bal oldali (szemléletesen inkább a „túloldali második”)

szélsõ szomszédja. A sejttér sejtjei nemcsak koordinátáik alapján azonosíthatók, ha-
nem idexük alapján is. A sejtér sejtjeinek indexét úgy kapjuk, hogy az (1,1) sejtnek a
0 indexet adjuk, majd sorfolytonosan haladva eggyel növeljük az indexet. Ezáltal a
(64, 64) sejt indexe 4095 lesz. 

Az (r,s) sejt indexét Ix(r, c) jelöli. Mint kimutatható, Ix(r, c) = (r –1) x 64 + c – 1. Ha
nem okoz félreértést, az i indexû sejtet C(i)-vel, sorát C(i)r-el, oszlopát C(i)c-vel jelöljük. Az
r, c és Ix(r, c) közötti kapcsolatok számítástechnikai vonatkozásban igen fontosak.21

Állapotok

A SORS-rendszerben a sejtek állapotát általánosan egyszerûen S-sel jelöljük (State),
azonban esetenként szükség van sokkal részletesebb jelölésre is. Így az f fázisban (in-
terpretációtól függõen: idõpontban, idõütemben, idõszakban) fennálló sejtállapot je-
lölésére az S(f) szolgál, f = 0,1,2,… Az s állapotú r, c koordinátájú sejt f fázisban
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fennálló állapotát s(r, c; f) jelöli. A számítástechnikai implementációban még számos
egyéb jelölést is célszerû szerepeltetni.

Minden sejtállapotnak két típusa van: virtuális és reális. A sejtállapot definíció szerint vir-
tuális, ha tényleges veszély nem forog fenn benne. A virtuális állapotok szerepeltetése két
célt szolgál: egyrészt egységessé teszik a sejttérben interpretálandó mozgásformák definiálá-
sát, másrészt imitálják a sejtérhez rendelt eseménykezelési erõk (például katasztrófavédelmi
vagy rendõri jelenlét, riasztórendszerek, állapothatározó eszközök stb.) ellenõrzését, esetle-
ges alaki gyakorlatait és a képzés érdekében a tényleges veszélyhelyzeteket. Reális sejtálla-
potról akkor beszélünk, ha a sejtállapot ténylegesen fennálló veszélyt jelez, azaz, ha vala-
mely adott kockázatelemzési eljárás eredményeként került meghatározásra. A színezés az
állapotok számértékének felel meg. A reális állapotot felkiáltójel különbözteti meg. Az ál-
lapot értékét (s = 0,1,…,15) a sejtekhez tartozó érzékelõk és adatfeldolgozó rendszerek
szolgáltatják és a sejt(hez tartozó) helyszínrész fenyegetettségi fokozatát határozzák meg.
Ezt konzekvensebben (ám körülményesebben) úgy lehet kifejezni, hogy az állapot (egyik
lehetséges) interpretációja: a sejtekhez tartozó érzékelõk és adatfeldolgozó rendszerek által
szolgáltatott fenyegetettségi mérõszám-adatok. Ezeket az adatokat a SORS-rendszer az
eseménykezelés (azaz megelõzés vagy elhárítás) költség- és idõigényébõl származtatja. Ezek
összefoglaló neve: Franklin-paraméterek. A Franklin-paraméterek pedig a Profes-féle logikai
kockázatelemzési rendszer alapján határozhatók meg.22

A reális (állapotú) sejteket úgy interpretáljuk, hogy a sejt valamely tényleges hatás-
ra (ezt absztrakcióval „támadásnak” nevezzük) megváltozott, és ezáltal egy nemkívá-
natos állapotba került. A SORS-rendszerben axiomatikusan posztuláljuk, hogy õrssej-
tet, szomszédját és szélsejtet soha nem érhet támadás. Ennek interpretációja mögött
az a kvalitatív hipotézis húzódik meg, hogy 

1) az õrsök rendelkeznek olyan felkészültséggel, amellyel a saját helyszínük és köz-
vetlen környezetük támadása mindig megelõzhetõ,

2) A helyszín határai kellõképpen ellenõrzöttek.
Ezen állítás formális(an egzakt) megfogalmazására itt nincsen szükség.
A 2. ábra egy támadás eredményét szimulálja. 

