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Összefoglalás 

Ebben a tanulmányban a fenntartható 
fejlődés aktuális hazai és nemzetközi 
helyzetének kutatása kapcsán, szekunder 
kutatási módszerek segítségével a svéd–
magyar gazdaság összehasonlító elemzését 
mutatom be. 

A két ország helyzetének vizsgálatát a 
Svédországban használt különböző 
innovatív és egyben környezettudatos 
megoldások bemutatásával kezdem. 
Köztudott, hogy Svédország a 
környezettudatos szemlélet és a társadalmi 
jóléti modell élenjáró európai képviselője, 
ezért néhány projekten keresztül érdemes 

megvizsgálnunk ennek a kivételes 
szerepnek a hátterét. A tanulmány első 
részében tehát betekintést nyerhetünk a 
Göteborgban található GRYAAB 
szennyvízkezelő társaság és a stockholmi 
Hammarby Sjöstad városrész 
központjának, a Glasshus Ett intézménynek 
mindennapi tevékenyégébe. Ezen kívül, az 
alnarpi egyetem és egy salix (energiafűz) 
farm bemutatásával különböző 
energianövények termesztésének 
módszertani és gazdasági aspektusaival 
ismerkedhetünk meg. 
A tanulmány második felében néhány 
fontosabb gazdasági mutatószámot 
vizsgálok, hogy segítségükkel feltárhassam 

a két ország között fennálló különbségek 
okait. Ezután a hazai fenntarthatóság 
jelenlegi helyzetét tárom fel és igyekszem 
megismerni a központi, kormányzati 
célkitűzéseket, valamint a civil és közösségi 

kezdeményezéseket.  
 

Kulcsszavak: fenntartható fejlődés, svéd, 
magyar, gazdaság 

 

Abstract 

In this study I write the comparative 

analysis of both the Swedish and the 

Hungarian economy – with the help of 

subsidiary investigations – and with regard 

to the research connected to the current 

Hungarian and national state of 

sustainable development. 

I start the study of the two countries with 

the description of the different innovative 

and environmentally friendly solutions 

used in Sweden. Sweden is well-known as 

the main European representative of 

environmentalism and the social welfare 

system model, therefore it is worth to 

examine the background of this special 

state through some projects. 

So, in the first part of this study we can get 

an insight into structure Gryaab a 

wastewater-treatment company which can 

be found in Göteborg and the daily 
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activities of Glasshus Ett which is the 

centre of Hammarby Sjöstad in Stockholm. 
Besides these with the showing of the 

University of Alnarp and a salix farm we 

can get acquainted with the economical 

and methodological aspects of different 

energy-plants culture. 

In the other part of this study I investigate 

some significant economical indexes in 

order to discover the causes of the 

differences of the two countries. 

Then I discover the current state of 

domestic sustainability and try to get to 

know more about central, governmental 

purposes as well as the civil and communal 

initiatives. 

 

Keywords: sustainable development, 

Swedish, Hungarian, economy 

 

 

Bevezetés 

 

Az utóbbi években a fenntarthatóság fogalma és koncepciója iránt kétségkívül jelentősen 
megnőtt az érdeklődés. Az Európai Unió mellett világszerte rengeteg kormányzati és civil 
szervezet, szakirodalmak és különféle médiumok foglalkoznak nap mint nap a témával, amely 
jelzi, hogy egyre sürgetőbb és globális problémával állunk szemben. 
 

Mind a globális jelleget, mind a problémák súlyosságát jól mutatja a korunk tíz legnagyobb 
globális kihívását összegyűjtő lista. Ezek az egymással szoros kölcsönhatásban álló elemek 
egy összefüggő problémahalmazt alkotnak, melynek megoldása gyakorlatilag a fenntartható 
fejlődés igazi feladata.  
 

A kihívások rangsora a következő: [Dinya, 2010] 

1. Energia 

2. Víz 

3. Élelmiszer 
4. Környezet 
5. Szegénység 

6. Terrorizmus, háború 

7. Betegség 

8. Oktatás 

9. Demokrácia 

10. Népesedés 

11. Fogyasztás 

 

A listán szereplő tényezők különböző szempontok és nézetek alapján másképp is 
rangsorolhatók. Véleményem szerint két változtatáson érdemes elgondolkodnunk: elsőként 
azon, hogy a rangsorban 10. helyen szereplő népesedés problémáját 0. kihívásnak tekintsük. 
A jelenlegi, növekvő folyamatokat figyelve ugyanis felmerül a kérdés, hogy létezik-e a 

környezet-, gazdaság-, társadalom számára olyan megoldás, amely az egyre növekvő 
népességet is képes kiszolgálni, különösképpen, ha számításba vesszük a mai fejlett 

társadalmak szintén egyre növekvő igényeit. Ezzel összefüggésben, úgy gondolom, hogy a 
fogyasztást 11. kihívásként (vagy éppen 10., ha a népesedést a 0.-nak tekintjük) 
értelmezhetjük. Lényeges kérdés ugyanis szerintem, hogy a fogyasztás és az arra vonatkozó 
igények csökkenthetők/visszafordíthatók-e? Az ezzel kapcsolatos szemléletváltás nélkül 
ugyanis nemhogy a növekvő, még a jelenlegi lakosság fenntartható fejlődésének 
megvalósítása is igen nagy – ha nem lehetetlen – kihívást tartogat számunkra. 
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Ezt a kihívást jól szemléltetik a ma már világszerte ismert „Ökológiai lábnyom” számítások. 
A mutató az egyének jólétét és az általuk kifejtett környezeti hatásokat kívánja vizsgálni, 
pontosabban: az ökológiai lábnyom az a föld- és vízterület, melyre egy meghatározott emberi 
népességnek szüksége van egy meghatározott életszínvonal végtelen ideig való eltartásához. 
[Global Footprint Network honlap, 2013] 

 

A mutatót sok kritika illeti annak pontosságával, számítási módszerével kapcsolatban, ám 
jelentősége és figyelemfelkeltő ereje nem vitatható, segítségével ugyanis az átlagember 
számára is kézzelfoghatóvá válnak a gyakran csak elméletben vitatott, ám egyre sürgetőbb 
teendők. Segít összehasonlítani fogyasztásunkat másokéval, más országok lakóival, így 
reálisabb képet alakíthatunk ki „jóléti” helyzetünkről.  
 

A Latouche [2011] által ismertetett ökológiai lábnyom-számítások tükrében, – melyek szerint 

az egy főre eső bioproduktív terület-szükséglet ma átlagosan 2,2 hektár, miközben a Föld 
mérete alapján az egy főre eső földterület nagysága ma 1,8 hektár. Vagyis máris túlléptük a 
rendelkezésünkre álló keretet. Ezek alapján tehát feltehetjük magunknak a kérdést: meddig 
tartható fenn ez a jelenlegi állapot, hová vezet minket ez a rendszer? 

