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„A fenntarthatóság felé való átmenet végén egy olyan harmonikus, értékkövető és értékőrző magyar 
társadalom sejlik fel, melyben a boldogulás alapja – az anyagi értékek mellett – az értékteremtő munka, az 
egészség, a tudás, az erkölcs (mely többek között hiten, bizalmon és tiszteleten alapul), valamint a családi, 

közösségi és a nemzeti összetartozás, továbbá a globális felelősségvállalás.” 

Magyarország fenntartható fejlődési koncepciója



Fenntarthatósági irányok
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Magyarország 2030-
ra az Európai Unió 
azon 5 tagországa 

közé tartozzon, ahol 
a legjobb élni, lakni, 

és dolgozni

1 3

2 4

Természeti örökségünk, a jövő 
nemzedékek, valamint a 
nemzeti erőforrásaink 

védelme 

Körforgásos gazdaságra 
történő átállás 
felgyorsítása

Fenntartható fejlődési célok 
hazai megvalósítása, 

nemzetközi 
együttműködések

Versenyképesség növelése: 
pénzügyi és társadalmi 

stabilitás kialakítása

Horizontális szemlélet: az intézkedések összehangolása



A fenntartható fejlődés pillérei
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Környezet:
• biológiai sokféleség megőrzése
• a természeti erőforrások védelme, a negatív környezeti hatások csökkentése
• a megújuló erőforrásokkal való ésszerű és odafigyelő bánásmód

Társadalom:
• demográfiai stabilitás elérése, 
• családbarát közgondolkodást erősítő szakmai programok és akciók 
• a családok jólétének növelése
• a munka- és a családalapú társadalom kiépítése

A hiteles környezet- és klímavédelem a családbarát politika alapja, mert egészséges környezetet és 
fenntartható életet biztosít a jelen és a jövő nemzedékeinek.

Gazdaság:
• helyi erőforrások tudatos hasznosítása és megerősítése,
• vállalkozói mentalitás és az innovációs képesség fejlesztése, 
• a foglalkoztatás bővítése, 
• a hazai tulajdonú tőkebefektetések fokozatos növelése és a külföldi 

kitettségek csökkentése



Az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal)
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• Fő célkitűzése: EU klímasemlegessé válik 2050-re 

• A szennyezés csökkentésével védi az emberek életét és az élővilágot 

• Segíti a vállalkozásokat világelsőkké válni a tiszta termékek és technológiák terén 

• Elősegíti, hogy az átállás méltányos és inkluzív legyen. 

Európai Zöld 
Megállapodás 

(European Green Deal)

• Az Európai Bizottság 2015-ben nyújtotta be a körforgásos gazdaságra vonatkozó első 
cselekvési tervet

• A terv jövőorientált menetrendet biztosít a tisztább és versenyképesebb Európa 
megvalósításához a gazdasági szereplőkkel, a fogyasztókkal, a polgárokkal és a civil 
társadalmi szervezetekkel közösen

• Az emberek, a régiók és a városok javát szolgálja

• Kiaknázza a kutatásban, az innovációban és a digitalizációban rejlő lehetőségeket

Körforgásos 
cselekvési akcióterv

• Az Európai Bizottság 2022. március 30-án elfogadta a körforgásos gazdaságra való átállást 
elősegítő újabb intézkedéscsomagot, amelynek elemei:

• a fenntartható termékpolitikáról szóló közlemény, 

• a termékek környezetbarát tervezéséről szóló rendelet, 

• a textil stratégiáról szóló közlemény,

• az építési termékekről szóló rendelet felülvizsgálatára vonatkozó javaslat.

Új körforgásos 
intézkedéscsomag



A körforgásos gazdaság jelentősége
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Fenntartható 
termelés

Fenntartható 
szolgáltatás

Fenntartható 
fogyasztás

Fenntartható 
hulladékkezelés

Másodnyersanyagok 
visszanyerése

Fenntartható 
terméktervezés

A fenntartható fejlődés biztosítása szempontjából kiemelt
jelentőségű feladat a körforgásos gazdaságra történő átállás,
amelynek a gazdasági, társadalmi és környezeti
fenntarthatóságra gyakorolt hatása miatt a fenntarthatósági
célkitűzések és ennek megfelelően az egyéb uniós és hazai
stratégiai célkitűzések teljesítésével párhuzamosan kell
megvalósulnia.

Körforgásos víz- és hulladékgazdálkodás:
• gazdasági célú vízfelhasználás szabályozási kereteinek

megteremtése
• körforgásos vízhasználati technológiák elterjesztése
• koncessziós hulladékgazdálkodási modell bevezetése
• illegális hulladékelhagyás szigorúbb szankcionálás
• kiterjesztett gyártói felelősség bevezetése

A körforgásos gazdaság nem csupán az élhető jövőnek, hanem a hosszú távú versenyképességnek is feltétele
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Szemléletformálás
környezettudatos gondolkodás, káros fogyasztói szokások átalakítása, 

fenntarthatóságra törekvő szemlélet kialakítása

Társadalmi szemlélet és attitűd 

Innovatív, zöld és emberközpontú 
fejlesztések támogatása

Az önkéntesség, és környezettudatosság 
egy tisztább környezet érdekében

Az egész életen át tartó tanulás és 
fenntarthatóságra való törekvés 
előmozdítása a lakosság körében

A gazdasági szereplők ösztönzése és 
társadalmi felelősségvállalásuk erősítése

A Kárpát-medence természet adta és 
ember alkotta értékeinek ápolása és 
megóvása, teremtésvédelem



A környezetvédelmi tárca környezettudatosságot fejlesztő 

szemléletformálási programjai
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"Nem védhetünk meg mindent, amit szeretnénk, de annál sokkal többet tehetünk mintsem, 

hogy üljünk ölbe tett kézzel."

(Sir Peter Scott, a WWF egyik alapítója)



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