2. ábra
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A 2. ábra olyan támadás eredményét mutatja be, amikor 3999 támadási kísérletbõl
mindössze 1080 + 493 volt sikeres. 493 veszélyes (azaz maximális fenyegetettségû, vagyis
s = 15 reális állapotú) sejtet eredményezett, a többi sérült sejt állapota 1 és 14 között volt
a támadás f = 1 fázisában. Megfigyelhetõ az õrsök elsõ válaszreakciói is. Mindegyik bel-
sõ õrs eggyel jobbra lépett az 1. ábrán látottakhoz képest. A bal szélsõ õrsök (sorszámuk:
0, 1, 2, 3) elhagyták a sejtteret, kiléptek. Ezzel egy idõben az (átellenes pontokon) be-
léptek a 256–259 sorszámú õrsök. Az „INDÍTÁS” gombra kattintva megindul az õrsök
folyamatos vonulása, és a sejtek folyamatos állapotváltozása a Stratégia menüvel kivá-
lasztott CopyMin vagy CopyMax átmeneti függvény megszabta módon. A Nyilat ábrá-
zoló gomb a fázisonkénti változásokat indítja el. Ez utóbbira kattintva, a CopyMax stra-
tégiát választva, a következõ fáziskép áll elõ az alábbi 3. ábrán.

3. ábra

Õrsök

Az 1. ábrán az aláhúzott számok azokat a sejteket jelentik, amelyekhez eseménykezelõ erõk
tartoznak. Ez a gyûjtõneve mindazon (akár tárgyi akár személyi, akár kombinált formá-
ban jelenlévõ) eszközöknek, amelyek a (nemkívánatos) események kezeléséhez szüksége-
sek, abban felhasználásra kerül(het)nek. Ezeket a szemléletesség kedvéért õrsöknek nevez-
zük. (Az õrsök elnevezés nem szükségképpen emberekre vonatkozik, hiszen absztrakt mo-
dellfogalmat jelöl. Így például lehetnek robotok is, amennyiben állapotváltozásaik szabá-
lyai egyértelmûen leképezhetõek a SORS-rendszerben kiszabott megfelelõ szabályokra.) 

Beosztásuk szerint a SORS-rendszerben háromféle õrsöt különböztetünk meg: be-
osztott, tartalékos és készenléti õrsöt. A beosztott õrsök a sejttérben, a tartalékosok a
sejttéren helyezkednek el. Ez utóbbiak helye interpretálatlan. Ugyancsak interpretá-
latlan (a SORS-rendszer jelenlegi kidolgozottságának szakaszában) a készenléti õrs.

A kezelés során az õrsök vonulnak, sejtrõl sejtre folytonosan (ugrás, azaz rejtett
mozgás nélkül) haladnak. Ha egy sejten õrs tartózkodik, akkor a sejt neve: õrssejt. Az
õrssejt állapota mindig 0. Az õrssejt színjele az õrs ún. korábbi minoránsának színe.
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Az õrsök vonulása és a sejtek állapotváltozása egyaránt az átmeneti függvény szerint törté-
nik és az alábbiak során az Eseménykezelési eljárás c. pontban részletesebb tárgyalásra kerül. 

Átmeneti függvény

A SORS-rendszer kétféle átmeneti függvényt alkalmaz. Az egyik neve: CopyMin, a
másiké: CopyMax („másold a minimális/maximális állapotot”). Minden sejtnek azonos
(állapot-) átmeneti függvénye van. Az átmeneti függvény a sejt új (következõ fázishoz
tartozó, arra vonatkozóan elõírt) állapotát határozza meg. Részletesebben: minden sejt-
állapothoz a következõ fázisban fennálló (a pontosabb normatív megfogalmazásban a
következõ fázisra vonatkozóan elõírt): s(r, c; f + 1) állapotot rendeli. 