 

Anyag és módszer 

 

A tanulmány első részében a svéd megoldásokat az összefoglalásban sorolt projekteken 
keresztül mutatom be. Ezután a két ország gazdaságát hasonlítom össze, melynek során 
főként a Központi Statisztikai Hivatal adataira támaszkodom, de figyelembe veszem néhány 
jelentős nemzetközi szervezet, – mint például a European Commission, vagy a WEF (World 

Economic Forum) – jelentésének statisztikáit is. A fenntarthatóság hazai helyzetének 
vizsgálatánál felhasználom a 2013-ban megjelent Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Keretstratégia dokumentumát, mely a következő tíz évre fogalmazza meg Magyarország 
stratégiai céljait és így úgy gondolom, igen meghatározó szerepet tölt majd be a jövőbeli 
fenntarthatósági intézkedések meghozatalában. Ezen kívül néhány hazai kezdeményezést 
mutatok be, melyek jelzik a változásra, változtatásra való igény jelenlétét már 
Magyarországon is. 
 

Eredmények 

 

A svéd minta 

 

Svédország nem csupán környezetvédelméről, hanem társadalmi jóléti rendszeréről és 
nagyfokú toleranciájáról is híres. Az országba látogatva rögtön feltűnhet a mozgássérültekre 
és a gyermekekre, gyermekkel közlekedőkre való különös odafigyelés (közlekedést segítő 
eszközök, járdák, játszóterek, játszósarkok az éttermekben, hotelekben), az emberek 

derűssége, állat- és természetszeretete: gyakori a babakocsit tologató és közben kocogó, 
kutyát sétáltató szülők látványa. A svéd emberek nagyon segítőkészek, gyakran nem is kell 
kérnünk, maguktól ajánlják fel segítségüket, az ingerültség, vagy rohanás nem nagyon 
jellemző rájuk. Van viszont egy tulajdonságuk, mely szintén figyelemre és tanulásra méltó: 
nagyon szeretnek mosolyogni! 

 

Svédországról röviden 

 

Svédország, hivatalos nevén, a Svéd Királyság Észak-Európában, Skandináviában található, 
az Európai Unió tagja.  Leginkább hatalmas erdőiről (az ország területének több mint felét 
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erdők borítják), környezetvédelméről, szociális jóléti modelljéről és az IKEA lakberendezési 
áruházról, vagy éppen Nils Holgersson mesehősről ismert.  
 

Területe: 449 964 km
2
 

Népessége: 9 495 133 (2012) 

Legnagyobb városai: Stockholm (1,3 millió fő), Göteborg (550 ezer fő), Malmö (280 ezer fő) 
[EU vonal honlap, 2013] 

 

Történelem, gazdaság 

Az ország történelmét hosszú ideje a béke és semlegesség jellemzi, mindkét világháborúban 
független állam maradt, a második világháborúban embermentő politikát folytatott. A 
semlegességnek, a virágzó fa- és fémiparnak, valamint az elmúlt évtizedek szociáldemokrata 
intézkedéseinek köszönhetően Svédországban igen magas az életszínvonal, a kiépített jóléti 
modell széleskörű szociális ellátórendszert biztosít az ország lakosainak, akik nyugodt, 
természetszerető életmódjukról híresek. A társadalmat széles középosztály jellemzi, 
nincsenek kiugró jövedelmi különbségek. A gazdaság legfőbb motorja a szolgáltató szektor és 
az innováció. 
A svéd államigazgatás átlátható, szinte bármely hivatalos dokumentum bárki számára 
elérhető, a lakosság pedig aktívan részt vesz a helyi és regionális politikai ügyekben. [Hargitai 
– Vizmathy, 2005] 

 

Környezetvédelem 

Svédország környezettudatossága nem új keletű elkötelezettséget takar. Európában először itt 
hoztak létre nemzeti parkot 1908-ban, jelenleg pedig összesen 28 nemzeti park van az 

országban. Az elsők között került sor a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésére, népszerű a 
kerékpáros közlekedés és a gyermekeket is már a kezdetektől a természet szeretetére nevelik. 
 

A svédek a fenntartható fejlődés, mint koncepció kialakulása során a nemzetközi 
konferenciák és egyezmények kiemelt együttműködői voltak. Így például, – a svéd kormány 
felajánlására – az első ENSZ környezetvédelmi világkonferenciára is Stockholmban került 
sor. 

 

A svéd fenntarthatóságról 
 

A svéd kultúra szerves részét képezi a környezettel való harmonikus együttélés. Az alább 
bemutatott projektek egy folyamatosan fejlesztett, összefüggő rendszer részei, melynek 
fenntartását és javítását a Svéd Környezetvédelmi Hatóság (Swedish Environmental 

Protection Agency) javaslatok megfogalmazásával, egyeztető, közvetítő szerepével és 
környezetvédelmi tudástár fejlesztésével segíti, emellett biztosítja a nemzeti környezetvédelmi 
célkitűzések megvalósítását. Ezen célkitűzések céljait és az általuk elérni kívánt világ 
jellemzőit az alábbi 16 pontban foglalták össze: [Sweden’s environmental objectives, 2013] 

 

1. Klímaváltozás csökkentése (üvegházhatás, globális felmelegedés): a szén-dioxid és 
hasonló gázok kibocsátásának felére csökkentése 2050-ig, teljes megszűntetése 2100-ig 

2. Tiszta levegő: ipari és közlekedési szennyezés csökkentése. 

3. Kizárólag természetes savasodás: a föld és a vizek savasodását legfőképp a 
közlekedés, hajózás, az erőművek, az ipari és mezőgazdasági termelés okozza, ezért 
ezen tevékenységek hatásainak csökkentésére van szükség. 

4. Nem mérgező környezet: a termékekben és épületekben megtalálható vegyi anyagok 

csökkentése, helyettesítése. 
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5. Az ózonréteg megóvása: az ózont gyengítő termelés és fogyasztás csökkentése. 

6. Sugárzásmentes környezet: mobiltelefonok, nukleáris energia, elektromos eszközök 
okozta károk csökkentése, elkerülése. 

7. Eutrofizáció, vagyis „elalgásodás” megszűntetése: a folyamatot a foszfor és a 
nitrogén túl nagy mennyisége okozza a vízben, ezért ezen anyagok kibocsátását 
csökkenteni kell. 

8. Virágzó tavak és folyók: az emberi tevékenység (folyószabályozás, mezőgazdaság, 
vízerőművek, stb.) okozta hatások és károk csökkentése, helyreállítása, a vizek 
élővilágának megóvása. 

9. Jó minőségű talajvíz: a veszélyes anyagok és a só talajvízbe jutásának 
megakadályozása, védett területek kialakítása. 

10. Kiegyensúlyozott tengeri környezet, virágzó tengerpart és szigetek: halászati 
szabályozások, együttműködés, a természeti és kulturális értékek védelme. 

11. Gyarapodó lápok: a lápok és élőviláguk védelme, lecsapolások szabályozása, 
visszaszorítása, vagy éppen tiltása bizonyos területeken. 

