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1.   Ajánlások Közép- és Délkelet-Európai szempontból

az első kormányzati lépésekre

Munkaértekezlet a Közép- és Keleteurópai
Regionális Környezetvédelmi Központban (REC) -
kormányzati és egyetemi szakértők a következő
országokból és szervezetektől:

Albánia, Ausztria, Bosznia és Hercegovina, 
Bulgária, Cseh Köztársaság, Koszovó, 
Lengyelország, Litvánia, Macedónia, 
Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, 
Szlovénia,
EC, FAO, GWP, IISD, PPKE, REC, SDSN, UNCCD, 
UNESCO



1.  Ajánlások Közép- és Délkelet-Európai szempontból

az első (nemzeti szintű) kormányzati lépésekre

• Érdemes rendszerezni, megvitatni és megfontolni a ‘89-től lezajlott
KKE-i társadalmi-gazdasági átmenet tapasztalatait

• A politika szoros együttműködésben dolgozzék a fenntarthatóság
(tudományos) szakértőivel (“sustainability science”)

• A folyamatos (tovább)képzés és a folyamatos állampolgári részvétel
alkotják a zöld gazdaságba vezető “sínpárt”

• Az ágazati politikákat a kormányzat helyi, nemzeti és európai szintjén
egyaránt meg kell feleltetni a FFC (SDG) célrendszernek

• A megvalósítás tervezése rendszerszemléletben történjék, a feladatok
relevanciájának, és rendszerszintű hatékonyságának alapján

http://www.rec.org/publication.php?id=538



A megvalósítás tervezése rendszerszemléletben történjék, a feladatok relevanciájának, és
rendszerszintű hatékonyságának alapján!   Első példa: 

Szükséges feltétel („útszűkület, ajtó”)  

A B C D
enables enables enables

…
…

…
…



A megvalósítás tervezése rendszerszemléletben történjék, a feladatok relevanciájának, és
rendszerszintű hatékonyságának alapján!   Második példa: 

Többszörös következmény   („lavina, dominó”)

A B C D
causes

X Y Z

R S T



A megvalósítás tervezése rendszerszemléletben történjék, a feladatok relevanciájának, és
rendszerszintű hatékonyságának alapján!   Harmadik példa:

Pozitív visszacsatolás   (öngerjesztő folyamat, „motor”)

A
B

C
D

self-reinforcing
feedback loop
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+

+

+



2.  A Finn példa

Hogyan indította el Finnország kormánya

a Fenntartható Fejlesztési Célrendszer

feladatainak végrehajtását?



G
O

V
ER

N
M

EN
T

’S
 O

W
N

 P
O

LI
C

IE
S 

A
N

D
 

M
EA

SU
R

ES
, L

EG
IS

LA
TI

V
E 

A
C

TI
O

N
, 

IM
P

LE
M

EN
TA

TI
O

N
 O

F 
IN

TE
R

N
A

TI
O

N
A

L 
A

G
R

EE
M

EN
TS

 A
N

D
 C

O
M

M
IT

M
EN

TS

Prime Minister’s Office:
Agenda2030 

Coordination Secretariat

”PMO-hub”

Finnish 
Development 

Policy Committee
Chair:  

Member of the 
Parliament

Ms. Aila Paloniemi

National 
Commission on 

Sustainable 
Development

Chair: 
Prime Minister 
Mr. Juha Sipilä

Sustainable 
Development 
Coordination 
Network: all 

Government Ministries

Prime Minister’s 
Office & Ministry of 

the Environment:
Secretariat-General 

of the National 
Commission on 

Sustainable 
Development

Follow up and review 
Network

Chair: Prime Minister’s Office

Ministry for 
Foreign Affairs: 

Secretariat-
General 
of the 

Development 
Policy 

Committee

Sustainable Development 
Expert Panel

Hosted by 
Finnish Innovation Fund 

SITRA

Society’s 
Commitment 

to 
Sustainable 

Development

Implementation of the Agenda 2030 in Finland
- Key bodies and mechanisms 
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Commitment 2050 objectives: 

1. Equal prospects for 
well-being

2. A participatory society 
for citizens

3. Sustainable work

4. Sustainable local 
communities 

5. A carbon-neutral society

6. An economy that is 
resource-wise

7. Lifestyles that respect 
the carrying capacity of nature

8. Decision-making that 
respects nature

Agenda2030 goals: 
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Society’s Commitment
to Sustainable Development