A SORS-rendszerben minden sejt új állapota azonos a sejt majoránsának állapotával. 
Ezt a szabályt majoránsszabálynak nevezzük. A majoráns szerepe alapvetõ a SORS-

rendszerben. A majoránssal kapcsolatban a sejtállapot-változás szemléletesen úgy in-
terpretálható, hogy a sejt másolja (replikálja) a majoránsát. Azt, amit a sejt másol,
minoránsállapotnak nevezhetjük. A majoránsfogalom jelentõsége abban áll, hogy egy-
részt ez foglalja egységbe a sejttérben lejátszódó alapvetõen különbözõ két mozgásfor-
mát: az õrsök helyváltoztató (lokomotív) és a sejtek állapotváltoztató (replikatív) moz-
gását, másrészt a majoráns kijelölésével alkotható meg az a stratégia, amellyel az ese-
ménykezelés módját szabja meg. A SORS-rendszerben a majoráns kétféle módon kerül
meghatározásra. Az ezekbõl eredõ stratégiák jellege markáns módon különbözik. 

A SORS-rendszerben a C sejt majoránsát általánosan egyszerûen Maj(C) jelöli.23

Azonban esetenként szükség van sokkal részletesebb jelölésre is. Az s állapotú sejt
majoránsa a CopyMin átmeneti függvény esetén a C sejt – az északi szomszéddal kez-
dõdõ, az óramutató járása szerinti bejárással található – elsõ olyan szomszédja, amely-
nek állapota: Maj(C)s = s + 1, ha Cs < 15 és Maj(C)s = 0, ha Cs = 15. 

Formálisan: minden C sejtre és minden s-re Maj(C) az a sejt, amelyet a 
Maj(C)s = N(j)s + 1, j = Min{i | = N(j)s + 1, ha s < 15 és = 0, ha s = 15}
feltétel egyértelmûen meghatároz. Ellenkezõ esetben majoránsmentességrõl, illetve

majoránsvesztésrõl beszélünk.
A CopyMax átmeneti függvény esetében a majoránssejt definíciója analóg módon

hangzik, azzal a különbséggel, hogy az s-nél eggyel nagyobb állapot helyett az „s -nél
nem kisebb, a maximális állapotú szomszéd állapota” szerepel.

Így például az 1. ábra szerint a 12(6,8) sejt majoránsa (mind CopyMin, mind
CopyMax átmeneti függvény esetén) 13(6,9), a szélsõ 0(1,1) õrssejté: CopyMin esetén
1(1,2), CopyMax esetén 15(1,64).

A CopyMax alapján mûködõ stratégiát talán a katasztrófavédelem terminológiájá-
ban az „aktív támadás”, a CopyMin alapján mûködõ stratégiát pedig az „aktív véde-
lem” formájában interpretálhatjuk, bár az ezekhez tapadó extradiszciplináris kon-
notációk miatt ezt az interpretációt nem tartjuk a legszerencsésebbnek. Javasolható
talán a kevésbé lefoglalt „offenzív–defenzív”, illetve a „intoleráns–toleráns” fogalom-
pár. Ennek indoklása az eseménykezelési példák során feltehetõleg eklatánsabbnak
fog mutatkozni. 
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A SORS-rendszerben minden õrssejt új helyzete azonos a sejt minoránsának helyzeté-
vel. A SORS-rendszerben a C sejt minoránsát általánosan egyszerûen Min(C) jelöli.24

Azonban esetenként szükség van sokkal részletesebb jelölésre is. A C sejt minoránsa
mindegyik átmeneti függvény esetén az a C-1 sejt, amelynek C a majoránsa. 

Formálisan: 
Min(C) = C-1 ha Maj(C-1) = C

Szemléltetésre törekedve azt mondhatjuk, hogy az õrs mindig a minoránsára lép (már
persze, ha ebben a minoránsvesztés vagy majoránsvesztés meg nem akadályozza).