12. Fenntartható erdők: kitermelés szabályozása, ismeretbővítés az emberi 
beavatkozások, a levegőszennyezés és a klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatásairól. 

13. Változatos mezőgazdaság: a mezőgazdasági gyakorlatok megőrzése és egyben 
fejlesztése, a növényfajták és állatfajok – mint a kulturális örökség részei – megőrzése. 

14. Csodálatos hegyvidék: az állattartáshoz szükséges legelő területek, a turizmus, a 
szórakozási/sportolási lehetőségek és a bányászati tevékenység összehangolása. 

15. Jól épített környezet: a természeti értékek, zöld területek védelme, megújuló energiák 
használata az infrastruktúra fejlesztése során, zajszint csökkentése. 

16. Változatos növény- és állatvilág: veszélyeztetett fajok és területek védelme, a 
természeti erőforrások felhasználásának megfelelő és fenntartható tervezése. 

 

Az előbbi pontok egy olyan komplex célkitűzést írnak le, amely egybecseng a fenntartható 
fejlődés általánosan elfogadott definíciójával: 2020-ra olyan társadalmat teremteni, melyben 

az ország főbb környezeti problémái megoldottak és a jövő generáció számára tiszta levegőjű, 
egészséges, természeti értékekben gazdag világ örökíthető. [Sweden’s environmental 

objectives, 2013] 

 

A célkitűzések és a megvalósítási folyamat a társadalom valamennyi tagja számára 
teljesítendő feladatokat fogalmaz meg: a kormány feladata az információk gyűjtése és ezek 
alapján a folyamat irányítása, az eszközök (adók, törvények) megválasztása. A 
kormányhivatalok dolga a különböző szervezetekkel, vállalatokkal való együttműködés és 
ellenőrzés a célok elérése érdekében. Egy szakértőkből és vállalati képviselőkből álló 
bizottság támogatja a kormányt a hosszú távú stratégiák és eszközök konkretizálásában. A 
helyi hatóságok és önkormányzatok a célok megvalósítását helyi döntésekkel (ház- és 
útépítés, infrastruktúra) segítik és ellenőrzik. Az egyes emberek pedig, mint felhasználók és 
fogyasztók, vásárlási döntéseikkel, szokásaikkal (pl.: utazási mód) nagy változásokat tudnak 
előidézni. A kitűzött célok megvalósítása persze csak nemzetközi összefogással lehetséges, 
hiszen a legtöbb környezeti hatás előbb, vagy utóbb minden területet érinteni fog, 

országhatártól függetlenül. [Sweden’s environmental objectives, 2013] 

 

A svéd projektek bemutatása 

 

Az alábbi cégek, projektek és technológiai megoldások tehát egy jól kitalált, az előzőekben 
bemutatott komplex rendszer egyes elemeinek is tekinthetők és kialakításuk során a 
társadalom valamennyi tagjának együttműködését kívánták meg. 
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GRYAAB szennyvízkezelő társaság 

 

Svédországban a 19. század végétől léteznek szennyvízelvezető rendszerek, melyek 
kezdetben a háztartási szennyvizet a környező vizekbe vezették vissza, mindenfajta kezelés, 
tisztítás nélkül. Hamar kiderült azonban, hogy a vízminőség ennek köszönhetően súlyosan 
megromlott, az élővilág elpusztult. A probléma megoldására 1967-ben megalakult a Svéd 
Környezetvédelmi Hatóság (Swedish Environmental Protection Agency), az elkövetkező 
években pedig jelentős fejlesztésekre került sor a szennyvíz országos és regionális tisztítása 

érdekében. 
  

A GRYAAB szennyvízkezelő társaságot az 1960-as években helyi önkormányzatok 
alapították, azóta a vállalat felelős a szennyvíz kezeléséért Ale, Göteborg, Harryda, Kungalv, 

Molndal és Partille tartományokban, és összesen több mint 130 kilométernyi 

csatornarendszert működtet. A társaság Rya nevű szennyvízkezelő üzeme 1972-ben kezdte 

meg működését, melynek köszönhetően a Göta alv folyó és a helyi tavak vízminősége javulni 
kezdett. 

 

A következőkben a cég szennyvízkezelési eljárását mutatom be.  
 

A szennyvíz tisztítását három folyamatban végzik: mechanikai, kémiai és biológiai eljárással. 
A teljes kezelési folyamatot mutatja be az alábbi ábra: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: Szennyvízkezelési eljárás a Gryaab-nál 

Forrás: Gryaab nyomtatott tájékoztató anyag, 2013 

A mechanikai eljárás során először eltávolítják a nagyobb szemét- és papírdarabokat, majd a 
szennyvíz egy úgynevezett homokgyűjtőbe kerül, ahol a víznél nehezebb szennyeződések a 
tartály aljára süllyednek és pumpák segítségével eltávolítják őket. Ezután a még megmaradt 
finomabb szennyeződések az előzetes szűrés során – szintén a víz aljára süllyedve –, iszappá 
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alakulva kerülnek eltávolításra, a kiszárított iszapot pedig biogáz előállító üzemekbe 
szállítják. 
A kémiai folyamatok során nagyrészt a foszfor eltávolítását végzik, vegyi anyagok 
(alumínium, vas) hozzáadásával, majd az ülepedés segítségével. 
A biológiai kezelés folyamán baktériumok segítségével bontják le a megmaradt 
szennyeződéseket, valamint a nitrogént nitrogén gázzá alakítják át, amely aztán a levegőbe 
távozik. 
A teljes tisztítási folyamat nagyjából 12 órát vesz igénybe, mely után a víz megtisztítva 
visszatér a természetes vizekbe.  
A folyamat során keletkezett, visszamaradt iszapból műtrágya vagy biogáz készül. Az ily 
módon, egy év alatt keletkező iszapból olyan mennyiségű biogáz előállítása lehetséges, mely 
elegendő arra, hogy egy autóval 2000-szer megkerüljük a Földet. [Gryaab nyomtatott 

tájékoztató anyag, 2013] 

 

Hammarby Sjöstad – a fenntartható város 

A hazai médiában is többször bemutatott, Stockholmban található Hammarby Sjöstad 
városrész már önmagában is egy átfogó, komplex rendszert alkot. A város Glasshus Ett 
elnevezésű központja egyfajta felnőttoktatási feladatot végez; a rendszerre vonatkozó 
információkkal, segédanyagokkal látja el a lakókat, valamint azt a 13 000 látogatót, akik 
évente Hammarby-ba látogatnak, hogy megismerkedhessenek a rendszer működésével. 
 

A korábbi ipari terület helyén felépített, víz köré települt „tóvárosban” a Svédországban már 
megszokott megoldások mellett (napkollektor, biogázzal működtetett városi buszok, stb.) 
olyan új fejlesztésekre is hangsúlyt fektettek, mint a lakóparkot mindenhol megszakító zöld 
folyosók, autómegosztó hálózat, valamint földalatti, vákuummal működtetett csőrendszer a 
hulladék gyűjtésére.  
A városrész közel 11 000 lakása távfűtéssel rendelkezik, melyet azonban nem gázzal, hanem 
hulladék és különböző faipari melléktermékek égetésével üzemeltetnek. Ennek és a szelektív 
gyűjtésnek köszönhetően a hulladék 99%-át újrahasznosítják. Ez az adat azonban nem csupán 
erre a városrészre, hanem az egész országra jellemző. 
 

