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A globális hőmérséklet 
körülbelül 1,1°C-ot emelkedett 
1901 és 2020 között.

Az éghajlatváltozásnak a 
társadalom különböző 
szektoraira gyakorolt   hatásai 
egymással összefüggenek. 
A szárazság károsíthatja az 
élelmiszertermelést és az emberi 
egészséget. Az áradások 
betegségek terjedéséhez, 
valamint az ökoszisztémák és az 
infrastruktúra károsodásához 
vezethetnek.  Az emberi 
egészséggel kapcsolatos 
problémák növelhetik a 
halálozást, befolyásolhatják az 
élelmiszerek elérhetőségét, és 
korlátozhatják a dolgozók 
termelékenységét.

A két legfontosabb antropogén (azaz ember által előidézett) üvegházhatású 
gáz, a szén-dioxid és a metán szintje 2020-ban is könyörtelenül emelkedett, 
annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány okozott gazdasági lassulást.

I. Forgatókönyvek a jövőről
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Forrás: A fenntartható fejlődés indikátorai, KSH (2021).

II. A nemzetgazdaság számára a 
fenntarthatóság LEHETŐSÉG

Egy ország társadalmi-gazdasági modelljét akkor
tekintjük hosszú távon fenntarthatónak, ha a
reálgazdasági tényezők mellett annak pénzügyi,
társadalmi és környezeti erőforrásai is fenntartható módon
hasznosulnak a sikeres felzárkózás és társadalmi jólét
elérése érdekében.
Magyar Nemzeti Bank, Fenntarthatósági Jelentés 2021.

A legfontosabb, amit ehhez el kell sajátítanunk:
• A fenntarthatóság három pillérét vizsgáló, átfogó 

fenntarthatósági szemlélet,
• Az ágazatokon, alágazatokon átívelő  fenntarthatósági 

gondolkodás,
• A szorosabb együttműködés és a szinergiák 

kiaknázásának módszertana.
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Forrás: A fenntartható fejlődés indikátorai, KSH (2021).

• A születések száma már 1980-tól 
kezdve nem biztosítja 
Magyarországon a népesség-
utánpótlást.

• 2013 óta a nélkülözésben élők aránya 
csökken Magyarországon. A 
legfiatalabb korosztályban a 
legmagasabb, a legidősebbek körében 
pedig a legalacsonyabb a súlyos 
anyagi deprivációban élők aránya. 

• A születéskor várható élettartam 
hazánkban a férfiak esetében 2020-
ban 72,2, a nőknél 78,7 év volt.

• A korai iskolaelhagyók aránya 2011 
óta kismértékben ingadozva 
emelkedik.

• Hosszabb időtávot tekintve az oktatási 
kiadások GDP-hez mért aránya 
hullámzóan alakul.
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Forrás: A fenntartható fejlődés indikátorai, KSH (2021).

• Hazánkban az emberek 
közötti bizalom szintje 
egy 0–10-ig terjedő 
skálán mérve közepes 
mértékű, 2013-ról 
2015-re valamelyest 
romlott a mutató értéke, 
azóta nagyjából 
állandónak mondható.

• Az emberekbe vetett 
bizalom területi 
különbségei közül 
szembetűnő, hogy a 
bizalmi szintet 6–10 
közötti értékkel 
jellemzők aránya 
Nyugat-Dunántúlon a 
legmagasabb (51,4%), 
Pest régióban a 
legalacsonyabb 
(34,5%).



10

• 2003 és 2019 között Magyarországon 
a lakosság kitettsége a levegő 
szilárdanyag-szennyezettségének 
jellemzően meghaladta az uniós 
átlagot. 

• Magyarországon a mesterséges 
felszínek aránya évről évre növekszik, 
míg a szántóterület – amely szintén 
ennek a kategóriának a része – 2021-
ben mintegy 12%-kal kisebb volt az 
1990. évinél.

• Hazánkban az 
erőforrástermelékenység 2000 óta 
2012-ben volt a legmagasabb. Az EU 
nyugati országai jobban gazdálkodnak 
a természeti erőforrásaikkal, mint a 
2004 és azután csatlakozók.

Forrás: A fenntartható fejlődés indikátorai, KSH (2021).
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Forrás: A fenntartható fejlődés indikátorai, KSH (2021).

• 2001 és 2011 között folyamatosan 
emelkedett, ezt követően – 2020-ig –
csökkent az államadósság GDP-hez 
viszonyított aránya hazánkban.

• Bár 2000-hez képest a GDP-arányos 
K+F-ráfordítás növekedett, a kitűzött 
célértéket 2020-ra nem sikerült 
elérnie. A növekedés főképp a 
vállalkozási szektorban következett 
be.

• 2011 óta folyamatos 
foglalkoztatásbővülés tapasztalható.

• Magyarországon az időskori 
eltartottsági ráta az 1990. évi 20%-ról
31 év alatt 31,2%-ra nőtt, azaz ezer 
aktív (15–64 éves) korúra 312 fő 65 
éves és annál idősebb korú jutott 
2021. január 1-jén.
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VÁLLALATI
SZINT

ÁGAZATI
SZINT

SZAKPOLITIKAI
SZINT

A fotó forrása: https://unsplash.com/photos/cyIPnkGHMI8

III. A FENNTARTHATÓSÁG ÉS A 
KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG
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A fotó forrása: https://unsplash.com/photos/RiGGe25WUw4

VÁLLALATI 
SZINT

Anyagok, 
termékek, 
eszközök, 

technológiák

Folyamat
menedzsment

Stratégia, üzleti 
modell,

innováció Szervezeti kultúra
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ÁGAZATI
SZINT

Együttműködés,
szinergiák

Kommunikáció, 
szemléletformálás,

tudásmegosztás

A fotó forrása: https://unsplash.com/photos/UMfNjiiw_6M
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SZAKPOLITIKAI
SZINT

Szabályozók, 
ösztönzök

Közmegrendelések, 
közbeszerzések

Min őségbiztosítás

A fotó forrása: https://unsplash.com/photos/ojko7TY-gww

A másodnyersanyagok piacának 
támogatása



• Összetett ellátási lánc (Obringer és Nateghi, 2021).
• Definíciós hiányosságok (Doan et al., 2017). 
• A fenntartható technológia ismeretének hiánya (Silvius et al. 2012, Barbosa et

al., 2021 ).
• Egységes metodika hiánya (Bocken et al., 2019 ).   
• Számos környezetbarát minősítés,  de nem alkalmasak a fenntarthatósági 

hatások teljes spektrumára (Bocken et al., 2019 ). 
• A fogalmak kiterjesztő értelmezése szükséges (Castro et al., 2017 ; Karaca, 

Guney, Kumisbek et al., 2020 ; Mahmoud et al., 2019).
• A megfelelő ismeretek hiánya (Ayarkwa et al, 2022).
• Alacsony ügyféligény (Djokoto et al. (2014), (Darko, 2019, Opoku et al. 

(2019).
• A fenntartható gyakorlatok magas költsége (Dwaikat és Ali, 2016 ; Wang et al., 

2010 ). 
• Összetett közigazgatási eljárások ( Wu et al., 2019;  (Graeber (2015). 
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