Fenyegetettség

A sejt (pontosabban a sejt interpretációjaként adott helyszínrész) fenyegetettségének egy
16 fokozatú skáláját a sejt állapota reprezentálja. Más szóval a sejt fenyegetettségi foko-
zata egyenlõ a sejtállapotával. A sejt állapotát a sejt(hez rendelt) kockázati rendszer(e) ha-
tározza meg. A meghatározás eszköze a Profes-féle logikai kockázatelemzési rendszer,
amelynek számítástechnikai implementációja jelenleg a Profes + 4.exe program (Win-
dowsXP® operációs rendszerben). A meghatározás algoritmusa a következõ: 

Legyen
1) a sejt csúcseseménye (ami tehát pontosabban a sejthez tartozó, annak interpretáci-

óját jelentõ helyszínrészen értelmezett kockázati rendszer csúcseseménye) kezelési (tehát
megelõzési vagy elhárítási) költségigénye Kmax, idõigénye pedig Imax (valamilyen tet-
szõleges, de rögzített egységben – például forintban, illetve órában – kifejezve).

Legyen továbbá Rs az s állapotú sejt kockázati rendszerének kockázati állapota („Risk
State”). Ennek definíciója Profes-féle Logikai Kockázatelemzési Rendszer (Profes-LKR)
algoritmusával kapható meg (i.h).

2) K(Rs), I(Rs) az Rs állapothoz tartozó (kezelési) költség-, illetve idõigény. 
3) Jelölje Cs (Cell State) a sejt állapotát (amelyet tehát mint a sejt fenyegetettségi

fok(ozat)át interpretáljuk).
Ekkor a Cs definíciója a K(Rs) és I(Rs) függvényekkel a következõ25:

Cs = 0, ha 0 ? K(Rs) <1/4 és 0 ? I(Rs) <1/4
Cs = 1, ha 0 ? K(Rs) <1/4 és 1/4 ? I(Rs) <2/4
Cs = 2, ha 0 ? K(Rs) <1/4 és 2/4 ? I(Rs) <3/4
Cs = 3, ha 0 ? K(Rs) <1/4 és 3/4 ? I(Rs) ?1

Cs = 4, ha 1/4 ? K(Rs) < 2/4 és 0 ? I(Rs) <1/4
Cs = 5, ha 1/4 ? K(Rs) < 2/4 és 1/4 ? I(Rs) <2/4
Cs = 6, ha 1/4 ? K(Rs) < 2/4 és 2/4 ? I(Rs) <3/4
Cs = 7, ha 1/4 ? K(Rs) < 2/4 és 3/4 ? I(Rs) ?1

Cs = 8, ha 2/4 ? K(Rs) <3/4 és 0 ? I(Rs) <1/4
Cs = 9, ha 2/4 ? K(Rs) <3/4 és 1/4 ? I(Rs) <2/4
Cs = 10, ha 2/4 ? K(Rs) <3/4 és 2/4 ? I(Rs) <3/4
Cs = 11, ha 2/4 ? K(Rs) <3/4 és 3/4 ? I(Rs) ?1
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Cs = 12, ha 3/4 ? K(Rs) ?1 és 0 ? I(Rs) <1/4
Cs = 13, ha 3/4 ? K(Rs) ?1 és 1/4 ? I(Rs) <2/4
Cs = 14, ha 3/4 ? K(Rs) ?1 és 2/4 ? I(Rs) <3/4
Cs = 15, ha 3/4 ? K(Rs) ?1 és 3/4 ? I(Rs) ?1

Ez a fenyegetettségifokozat-definíció nyilvánvalóan egzaktabb, mint az, amelyik minden
diszciplináris megalapozást nélkülöz. Mindazonáltal (sõt ennek köszönhetõen) szembeszö-
kõ, hogy bizonyos önkényes elemeket is tartalmaz. „Az idõ pénz”-elv esetünkben nyilván-
valóan azt jelenti, hogy az eseménykezelés minden akciójához, mozzanatához társítható
idõ- és költségigény számszerûen átszámítható egymásba. Az elv logikailag pontosítva te-
hát azt jelenti, hogy minden Rs állapothoz elvben található olyan (nemzérus) ff szám, hogy 