Az alábbi ábra a Hammarby modellt mutatja be: 
 

 
2. ábra: A Hammarby modell 

Forrás: Hammarby nyomtatott tájékoztató anyag, 2013 
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Az ábráról könnyen leolvasható a fenntartható várostervezés hatékony energia-előállításra és 
hulladékkezelésre kifejlesztett alábbi körforgása: [Hammarby nyomtatott tájékoztató anyag, 
2013] 

1. Az éghető hulladékot távfűtés és elektromosság előállítására használják fel. 
2. A szerves hulladékból biogáz és műtrágya lesz. Ez utóbbi segítségével 

bionövényeket termesztenek, melyek szintén a távfűtés és elektromosság 
előállításához kerülnek felhasználásra. 

3. Valamennyi újrahasznosítható hulladékot (papír, karton, műanyag, üveg, fém) újra 
felhasználják. 

4. Egyedül a veszélyes hulladék kerül a szemétlerakókba.  
5. A szennyvízkezelő üzemekben megtisztítják a tengerbe, tavakba visszaengedett vizet 

és az eljárás során visszamaradt iszapból szintén biogáz (autók és helyi buszok 
részére), valamint műtrágya készül. A megtisztított víz – tengerbe visszaömlése előtt 
– még fűtő-hűtő energiaként is hasznosul. 

6. Az esővizet helyileg tisztítják meg, majd visszaengedik a természetes vizekbe. 
 

Ahogy már említettem, a szelektív hulladékgyűjtés (háztartási és közösségi szinten egyaránt), 
a napenergia, a biogáz használata Svédországban tulajdonképpen már szokványos, 
hagyományos megoldásnak mondható. A Hammarby városrészben – és egyébként 
Svédország több pontján is – találkozhatunk azonban egy új és igen üdítő autóhasználati 
megoldással is: az úgynevezett „car pool” gyakorlatilag egy autókölcsönző, mely nem a 
szokásos turisztikai célokat szolgálja, hanem a környéken lakók számára nyújt gépjármű-

használati lehetőséget: az autómegosztó hálózatban az ügyfelek havi tagsági díjat fizetnek és 
további bérleti díj megfizetése után bármikor használhatnak egy autót. A Glasshus Ett 
központban dolgozó Erik Freudenthal elmondása szerint, az ily módon történő autóbérlés 3 
000 km/év használatig annyiba kerül az ügyfeleknek, mintha saját autójuk biztosítását és 
egyéb díjait fizetnék, míg a saját autó megvásárlásának összegét megspórolhatják, nem 
beszélve az egyértelmű környezeti előnyökről. Jelenleg Hammarby-ban 910 lakó csatlakozott 
az autókölcsönzőkhöz, akik összesen 46 db autón osztoznak. 
 

A fentiekből is jól látható, hogy csakúgy, mint az ország egész területén, a Hammarby 
városrészben is a cél a különböző eljárások összehangolása, a rendszerben való gondolkodás. 
 

A Hammarby Sjöstad felépítése és fejlesztése alatt szerzett tapasztalatokra alapozva a Svéd 
Kereskedelmi Tanács (Swedish Trade Council) kidolgozta a fenntartható városok modelljét, 
melynek neve: Symbiocity. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson az egyes 
társasház kezelőktől kezdve az önkormányzatokig, hogy hogyan építhetik ki saját 
„fenntartható város” rendszerüket, sőt közreműködik az együttműködő partnerek 
megtalálásában is. 
 

A fenti modell pozitívumait látva joggal merül fel bennünk a kérdés, hogy ha ezek a 
módszerek sokkal hatékonyabbak, környezetkímélőbbek és így logikusan olcsóbbak is, – 

hiszen nem igényelnek például fosszilis energiavásárlást a távfűtés, vagy elektromosság 
biztosítására –, akkor miért nem használja őket minden ország, köztük Magyarország is? A 
Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. honlapján olvasható cikk szerint Németországban például 
„… gazdasági, politikai, tudományos és társadalmi akadékoskodás…” nehezítette a 
fejlesztéseket. [Fővárosi Közterület- Fenntartó Zrt. honlap, 2013] Hazánkban talán hasonló, 
valamint anyagi korlátok okozhatják a fejlődés lassúságát. A gazdasági tényezők vizsgálatára 
a későbbiekben részletesen is kitérek. 
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Swedish University of Agricultural Sciences – Alnarp  

 

Az egyetem többek között különféle energianövények megújuló erőforrásként való 
felhasználását kutatja. Az alábbiakban ezen energianövények közül a kender és az 
úgynevezett salix termesztésének alapvető jellemzőit tekintem át röviden.  
 

A biomassza, bioenergia, mint megújuló energiaforrás alapvetően a következő 
alapanyagokból állítható elő: kommunális szerves hulladék, zöld- és növényi hulladék, 
szennyvíziszap, trágya, energianövények, ipari fahulladékok. [Probiopol honlap, 2013] 

Alábbiakban az energianövényekből való előállítást és a fenti két növény sajátosságait 
vizsgálom meg részletesebben.  
Az energianövényekkel szembeni alapvető elvárás a magas hozam és a költséghatékonyság. A 
bioenergetikát tekintve előnye a hulladékokból történő előállítással szemben, hogy a belőlük 
keletkező biomassza összetétele ismert és állandó, hátránya viszont, hogy előállításuk 
befektetést igényel. Néhány ismertebb energianövény: kender, zöld pántlikafű, gabonafélék, 
olajrepce, energiafűz (salix), stb. [Prade, 2011] 
 

A kender, mint energianövény 

A kender egynyári, kétszikű növényfajta, melyet az emberiség régóta használ elsősorban 
rostja és magja miatt. Rostjának ipari felhasználása során kötelet, textilt és papírt, magjából 
pedig festéket, különböző lakkokat és madáreleséget állítottak elő, valamint a növény 
különböző részeiből származik a marihuána és a hasis. Élvezeti célú használatának 
korlátozására a növény termesztését fokozatosan betiltották. [Pelle – Dénes, – szerk. 2001] 

Termesztése néhány országban még ma is tiltott, ám energianövényként való felhasználása, – 

magas biomassza tartalma miatt – napjainkban egyre inkább előtérbe kerül. 2007-ben 

Svédországban 800 hektárnyi területen termesztettek kendert, melyet nagyrészt brikettként 
értékesítettek. A felhasználás módjai egyébként többfélék lehetnek: az egyik opció a teljes 
növény elégetése (pl.: brikettként), de bioetanol, biogáz is előállítható belőle. [Prade, 2011]  

 