The idea: 
• Great societal 

transformation
• Long-term visionary 

framework
• Eight integrated 

objectives in line with the 
SDGs

• Operational 
commitments leading to 
solutions 
and innovations for 
sustainable development



Society’s Commitment to Sustainable Development

Committed organizations:

kansanopistot.fi
Hämeen ja Uudenmaan ELY:t20 October 2016 Ari Tyrkkö / Statistics Finland

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5vZufkvfMAhVEEywKHYPnCwMQjRwIBw&url=http://www.epressi.com/tiedotteet/ulkomaat/suomen-lahetysseura-uudisti-visuaalisen-ilmeensa.html&psig=AFQjCNEl5iaEApqniIrk9G_PxgAZO8vwYg&ust=1464331533624106
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBp8eak_fMAhUBWSwKHfTtDWMQjRwIBw&url=https://haku.valtiolle.fi/External/OJCustomer3/Assignmentview.aspx?guid=823D1220-2E62-46E9-9C08-CC8F4D1961BA&guidGroup=226f96ac-cdcf-4fd7-a842-b4e403d63847&LocId=17&psig=AFQjCNGki750_RcjxThw_KDBvwpthsZ8ag&ust=1464331804665693


National Plan to implement Agenda 2030 
is to be adopted by the end of 2016

Steps towards the Plan:

1. Institutional setting and mechanisms have been established

2. Mapping in February-March 2016: survey on Ministries’ measures and 
policies, legislation and implementation of international agreements

3. Government’s Report on Development Policy adopted in February 2016

4. Update of the National SD strategy to be in line with the Agenda2030, April 
2016

5. External gap-analysis to look into Finland’s readiness to implement the global 
Agenda2030, ready by July 2016

6. Participatory working methods to engage all stakeholders

7. Finland among first countries to report to the UN HLPF in July 2016

8. Follow and review network starts to draw up follow up mechanism 
(including indicators.)

20 October 2016 Ari Tyrkkö / Statistics Finland
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Findicator is a comprehensive databank:

• Includes approximately 100 indicators of social progress

• Up-to-date and relevant information on important societal issues

• Indicators selected in consultation with user groups and data 
providers

• Grouped thematically and by policy issue in line with Government 
Programme

• Provides links to larger information sources, metadata and 
international reference data

20 October 2016 Ari Tyrkkö / Statistics Finland





3.   A jó kormányzás, mint kritérium és feladat
vertikális és horizontális megjelenése a FFC-rendszerben

„STAND-ALONE GOAL!”

16. Cél:  A fenntartható fejlődés érdekében

- békés és befogadó társadalmakat alakítunk ki, 

- mindenkinek biztosítjuk a jogorvoslatot és a törvény
előtti egyenlőséget, 

- és a kormányzás minden szintjén hatékony, 
elszámoltatható, befogadó intézményeket építünk ki.  



A 16. cél: a jó kormányzás vertikális megjelenítése
16.1 Mindenhol jelentősen csökkentjük az erőszak valamennyi megnyilvánulását és az

erőszakhoz kapcsolódó halálozás arányát.

16.2 Véget vetünk a gyermekek ellen irányuló zaklatás, emberkereskedelem, erőszak, kínzás,
és visszaélés minden formájának.

16.3 Nemzeti (…) szinten elősegítjük a jogállamiságot, és mindenki számára biztosítjuk az
igazságszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférést.

16.4 2030-ig (…)  legyőzzük a szervezett bűnözés valamennyi formáját.

16.5 Jelentősen visszaszorítjuk a korrupció és a vesztegetés minden formáját.

16.6 Hatékony, elszámoltatható és átlátható intézményeket alakítunk ki minden szinten.

16.7 Minden szinten biztosítjuk a befogadó, fogékony, képviseleten és részvételen alapuló
döntéshozást.

16.10 A nemzeti jogszabályokkal és a nemzetközi egyezményekkel összhangban biztosítjuk az
információhoz való nyilvános hozzáférést, az alapvető szabadságjogok védelmét.  