I(Rs) = ff x K(Rs)
Ez azonban nem állítja, hogy ff értéke, amit Franklin-faktornak nevezhetünk, az I-

tõl független állandó lenne. Ha ez így lenne, azaz ff = F(K(Rs)) lenne, ahol F(…) va-
lamilyen invertálható numerikus függvény, akkor I(Rs) = F(K(Rs)) x K(Rs) lenne,
amibõl következnék, hogy I(Rs) = F-1(K(Rs)) x K(Rs), ahol F-1(I(Rs)) az F(K(Rs)) in-
verz függvénye. Ha mármost I(Rs) és K(Rs) szerepét felcseréljük, akkor (az F(…)
függvényre tett természetes feltevések mellett) azt kapjuk, hogy F-1(…) = 1/ F(…).

Tehát F(…) és F-1(…) fordított monotonitású kell legyen (vagyis F(…) akkor és csak
akkor lehet argumentumának monoton növekvõ függvénye, ha F-1(…) az argumen-
tumának monoton csökkenõ függvénye). Ez azzal a következménnyel jár, hogy az ff
Franklin-faktor csak akkor lehet állandó, ha a költség- és idõigény egymásnak azonos
monotonitású függvényei. (Nagyobb költségigény nagyobb idõigénnyel jár és vi-
szont.) Jóllehet ez a gyakorlatban sok esetben teljesül (és bizonyos esetekben – jelesül
éppen katasztrófahelyzetekben megfelelõ kényszer-árintézkedésekkel ideig-óráig biz-
tosítható is), általános esetekben nyilvánvalóan nem fogadható el. Márpedig a javasolt
Franklin-skála definíciójából következik, hogy a költség- és idõigény egymásnak azo-
nos monotonitású függvényei kellenek legyenek, ellenkezõ esetben nem lenne értel-
mezhetõ, hogy 3/4 ? K(Rs) ?1 és 0 ? I(Rs) < 1/4 esetén kisebb a fenyegetettség (Cs
= 12) mint 3/4 ? K(Rs) ?1 és 2/4 ? I(Rs) < 3/4 esetén (Cs = 14), jóllehet 

és 0 ? K(Rs) <1/4 és 3/4 ? I(Rs) ?1 esetén Cs = 3, de 0 ? K(Rs) <1/4 és 2/4 ? I(Rs)
<3/4 esetén Cs = 2 . Márpedig az elsõ esetben (Cs = 12 < 14 = Cs < 12) a költ-
ségigények vannak magasabb kategóriában (intervallumban), mint az idõigények,
míg a második esetben fordított a helyzet. Ez a körülmény arra int, hogy a fenyege-
tettségi fokozattal kapcsolatos döntési helyzetekben nagyobb körültekintéssel kell el-
járni. A Profes-féle logikai kockázatelmélet26 keretében ez a kérdéskör a Shannon-féle
ún. Quorum-elmélet keretében kielégítõ elbírálásban részesült.27

Eseménykezelési eljárás

Az õrsök által végrehajtásra kerülõ eseménykezelési eljárást a SORS-rendszer a követ-
kezõ két elv szerint modellezi. Az õrsvonulásra vonatkozó „Önvédelmi elv”, a másik
a sejtek állapotváltozására vonatkozó „Veszélyfokozódás és terjedés elve”.

Az Önvédelmi elv szerint: 
Az õrsök vonulásának minden lépése során (minden fázisában) minden õrssejt minden reális

állapotú szomszédja virtuálissá válik.
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A SORS-rendszer absztrahálja az eseménykezelés gyakorlati részleteit, nem tud (bár nem
is kíván) tehát számot adni (jelenlegi kidolgozottsága állapotában legalábbis) az õrsök tag-
jainak tényleges tevékenységeirõl (fertõzött terület fertõtlenítése, terrorista elfogása stb.).

A Veszélyfokozódás és terjedés elve szerint:
Minden pozitív állapotú sejt minoránsának állapota minden fázisban reálissá válik.
A 4. ábra mutatja az eseménykezelés SORS-rendszerben történõ további fázisát of-

fenzív (azaz a CopyMax átmeneti függvényt alkalmazó) stratégia esetén.