A Salix, mint energianövény 

A salix, – magyarul energiafűz – igen hasznos és kiváló tulajdonságokkal rendelkező növény, 
egyes fajtái akár napi 3-3,5 centimétert is nőnek, egy-egy ültetvény pedig akár 30 évig is 
hasznosítható, ráadásul a növény olyan helyen is megél, amely mezőgazdasági termelésre 
egyébként alkalmatlan. [Kudor, 2012] 

 Az energiafűz termesztésének fejlődése az 1970-ben bekövetkező nagy olajválság után indult 
meg Svédországban, majd 1990-től – elsősorban hő- és energia-előállítás céljából – 

kereskedelmi termesztése is megkezdődött és gyorsan növekedésnek indult. A növekedés 
alapjául a fűz előnyös tulajdonságai (magas hozam, alacsony előállítási költségek és jó 
környezeti teljesítmény) szolgáltak, 2011-ben pedig már összesen 12 ezer hektáron 
foglalkoztak termesztésével. Ahhoz azonban, hogy a növény fel tudja venni a versenyt a 
faipari melléktermékekkel, hulladékokkal, ahhoz a salix iparágban nagyobb versenyre, 
további tanulmányokra és technológiai fejlesztésekre van szükség. [Rosenqvist et al., 2013]  

 

A svéd projektek alapján levonható következtetések 

 

A bemutatott svéd projektek természetesen csak ízelítőül szolgálnak, a teljes rendszer 
megértése jóval mélyebb vizsgálatot igényel. Reményeim szerint azonban az előző példák 
arra már elegendőek, hogy személetünk új irányba mozduljon el, hogy akár egyéni szinten is 
elgondolkodjunk a lehetőségekről és belássuk, hogy kitartó munkával változtathatunk saját 



JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 2 (1) PP. 91-111 (2014) 

 

100 

 

szokásainkon, hozzáállásunkon és esetleg új megoldásokat kereshetünk vállalkozóként, 
cégvezetőként, vagy politikai döntéshozóként.  
 

A tanulmány második részeként, a következőkben Magyarország és Svédország gazdasági és 
egyéb mutatókkal jellemezhető helyzetét ismertetem a fenntarthatóság szempontjából, majd 
ezt követően kitérek annak vizsgálatára, hogy hazánk hol tart a fenntartható fejlődés 
megvalósításában, mit jelent ma itthon ez a kifejezés a kormányzati, valamint a közösségi 
kezdeményezések, projektek szintjén. 
 

A svéd-magyar gazdaság összehasonlító elemzése 

 

A svéd (9,5 millió fő) és magyar (9,9 millió fő) lakosság létszáma ugyan hasonló, de a 
skandináv ország mintegy 450 ezer négyzetkilométerével csaknem ötszörös területtel 
rendelkezik hazánkhoz képest. Mindkét állam az Európai Unió tagja, ám az Unió valutájával 
egyik sem rendelkezik, bár – hazánkkal ellentétben – Svédországban ez saját gazdasági döntés 
eredménye. A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum – WEF) 2013. évi 
versenyképességi mutatója (Global Competitiveness Report – GCI) szerint Svédország a 4., 
míg hazánk az 60. legversenyképesebb ország a világon. [Schwab – ed., 2012] 

 

Svéd-magyar kapcsolatok 

 

Magyarország és Svédország először 1945. december 28-án lépett diplomáciai kapcsolatba, 
amely az évek során kölcsönös kormányfői és miniszteri látogatások, testvérvárosi 
kapcsolatok, kulturális rendezvények által vált szorosabbá. Hozzávetőlegesen több mint 400, 
részben vagy egészben svéd érdekeltségű cég működik hazánkban, a náluk foglalkoztatottak 
száma nagyjából 14 000 fő. [Hargitai – Vizmathy, 2005] 

 

Gazdasági mutatószámok 

 

A fenntarthatóság vizsgálata nem választható külön a gazdasági mutatók elemzésétől, hiszen 
közvetlenül vagy közvetve, de állandóan hatnak egymásra. Magyarország és Svédország 
gazdasági helyzetét tekintve igen eltérő pozíciót foglal el az európai országok rangsorában. 
Az alábbiakban néhány, a fenntarthatóság témaköréhez kapcsolódó mutató segítségével 
vizsgálom ezen eltérés legfőbb okait.  
 

Egy főre jutó GDP 

 

Az első és legfontosabb jellemző a GDP, mely alapján a svédek, – csaknem kétszeres GDP 
értékükkel (3. ábra) – egyértelműen sokkal előnyösebb helyzetben vannak, nem beszélve a 
kutatás-fejlesztési kiadások GDP-hez viszonyított hányadáról, mely hazánkban csupán 
harmada a skandináv állam értékének. (A KSH adatai szerint 2011-ben Magyarországon 
1,2%, Svédországban 3,4%.) Ezt a tényt figyelembe kell vennünk akkor, amikor hazánk 
lehetőségeit vizsgáljuk a K+F tevékenység, az innovációs megoldások megvalósítása, vagy 
egyéb beruházások tekintetében.  
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4. ábra Egy főre jutó GDP, vásárlóerő-paritás alapján, 2011 (USD) 

Forrás: KSH, 2013 adatai alapján saját szerkesztés 

Egyéb mutatók 

A következőkben egyéb, gazdasági fejlettségre utaló mérőszámokat vizsgálok. A fogyasztási 
adatok (4. és 5. ábra) alapján a fenntarthatóság szempontjából Magyarország értékei 
kedvezőbbek, azonban a számok vizsgálatánál figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy a 
svéd életszínvonal körülbelül kétszerese a magyar átlagénak (3. ábra GDP adatai). A 
fogyasztási adatok tehát sajnos szegénységünket is mutatják; a magyar GDP vásárlóerő-

paritáson például csupán az EU átlag 66%-a (3. ábra), személygépjárműveink ezer főre eső 
száma is kevesebb, 62% az európai országok átlagához viszonyítva (4. ábra).  
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5. ábra Ezer lakosra jutó személygépkocsi állomány Európában, 2011 

Forrás: KSH, 2013 adatai alapján saját szerkesztés 

Figyelembe véve azonban, hogy például Svédországban ma már a személygépkocsik 
számának csökkentésére törekszenek, érdemes lenne hazánkban is figyelmet fordítani arra, 
hogy a 2011-es adatok ne, vagy csak kevéssé növekedjenek. Ennek oka pedig ne a lakosság 
rossz anyagi helyzete legyen, hanem az, hogy a fejlett tömegközlekedési szolgáltatásoknak, 
biciklis utaknak köszönhetően nem érzik szükségét, hogy háztartásonként több autót 
birtokoljanak. A KSH 2011-es adatai alapján ugyanis elmondható, hogy a magyar háztartások 
körülbelül 75%-a már rendelkezett legalább egy saját személygépkocsival (nagyságrendileg 3 
millió autó és 4 millió háztartás volt Magyarországon 2011-ben). Ez természetesen csak 
becsült érték és nyilvánvaló, hogy a növekedés nehezen megállítható, hiszen azok, akik még 
nem rendelkeznek gépjárművel, teljes joggal vágynak rá. De a jelenlegi tulajdonosoknak 
érdemes lenne átgondolniuk a második, esetleg harmadik autó szükségességét. 
 

