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A fenntartható  fejlődésről, 
ezen  belül  a  Nemzeti  fenntart-
ható  fejlődési  keretstratégiá-
ról  –  amelyről  várhatóan  idén 
dönt  az  országgyûlés  –,  illetve 
a  fenntartható  fejlődés  helyi 
programjáról,  a  Local  Agenda 
21-ről hallgathattak meg előadá-
sokat,  illetve  cserélhettek  véle-
ményt  az  érdeklődők  a  Fidesz 
Zöld  Tagozatának  rendezvé-
nyén,  január  16-án  a  Városi 
Galériában.
Az első előadó Bartus Gábor, a 

Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Tanács  titkára  volt,  aki  hang-
súlyozta:  a  keretstratégia  még 
alakulófélben van; a  társadalmi 

vita és egyeztetés még nem ért 
véget. Ennek egyik fóruma ez a 
rendezvény is.
– Felmerül a kérdés: miért van 

szükség egyáltalán erre a keret-
stratégiára? Ennek több oka van: 
az  egyik,  hogy  Magyarország 
jövőbeni  sikerességét  nemcsak 
az  határozza  meg,  hogy  most 
mekkora  jólétet  tudunk  terem-
teni  –  nemcsak  anyagi,  hanem 
szellemi, érzelmi  tekintetben  is 
–,  hanem  az  is,  hogy meg  tud-
juk-e őrizni azokat az alapokat, 
amelyekre építkezve a követke-
ző generáció is sikeres lehet. 
–  Egy  OECD-elemzés  azt 

mutatja:  2000-ig  a  természet 

által ingyenesen biztosított javak 
–  ivóvíz,  levegő  stb.  –  negyedét 
már  feléltük,  és  2030-ra  már  a 
harmadánál  fogunk  tartani.  Ha 
Magyarországot nézzük, a másik 
három fontos (a humán-, a társa-
dalmi  és  a  gazdasági)  erőforrás 
területén  is  ugyanilyen  pusztító 
jelenségeket látunk. Itt van példá-
ul a népesedés helyzete: a szülő 
korban  lévő  nők  átlagosan  1,33 
gyermeknek  adtak  életet  2009-
ben. Ez éppen felette van annak 
a kritikus szintnek, amely alatt a 
népességfogyás a szakértők sze-
rint  feltartóztathatatlanná  válik. 
Tudjuk  azt  is:  a  2009-es  adatok 
szerint minden második magyar 

újszülöttre  jut  egy  kivándorló. 
Kimûvelt,  tehetséges  emberek 
hiányoznak  a  magyar  munka-
erőpiacról, gazdaságból. Fontos, 
hogy hazánk jelentősen elmarad 
az  innovációra  költött  össze-
gek  és  a  kutatás-fejlesztésben 
dolgozók  száma  tekintetében 
más  közép-európai  országoktól 
(Csehország,  Szlovénia)  is.  Azt 
láthatjuk  tehát,  hogy  minden 
erőforrásunk  rossz  állapotban 
van. Ezért nem kifejezetten kör-
nyezetcentrikus fenntarthatósági 
stratégiát kezdtünk el készíteni, 
hanem olyat, amely mind a négy 
erőforrással  foglalkozik,  és  egy-
mással  egyensúlyban  szemléli 
azokat  –  tette  hozzá  a  szakem-
ber,  megjegyezve:  a  környezet-
védelmi  vonatkozás  mindamel-
lett igen erős. 
–  Másik  fontos  felismerés 

az,  hogy  a  demokratikus  rend-
szerekben  van  egy  szisztema-
tikus  jövőfelélési  lehetőség. 
A politikusok  egyrészt  rövid 
ciklusokban  gondolkodnak, 
másrészt  olyan  technológiai, 
pénzügyi  lehetőségeket  tudnak 
alkalmazni,  amelyek  segítségé-
vel  döntéseik  eredményét  már 
2-3  éven  belül  élvezni  lehet,  a 
költségeket  viszont  csak  tíz-
húsz  év  múlva  kell  megfizetni. 
Például:  most  építenek  autópá-
lyát,  kollégiumot,  kórházat,  ám 
ezek  költségeit  PPP-konstrukció 
vagy  más  adósság  formájában 
majd később mások fogják meg-
fizetni  –  hangsúlyozta  Bartus 
Gábor,  aki  kitért  arra  is:  nem-
csak  az  explicit,  azaz  közvetle-
nül számszerûsíthető adósságot, 
hanem a nem monetarizált, azaz 
implicit adósságot  is  figyelembe 