4. ábra. Az eseménykezelés 3. fázisa a SORS-rendszer offenzív stratégája esetén.

Megfigyelhetõ a polarizálódás, vagyis hogy a legkevésbé és a leginkább fenyegetett
sejtek száma túlnyomó többségbe kerül. Egyes esetekben, intenzívebb támadás esetén
a reális fenyegetettségû veszélyes sejtek száma átmenetileg nõ.

A 11. fázisban az eseménykezelés sikeresen befejezõdik. Ezt mutatja az 5. ábra.

5. ábra

A 6. ábra egy intenzívebb támadást mutat. Az (ezúttal defenzív) eseménykezelés 18.
fázisában megfigyelhetõ az õrsök csatárláncának felbomlása (7. ábra).
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6. ábra

7. ábra

A defenzív (stratégiájú) eseménykezelés lefolyására betekintést adnak a 8–9. ábrák,
amelyeken lévõ diagramokból látszik, hogy a kezelés lefolyása sokkal „szelídebb”, el-
húzódóbb, mint az offenzívek esetében.

8. ábra. Egy 11 fázist igénylõ offenzív stratégiájú eseménykezelés lefolyása.
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9. ábra. Egy ugyancsak 11 fázist igénylõ, ezúttal defenzív stratégiájú eseménykezelés lefolyása.

A 10. ábra az õrsök munkájáról ad összefoglaló felvilágosítást.

10. ábra. Õrsök fázisnaplója egy 11 fázist igénylõ offenzív stratégiájú eseménykezelés esetére.
(A szögletes zárójelben álló betûk a sejttér széle égtájait jelölik.)
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Összefoglalás

A dolgozat alapgondolatai: a fenntarthatóság úgy értelmezendõ, hogy a fenn nem
tarthatóság kockázatát mint a nemkívánatos eseményt vagy állapotot elemezzük. Er-
re a célra a logikai kockázatelemzés módszerét célszerû alkalmazni. A feladat termé-
szeténél fogva azonban ez az eljárás önmagában nem alkalmas a fenntarthatóságot ve-
szélyeztetõ globális rendszerkomponensek közötti kölcsönhatások okozta kockázati
tényezõk konstruktív tekintetbevételére. E célra a sejtautomaták elmélete ígérkezik
alkalmasnak. E két paradigma egyesítésével közelítjük meg a problémakört.

Jegyzetek

1 Thomas Hobbs (1588–1579) angol filozófus volt az elsõ jelentõs gondolkodó, aki a bizton-
ságot a legfõbb emberi szükségletek közé sorolta.

2 Az explikáció mint kockázatelemzõ eljárás ismertetése megtalálható: Bukovics–Molnár.
3 A formális rendszer, illetve elmélet meghatározásaira nézve Curry, illetve Pawlak munká-

ját ajánljuk.
4 Idegen szavak szótára. [Szerk.: Bakos Ferenc.] Budapest: Akadémiai Kiadó, 1978.
5 http://www.exploratorium.edu/complexity/lexicon/catastrophe.html
6 „Pillangóhatás: „a körülmények kedvezõtlen összejátszása esetén egy brazíliai pillangó

szárnycsapása elindíthat Texasban egy tornádót”. (Lásd Gleick könyvét.) 
7 A normatív elmélet fogalma szoros kapcsolatban van a normák logikájával és nem tévesz-

tendõ össze a hasonló hangzású, a joganyagokban használatos szavakkal. A normák logi-
kájára vonatkozóan Ruzsa könyvét ajánljuk. 

8 Erre vonatkozóan bõvebben lásd Russell.
9 Ludwig Boltzmann híres mondása szerint „Semmi sem annyira gyakorlati, mint egy jó elmélet”.

10 A véges geometriákat például a kísérlettervezésben is alkalmazzák.
11 Vö.: Russell.
12 Ezzel kapcsolatban érdekes és figyelemre méltó a politikus Borel könyve. J. Borel az Euró-

pai Parlament jelenlegi elnöke, aki korábbi matematikusi mûködése során ennek a meg-
közelítésnek artikulált hangot adott.