Érdekes még megvizsgálni az elsődleges energiafelhasználás értékeit is Európában, melyek 

azt mutatják, hogy Svédországhoz viszonyítva fele annyi energiát használunk (5. ábra). 
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6. ábra Elsődleges energiafelhasználás, 2011 (millió tonna, olajegyenérték) 

Forrás: KSH, 2013 adatai alapján saját szerkesztés 

Más kérdés azonban, hogy ezt az energiaszükségletet mennyiben elégítjük ki megújuló 
energiaforrásokkal. E tekintetben Svédország jóval előttünk jár, több mint négyszeres értékkel 
bír (30,7%-7,1%) a megújuló energiaforrások összes energiafogyasztáson belüli arányát 
tekintve (6. ábra).  
 

Az összehasonlító elemzés következtetései 
 

Az előbbi adatok csak néhány szempontból vizsgálják a két ország gazdasági és 
fenntarthatósági helyzetét, ám az egyértelműen látható, hogy Svédország versenyképessége, 
megújuló energiákkal kapcsolatos fejlettségi szintje jóval meghaladja hazánkét. 
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7. ábra Megújuló energiaforrások aránya a teljes energiafogyasztáson belül, 2010 (%) 

Forrás: Share of renewables in gross inland energy consumption (2010), 2013 

 (a European Commission honlapjáról) adatai alapján saját szerkesztés 

 

Az összehasonlító elemzés következtetései 
 

Mindezek függvényében úgy gondolom, hogy országunk sajátosságait és az egyes 
technológiák hazai használhatóságát körültekintően vizsgálva ugyan, de érdemes lenne 
elgondolkodnunk a skandináv államban jól bevált rendszerek adaptálásáról, hazai 
rendszereinkre szabásáról. Gondolok itt például a hazai távfűtés hulladékégetéssel történő 
kiszolgálására, egyéb tüzelőanyagok bevezetésére, ezzel is csökkentve gázfüggőségünket 
(KSH adatok szerint 2012-ben, Magyarországon az összes lakásállomány 74,9%-a vezetékes 
gázt használt!), de a villamos energia előállítását megújuló energiaforrásokból, vagy a 
lakosság szelektív hulladékgyűjtését is lehetne különböző eszközökkel ösztönözni. Miért ne 
tanulhatnánk másoktól? Miért ne követhetnénk a már kitaposott ösvényeket, rengeteg időt, 
pénzt és energiát megtakarítva magunknak, melyet aztán saját fejlesztések, ötletek 
megvalósításába invesztálhatnánk. 
 

A fentiekkel párhuzamosan azért sietve leszögezném, hogy tény, hogy Svédország törekvései 
a környezetvédelem, a fenntarthatóság érdekében elismerésre méltóak, mindezek mellett 
azonban ne felejtsük el, hogy például a korábbiakban említett ökológiai lábnyom értéke éppen 
Svédországban az egyik legmagasabb: 5-8 hektár/fő. [Grooten – ed., 2012] Nem szabad tehát 
abba a hibába esnünk, hogy az adatok alapos vizsgálata és átgondolása nélkül feltétlen 
mintaként fogadunk el valamit.  
 

Ezen kívül lássuk be azt is, hogy a skandináv jóléti állam körülményei között – nem 

belemenve ennek kialakulásába – sokkal könnyebb környezetvédelemről, kutatás-fejlesztési 
projektekről gondolkodni, míg hazánkban sok állampolgár, vállalatvezető napi gondolatait, 
teendőit a túlélés, a cég fennmaradásának biztosítása köti le.  
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Fenntartható fejlődés Magyarországon 

 

Hazánkban már létezik a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, a Nemzeti Éghajlat-
változási Stratégia, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa, valamint a Magyarországi 
Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH), de a gyakorlati megvalósítás még nem 
kezdődött meg. [Dinya, 2009] Hazánk, energiaszükségletének nagy részét (csaknem 
kétharmadát!) importból fedezi. Látható tehát, hogy energiafelhasználásunkat tekintve 
kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, ezért ami nyilvánvalóan elengedhetetlen és egyre 
sürgetőbb a hazai fenntartható fejlődés koncepciójának felépítésében, az a megújuló 
energiaforrások hazai alkalmazásának, lehetőségeinek részletes, szakmai vizsgálata és 
fejlesztése. [Szarka, 2010] 

 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 

 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiát 2013-ban fogadta el a magyar parlament. 

Ez a dokumentum a 2012 és 2024 közötti időszakra szól, így nagy valószínűséggel 
meghatározó szerepe lesz a következő évek fenntarthatósági koncepciójában, politikai 
döntéseiben. 
 

A stratégia 56 oldalban foglalja össze hazánk jelenlegi helyzetét és fenntarthatósággal 
kapcsolatos célkitűzéseit. A globális helyzet értékelése és a fenntartható fejlődés értelmezése 
után Magyarország erőforrásait elemzi. Itt a fenntarthatóság három alappillére (társadalom, 

gazdaság, természet) mellett az emberi erőforrást külön kategóriaként kezeli. Ezután az 
egyéni és közösségi felelősség egyensúlyát taglalja – ahol egyéni, családi, nem kormányzati 
(köztes) és kormányzati döntéseket különböztet meg –, majd egy jövőbeli Magyarország 
vízióját írja le, amit a következő kulcsszavakkal jellemez: mértékletesség, takarékosság, 
kölcsönös és erős bizalom, munka, találékonyság, értékteremtés, stb.. A nemzetközi és Uniós 
szabályok és elvárások összefoglalása után végül áttér a hazai négy erőforrással kapcsolatos 
célok és feladatok rendszerének elemzésére. Gyakorlatilag ez az elemzés teszi ki a stratégia 
nagy részét, szerkezetileg pedig négy társadalmi csoportra bontva fogalmazza meg az emberi, 
társadalmi, természeti és gazdasági erőforrásokra vonatkozó feladatokat. Szemléltetésképpen 
néhányat felsorolok ezen feladatokból: [NFFK, 2012] 
 

1. Családjaink és a polgárok felelőssége 

Emberi erőforrás: értékmegőrzés, továbbadás, életen át tartó tanulás, egészségtudatos 
magatartás 

Társadalmi erőforrás: egyéni felelősségvállalás, társadalmi szolidaritás, önkéntes 
tevékenység  
Természeti erőforrás: egyéni és állami felelősség 

Gazdasági erőforrás: vállalkozói értékrend, pénzügyi tudatosság, megtakarítások 

 

2. Vállalkozásaink a fenntarthatóságért 

Emberi erőforrás: családbarát munkahely, munka melletti gyermekvállalás segítése, 
alkalmazottak képzése, munkakörülmények javítása 