16.b Elősegítjük a hátrányos megkülönböztetés elleni jogalkotást, jogérvényesítést és a
vonatkozó politikák végrehajtását a fenntartható fejlesztés érdekében.



A jó kormányzás horizontális dimenziója:
rendszerbe ágyazott, kiemelt feladat

5.5 Biztosítjuk a nők teljes és hatékony részvételét, továbbá esélyegyenlőségét 
a vezetésre a döntéshozatal minden szintjén a politikában, a gazdaságban és a 
közéletben.

5.c Célravezető politikát és végrehajtható jogszabályokat alkotunk meg és 
erősítünk tovább, hogy előmozdítsuk a nemek közötti egyenlőséget, és minden 
szinten megerősítsük a nők és leányok helyzetét. 

10.1 2030-ig fokozatosan elérjük és megtartjuk a népesség jövedelem
szempontjából alsó 40 százalékának olyan mértékű jövedelem növekedését, amely
meghaladja a nemzeti átlagjövedelem növekedési ütemét.

10.2 2030-ig mindenkinek lehetővé tesszük és támogatjuk a szociális, gazdasági és
politikai felzárkózását, korra, nemre, fogyatékosságra, fajra, etnikai hovatartozásra, 
származásra, vallásra, gazdasági, vagy egyéb helyzetre való tekintet nélkül.

10.4 A nagyobb társadalmi egyenlőség fokozatos elérése céljából megfelelő
költségvetési politikát és bérpolitikát fogadunk el, valamint szociális hálót
alakítunk ki.



A jó kormányzás horizontális dimenziója:
rendszerbe ágyazott, kiemelt feladat (2)

8.3 Előmozdítjuk olyan fejlesztésorientált stratégiák végrehajtását, amelyek a termelési tevékenységet, a 
tisztességes munkahelyteremtést, a vállalkozói létet, a kreativitást és az innovációt támogatják (...)

8.4 2030-ig a fejlett országok irányításával fokozatosan javítjuk a globális erőforrás-hatékonyságot a 
fogyasztásban és a termelésben, továbbá arra törekszünk, hogy a gazdasági növekedés elkülönüljön a 
környezet pusztítástól, összhangban a Fenntartható Fogyasztásra és Termelésre Irányuló Tízéves 
Keretprogrammal. 

8.5 2030-ra elérjük a nők és férfiak teljes körű, termelékeny, jövedelmező és tisztességes foglalkoztatását, 
beleértve a fiatalokat és a fogyatékossággal élő személyeket, továbbá az egyenlő bért az egyenlő értékű 
munkáért.

8.9 2030-ra olyan fenntartható turizmust támogató intézkedéseket dolgozunk ki és hajtunk végre, 
amelyek munkahelyeket teremtenek és támogatják a helyi kultúrát és a helyi termékeket.

8.10 Megerősítjük a nemzeti pénzügyi intézményeket, hogy ösztönözzék és bővítsék a banki, biztosítási és 
pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára. 

9.1 Minőségi, megbízható, fenntartható és állóképes, mindenki számára megfizethető és egyenlő esélyekkel
elérhető infrastruktúrát építünk ki, ideértve a regionális, illetve határokon átnyúló létesítményeket, hogy
hozzájáruljunk a gazdaság fejlődéséhez és az emberiség jólétéhez.

9.4 2030-ra az erőforrások hatékonyabb felhasználása, valamint a tiszta és környezetbarát technológiák és ipari
eljárások alkalmazása révén fenntartható szintre fejlesztjük az infrastruktúrát és korszerűsítjük az ipart (…)



A jó kormányzás horizontális dimenziója:
rendszerbe ágyazott, kiemelt feladat (3)

6.6.    2020-ra védelem alá helyezzük és helyreállítjuk a vízzel kapcsolatos ökoszisztémákat, beleértve 
a hegyeket, erdőket, vizes élőhelyeket, folyókat, felszín alatti vizeket és tavakat is.

6.b.    Támogatjuk és megerősítjük a helyi közösségek részvételét a vízgazdálkodás és a szanitáció
fejlesztésében és igazgatásában. 

11.1      2030-ig mindenkinek biztosítjuk a megfelelő, biztonságos és megfizethető lakhatást, és az 
alapvető szolgáltatásokat, és átépítjük a nyomortelepeket.