Zöld Tagozat: fókuszban a fenntartható fejlõdés

A stratégia még alakul
A fenntartható fejlõdésrõl, az ezzel kapcsolatos nemzeti keretstratégiáról, illetve 
a városi Local Agenda 21 programról hallgathattak meg egy-egy elõadást az 
érdeklõdõk a Fidesz Zöld Tagozatának január 16-i rendezvényén. Az összejövetel 
egyben alkalom volt arra is, hogy a megjelentek elmondják véleményüket, javasla-
taikat a fenntartható fejlõdés témájában.

kell venni, ugyanis ez az előbbi-
nek két-háromszorosa. 
–  Adódik  a  kérdés:  mit  lehet 

tenni?  A demokráciát  ki  kell 
egészíteni  új  intézmények-
kel,  amelyek  megakadályoz-
zák,  hogy  a  jelenlegi  haszon 
érdekében  a  jövő  generációra 
próbáljunk  terheket  háríta-
ni.  A Nemzeti  Fenntartható 
Fejlődési  Keretstratégiában 
összegyûjtöttük a lehetőségeket, 
és  olyan  javaslatokat  teszünk, 
amelyek ezt a célt segítik – hang-
súlyozta a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési  Tanács  titkára,  hoz-
zátéve:  egy-két  hónapon  belül 
lezárul  a  szakmai  munka,  a 
stratégia  végleges  szövegterve-
zete  elkészül,  benyújtják  a  par-
lament elé, és remélhetőleg még 
a tavaszi–nyári ülésszakon meg-
tárgyalják és elfogadják.
A rendezvény  második  fel-

szólalója  Baracskai Angéla,  az 
önkormányzat nemzetközi refe-
rense  volt,  aki  a  Local  Agenda 
21  –  a  fenntartható  fejlődés 
helyi  programja  címû,  2010 
decemberében  elfogadott  helyi 
fenntarthatósági tervről beszélt. 
–  A stratégia  elkészítésébe 

bevontuk  a  lakosságot  is,  kér-
dőívek  segítségével. Mint  kide-
rült,  a  lakosok  87  százaléka 
szeret  Érden  élni,  ami  nagyon 

jó dolog. Csakhogy azért, hogy 
olyan  városban  éljünk  tíz  év 
múlva,  amit  megálmodtunk 
magunknak,  azért  tenni  is  kell 
–  hangsúlyozta  az  önkormány-
zat munkatársa.
–  A kérdőívek  alapján  a  tár-

sadalmi,  gazdasági,  környe-
zetvédelmi  problémák  közül  a 
lakosság  elsősorban  az  ivóvíz 
védelmét  tartja  fontosnak,  ezt 
követően pedig az  illegális sze-
métlerakókat, a megújuló ener-
giaforrásokat, a keletkező hulla-
dék  mennyiségét,  az  egészség-
védelmet, a közterületek tisztán 
tartását stb. 
A kérdésekre  adott  válaszok 

kiértékelésekor  kiderült  az  is, 
hogy a városunkban élők mind-
össze  19  százaléka  nem  érdek-
lődik  a  helyi  környezetvédelmi 
események iránt, és az emberek 
zöme  a  városban  zajló  progra-
mokról,  történésekről  a  helyi 
sajtóból szerez tudomást – tette 
hozzá Baracskai Angéla.

Bada Zoltán,  a  Fidesz  Zöld 
Tagozatának  elnöke  a  rendez-
vényen  bejelentette:  a  tago-
zat  és  az  Érd  és  Környéke 
Horgászegyesület  szorosabbra 
fûzi  viszonyát,  és  mostantól 
szeretnének  sok  közös  ötletet 
együtt megvalósítani.
  Ádám Katalin

A Fidesz Zöld Tagozata múlt hétfõn tartotta ez évi elsõ ülését. A képen (balról jobbra): Simó Károly Pest megyei 
elnök, Bada Zoltán választókerületi elnök és Bartus Gábor, a Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Tanács titkára
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Bartus Gábor, a Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Tanács titkára szerint 
Magyarországon a humán-, a társadalmi és a gazdasági erõforrások terü-
letén pusztító jelenségek tapasztalhatók

helyi társadalom