Társadalmi erőforrás: jogkövető magatartás, bizalom-javítás (civil és piaci szereplőkkel) 
Természeti erőforrás: környezetvédelmi szervezetek és tevékenységek támogatása, 
felhasznált természeti inputok és szennyezés csökkentése 

Gazdasági erőforrás: hazai beszállítók, lokális termelési rendszerek előnyben részesítése, 
helyi, térségi gazdasági kapcsolatok erősítése 
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3. Ajánlások kisközösségeinknek, civil szervezeteinknek és vallási közösségeinknek  

Emberi erőforrás: családok erősítése, egészségügyi prevenciós programok, szűrések 
szervezése 

Társadalmi erőforrás: feddhetetlenség kultúrájának megerősítése, a korrupció elleni 
fellépés, az emberek és csoportok közötti bizalom erősítése 

Természeti erőforrás: környezeti fenntarthatóság értékrendjének terjesztése, természeti 
erőforrások védelme 

Gazdasági erőforrás: vállalkozókkal való nyilvános együttműködés, pénzügyi tudatosság 
közvetítése 

 

4. Az országos és a helyi kormányzás feladatai 

Emberi erőforrás: versenyképes munkabér biztosítása, családokat és a gyerekvállalást 
támogató intézkedések, tudást előállító, elosztó, felhasználó intézményrendszer, 
pedagógus képzés reformja, K+F+I tevékenység támogatása, népegészségügyi, prevenciós 
programok és szűrések 

Társadalmi erőforrás: társadalmi szervezetek jogszabályi kereteinek biztosítása, 
feddhetetlenség kultúrájának megerősítése, korrupció elleni fellépés, művelődési házak, 
múzeumok, könyvtárak hálózata, kormány és köztisztviselői kar továbbképzése, 
pedagógusok és a nevelő (oktató) munkát segítők fenntarthatósággal kapcsolatos szakmai 
továbbképzése  
Természeti erőforrás: zöld befektetések támogatása (mintaprojektek, K+F, innováció), 
lokális, ökologikus termelési és fogyasztási rendszerek kialakítása, zárt anyagciklusok 
kialakítása, hulladék újrahasznosítás, zöldgazdasági reformok szabályozása, 
adózási/támogatási rendszereken keresztül, kritikus állapotban lévő erőforrások esetében 
korlátozó előírások, teljes tilalom. 

Gazdasági erőforrás: kezdő vállalkozások segítése (például inkubátorházak), helyi 
gazdasági kapcsolatok erősítésére szolgáló eszközök, vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásának támogatása, vállalati K+F+I támogatása, kiszámítható 
gazdaságpolitika, értékálló pénz, eladósodás maximális mértékét illetően alkotmányos 
korlát, kampányok a lakosság pénzügyi tudatosságának növelésére, megtakarítások 
növelése 

 

A felsorolás terjedelmi arányaiból is látható, hogy a stratégia az országos és helyi 
kormányzást illetően sokkal több teljesítendő feladatot fogalmaz meg, jelezve ezzel a 
fenntartható fejlődés megvalósításában játszott kulcsfontosságú szerepüket. 
 

Véleményem szerint a dokumentum alapvetően jó célkitűzéseket fogalmaz meg, így például a 
fenntarthatóság megvalósításához a társadalmi szereplők együttműködését tartja 
szükségesnek, valamint jó megállapításokat tesz az általános értékrend megfogalmazására 
vonatkozóan, így átfogó nemzeti célkitűzésként és jövőképként megállja a helyét. 
Stratégiaként azonban úgy gondolom konkrétabb lépéseket kellene meghatároznia és azokat 
az egyes szereplőkhöz rendelnie, a fenti feladatok ugyanis érzésem szerint még mindig csak 
célokat fogalmaznak meg, konkrét intézkedéseket, vagy javaslatokat a megvalósításra nem 
találunk a szövegben. A Keretstratégiát továbbfejlesztve ezért úgy gondolom, részletes 
megvalósítási terv kidolgozására is szükség lenne. 
 

Hazai kezdeményezések, projektek 

 

A továbbiakban néhány egyéni és közösségi kezdeményezést mutatok be, melyek a 
fenntarthatóság mindennapi életünkben játszott kiemelkedő szerepét felismerve igyekeznek 
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tenni valamit egy jobb, minőségibb életért. Optimizmusra ad okot, hogy ezen a szinten már 
láthatók a fenntartható fejlődés megvalósításához szükséges paradigmaváltás kezdetleges 
jelei.  

 

Néhány inspiráló példa hazánkban 

Hernádszentandrás: A „BioSzentandrás” program keretében 30 helyi leendő biokertész 
(dolgozók és munkanélküliek egyaránt) termel biozöldségeket, képzéseken vesznek rész, 
hogy megtanulják a bio kertgazdálkodás alapjait. A megtermelt termékeket hazaviszik, 

valamint értékesítik. [BioSzentandrás honlap, 2013] 

 

Olaszliszka: egy mezőgazdasági projekt keretében 38 fő foglalkoztatásával állattenyésztés és 
növénytermesztés folyik az önkormányzat által üzemeltetett konyha részére. [Kelen, 2012] 

 

Agrya (Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége): egy fiatal gazdákból álló agrár- és 
vidékfejlesztési szervezet, melynek legfőbb célkitűzése a gazdálkodók érdekeinek szakmai 
képviselete, valamint a vidék és a helyi közösségek fejlesztése. Ezen célokat oktatási, 
vidékfejlesztési programokkal, börzékkel, konferenciákkal és egyéb projektekkel igyekeznek 
megvalósítani. [Agrya honlap, 2013]  

 

Egység: a www.egyseg.org weboldalt elindító fiatalok egy olyan online felületet kívántak 
létrehozni, ahol a regisztrált tagok kapcsolatba kerülhetnek egymással és egy adott projekten, 
virtuális vagy akár személyes munkacsoportot létrehozva közösen kezdhetnek el dolgozni. 

[Egység honlap, 2013] 

 

A kezdeményezés alapítóival a Galgahévízen található ökofaluban ismerkedtem meg. A Gaia 
Alapítvány által üzemeltetett falu a fenntarthatóság hármas pillérére alapozva igyekszik 
kialakítani működését, ám jelenleg elég sok belső problémával küzd. A falu lakói és az 
alapítvány képviselői között fennálló nézeteltérések arra hívják fel a figyelmet, hogy a 
társadalmi vonatkozások kiemelt súlyt képviselnek a fenntarthatósági – és egyébként 
bármilyen más – projektekben, ezért erre különös hangsúlyt kell fektetnünk már a kezdetektől 
fogva. A közös célok érdekében újra meg kell tanulnunk együttműködni, a mostani 
individualizmus helyett újra közösségekben kell gondolkodunk. Ez lehet ugyanis hosszú távú 
túlélésünk egyik kulcsa.  
 