13 A struktúraváltozás okozta eufunkcióváltozás megjelenésére egyik – témánkhoz közel esõ
– példája a csatárláncbomlás. Például egy repülõtéri váróterem kábítószercsempész-gya-
nús területét csatárláncban végigvizsgálva megtörténhet, hogy egy csempész egy kisebb
adaggal magára vonja a figyelmet és az elfogással járó csatárlánc felbomlását kihasználva
a tettestárs elmenekül. Az ilyen típusú helyzetek elkerüléséhez az önszervezõ rendszerek
elméletétõl várunk segítséget.

14 Az adaptáció kérdése a legszorosabb kapcsolatban van fenntarthatósággal. Erre vonatko-
zóan a VAHAVA-projektre utalunk. (http://www.kvvm.hu/szakmai/klima/dokumen-
tum/3projekt.htm) 

15 Lásd Neumann.
16 Erre vonatkozóan elsõsorban a monumentális Wolfram könyvre utalunk. A modern had-

viselésben növekvõ szerepet kapnak a hálózatközpontú hadviselési rendszerek. Ezek bizonyos
szellemi rokonságot látszanak mutatni a sejtautomata paradigmájú megközelítéssel. E vo-
natkozásban Moffat, Moffat–Witty és Szabó dolgozatára utalunk. 

17 Lásd Bukovics–Molnár.
18 Lásd Fáy.
19 Ezen intuitív megfogalmazás Fáy dolgozatából vett idézet. Az ezen messze túlmenõ egzakt

matematikai meghatározás Riguet dolgozatában található. Dolgozatunkban ilyen mélysé-
gig erre nem lesz szükség, bár a SORS-rendszer kialakításában és számítógépi implemen-
tációjában nélkülözhetetlen.
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20 A logikai kockázatelemzés módszerét az jellemzi, hogy a valószínûségi kockázatelemzésbõl
(más szóval a hibafamódszerbõl) elhagyunk mindent, ami a valószínûségre utal.

21 A részleteket illetõen a készülõben lévõ SORS Kézikönyvre utalunk.
22 Ennek részleteire nézve lásd a Profes Környezetbiztonsági Programiroda honlapján: profes.hu 
23 Esetleg kifejezõbb lehetne a „majoráns” helyett a „replikandum” (másolandó), az új sejtál-

lapotra pedig a „replikátum” elnevezés.
24 Esetleg kifejezõbb lehetne a „minoráns” helyett a „replikáns” (másoló) elnevezés. A rep-

likáns, a replikandum és replikátum fogalma a sejtautomaták elméletében, ezen belül a
replikációelméletben centrális jelentõségû. Egyik legjelentõsebb alkalmazásra eddig talán
az etológiában talált. Általános vonatkozásban Wolfram ad bõvebb felvilágosítást. 

25 Ez a skáladefiníció voltaképpen a Franklintõl származó „az idõ pénz” mondás explikátuma.
26 A Profes Környezetbiztonsági Programiroda (www.profes.hu) kutatói az elmúlt másfél év-

tizedben kifejlesztették a logikai kockázat és az ezen alapuló konszenzusmodell (Qurum-
paradigma) egy mind ez ideig egyedülálló elméletét és számítógépi alkalmazástechnikáját.
Vö. pl.: Fáy–Schandl–Kovács.

27 A Quorum-elmélet – ugyancsak a logikai kockázatelmélet alapján – egy a katasztrófa-kérdés-
körtõl meglehetõsen távol álló problémában is alkalmazásra talált. Erre vonatkozóan Erdély–Fáy
dolgozatára utalunk: http://www.forr.hu/wmagy.html. A problémakör egyébként a legszorosabb
kapcsolatban áll egyrészt az ún. Hasznossági függvény létezésének Neumann–Morgenstern,
Debreu, illetve a konfliktusos értéksorrend sjátságainak kérdésével. (Sayeki)
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