Ökorulez: a program a mindennapi – munkáért, jobb pozícióért, több pénzért való – hajtást 
igyekszik más megvilágításba helyezni és azt hirdeti, hogy az életnek, a vállalkozásoknak 
egészen más motivációi is vannak. Az általuk „másért vállalkozók”-nak nevezett gazdasági 
szereplőknél az elsődleges cél az emberek szolgálata. A projekt keretében idén egy versenyt is 
hirdettek ilyen célú vállalkozások üzleti tervének létrehozására. [Ökorulez honlap, 2013] 
Ugyan még sok kezdeményezés, projekt esetében bizonytalan az elképzelt koncepció 
jövőképe, kifogásolhatók a célok és az azok megvalósítására használt eszközök és módszerek, 
ám mindenképpen pozitív és előremutató ezen kezdeményezések megléte, tevékenysége, ezért 
véleményem szerint szükség lenne ezek több csatornán történő népszerűsítésére,  
bemutatására, ezzel is ösztönözve hasonló programok létrehozását. 
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Következtetések 

 

A siker és válság váltakozása saját életünk, vállalkozásaink, társadalmunk folytonos 
körforgásának természetes része. Úgy gondolom, hogy a mostani, világszerte uralkodó, – akár 
kaotikusnak is nevezhető – állapotot tekinthetjük Földünk egyik válságának, útkeresésének. 
Az emberiség jelentős, generációk jövőjét meghatározó változások küszöbén áll. Új szemlélet 
kialakítására, paradigmaváltásra van szükség: új célok, új jövőkép megfogalmazására és az 
ezek eléréséhez szükséges teendők konkrét meghatározására.  
 

Tanulmányomban az utóbbi években rendkívül népszerűvé vált kifejezéssel, a fenntartható 
fejlődéssel összefüggésben vizsgáltam a svéd és magyar helyzetet. 
Ennek érdekében különféle svéd szervezeteket, projekteket mutattam be, melyek leginkább 
központi irányítással működnek, és amelyeket az emberek tiszteletben tartanak és használnak. 
Mivel a svédek körében általános a közéletben való aktív részvétel, ezek a rendszerek a 
társadalom igénye szerint, és – valószínűleg ennek köszönhetően – nagyon hatékonyan 
működnek. A hatékonyság jól látható a gazdasági mutatószámok kutatása során feltárt 
eredményekből is (magas egy főre jutó GDP és K+F ráfordítás, 30%-os megújuló 
energiaforrás-arány az energiahasználatban). 
 

A svéd minta bemutatását követően a svéd és magyar gazdaság összehasonlító elemzését 
végeztem el. A vizsgálat nem meglepő eredményeket hozott; a két ország gazdasági 
mutatószámai igencsak eltérőek. Az egy főre jutó GDP Svédországban kétszeres, a K+F 
ráfordítás háromszoros hazánkhoz képest. Energiafelhasználásunkat tekintve a svédek 
fogyasztásának csupán 50%-át érjük el, ami a fenntarthatóság szempontjából kedvezőnek 
mondható, ám a svédek a felhasznált energia több mint 30%-át megújuló energiaforrásból 
fedezik, míg ez az arány hazánkban csupán 7%.  
 

Kutatásom következő szakaszában egy ilyen, nemrég elfogadott hazai koncepciót vizsgáltam 
meg. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia elemzésének segítségével 
megismertem a hazai kormányzati célkitűzéseket. A stratégia véleményem szerint megfelelő 
célokat, jövőképet fogalmaz meg (mint az egészség- és értékmegőrzés, családok erősítése, 
korrupció elleni fellépés, környezetvédelem), ám a dokumentumból hiányzik a konkrét 
intézkedésekre vonatkozó feladatok meghatározása. Szükség lenne tehát egy továbbfejlesztett, 
konkrét feladatokat és a hozzájuk tartozó szerepköröket meghatározó cselekvési ütemtervre is. 
 

A hazai fenntarthatóság helyzetének további kutatása érdekében ezután ismertettem néhány 
üdítő és igencsak figyelemre méltó civil kezdeményezést, mint például a Hernádszentandrási 
bio kertgazdálkodás, az Agrya – Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége, vagy az Egység – 

online munkacsoport és közösségszervező felület. A kezdeményezésekkel kapcsolatos 
meglátásom az volt, hogy nagyon fontos és sürgető feladat lenne ezen programok hatékony 
terjesztése, eljuttatása a lakossághoz, valamint további projektek megvalósításának az 
ösztönzése. 
 

Javaslatok 

 

Véleményem szerint a bemutatott svéd programok és projektek egy jól kitalált és szemmel 
láthatóan hatékonyan működő rendszer részei, melynek elemeit érdemes lenne a hazai 
fejlesztések során is figyelembe venni és a földrajzi, gazdasági és egyéb sajátosságaink alapos 
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átgondolása mellett fontolóra venni bizonyos megoldások adaptálását, továbbfejlesztését. 
Példaként említettem a távfűtéses rendszerek hulladékégetést lehetővé tevő korszerűsítését 
gázfogyasztásunk csökkentése érdekében, valamint a megújuló energiaforrások és a szelektív 
hulladékgyűjtés lakossági használatának ösztönzését. 
 

Az összehasonlítás alapján elmondható, hogy Svédország gazdasági adottságai és lehetőségei 
jóval meghaladják hazánkéit, így nyilvánvalóan nem versenyezhetünk az ott felállított 
rendszerekkel, de legalább a jelenleg rendelkezésünkre álló forrásokat, így például az uniós 
támogatásokat, az állami költségvetés erre elkülönített egységét igyekeznünk kell a lehető 
leghasznosabban, egy egységes, szakmailag megalapozott nemzeti koncepciónak megfelelően 
felhasználni. 
 

A tanulmány alapján tehát belátható, hogy Svédország és Magyarország gazdasági lehetőségei 
között óriási szakadék húzódik, ám nem szabad elfelejtenünk, hogy a fenntartható fejlődésnek 
három alappillére van: a gazdasági, környezeti és társadalmi pillér. Szerényebb gazdasági 
lehetőségeink ellenére a környezeti pillér terén nekünk is megvannak a magunk lehetőségei, 
melyeket a társadalom megfelelő hozzáállásával tudunk kihasználni. 
 

Mivel – egy bizonyos szinten – a fenntarthatóság témája a társadalmi vonatkozások 
jelentősége miatt némileg filozófiai, szociológiai jellegű, erkölcsi színezetű, úgy gondolom, 
hogy jól illik ide zárógondolatként a Fenntartható fejlődés weboldalán olvasható jó tanács, 
amely talán segítséget, iránymutatást nyújthat az előttünk álló nagy változásokhoz:  
  

 "A fenntartható életmód elengedhetetlen része a lassítás. Lassíts le naponta egy kis 
elmélkedésre, de lassíts egy nagyot is hetente legalább egyszer. Gondolkodj el az életedről, a 
napi teendőidről, terveidről, és igazítsd azokat értékrendedhez újra és újra." [Fenntartható 
fejlődés honlap, 2013] 
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