11.4     Fokozzuk erőfeszítéseinket a világ kulturális és természeti örökségének megóvására és 
megvédésére.

11.a     Támogatjuk a kedvező gazdasági, társadalmi és környezeti kapcsolatokat a városi, 
városkörnyéki és vidéki területek között a nemzeti és regionális fejlesztési tervezés erősítése révén.

11.b     2020-ra jelentősen növeljük azon városok és más települések számát, amelyek összehangolt 
politikai irányelveket és terveket fogadnak el és alkalmaznak a befogadás, az erőforrás-hatékonyság, 
az éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a természeti csapásokkal 
szembeni tűrő- és megújuló-képesség érdekében; továbbá a kormányzati munka minden szintjén 
átfogó katasztrófa-kockázatkezelést fejlesztünk ki és vezetünk be, a Katasztrófa-kockázatok 
csökkentésére irányuló 2015-30 közti Sendai Keretmegállapodásnak megfelelően.



A jó kormányzás horizontális dimenziója:
rendszerbe ágyazott, kiemelt feladat (4)

12.4   2020-ra elérjük, hogy a vegyszerek és hulladékok egész életciklusuk során való 
használata és kezelése környezetvédelmi szempontból megfelelően és az elfogadott 
nemzetközi keretmegállapodásokkal összhangban történjék (...)

12.7 Előmozdítjuk a fenntartható közbeszerzési gyakorlatokat, (...) 

12.c (...) ésszerűsítjük azokat az állami támogatásokat, amelyek a piac torzításával a 
fosszilis tüzelőanyagok pazarló használatát ösztönzik, így többek között átalakítjuk az 
adózás szerkezetét, és környezeti hatásaik alapján kivezetjük a káros támogatásokat 
onnan, ahol még léteznek; (...)

13.2   A nemzeti irányelvekbe, stratégiákba és tervekbe belefoglaljuk az 
éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedéseket.

13.3   Fejlesztjük és bővítjük egyéni és intézményi képességeinket az éghajlatváltozás 
enyhítésével, az alkalmazkodással és a korai előrejelzéssel kapcsolatos oktatás és 
tájékoztatás területén.



A jó kormányzás horizontális dimenziója:
rendszerbe ágyazott, kiemelt feladat (5)

17.2      A fejlett országok teljes mértékben eleget tesznek a hivatalos fejlesztési
támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásaiknak, (…)

17.14 Erősítjük és kiterjesztjük a politikák egyeztetését a fenntartható fejlesztés
érdekében. 

17.17 Ösztönözzük és elősegítjük a közszféra, köz- és magánszféra, illetve civil 
társadalom szereplői között a hatékony partnerséget, az ilyen együttműködések
tapasztalataira építve, stratégiáikból merítve. 

17.19   2030-ig a meglévő kezdeményezésekre építve fejlesztünk ki olyan
módszereket a fejlesztés fenntarthatóságának mérésére, amelyek kiegészítik a 
bruttó hazai terméket (GDP-t), (…)

ÖSSZESEN 30 HORIZONTÁLIS FELADAT 

A 9 VERTIKÁLIS MELLÉ!



(ZÁRÓJEL: )

(Vegyük észre, hogy mindez a célrendszeren
belül a jó kormányzásra, mint a célrendszer

részére vonatkozott, 

DE: 

a 16 további cél és 130 további feladat
végrehajtásáért is a kormányzat a felelős!

Az EGÉSZ program kormányzati felelősség!)



+ 1 : lefordítani, kiadni, 
terjeszteni, megvitatni, 

megérteni, MEGVALÓSÍTANI !!!

A Fenntartható Fejlesztés 2030-ig megvalósítandó programja az
összes szaktudományok ÉS a politika közös alkotása.

E célok elérése az utolsó esélyünk
- a nemzetközi és etnikum-közi feszültségek tompítására,
- a nemzeti és helyi általános és speciális reziliencia kialakítására,
- a globális felmelegedés megállítására,
- a természeti tőke regenerálására,
- a regionális eltartóképesség helyreállítására és kellő növelésére,
- a társadalmon belüli illetve nemzetközi egyenlőség

előmozdítására,
- a tömeges migráció megállítására!



KÖSZÖNÖM 
A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

Dr. Zlinszky János 

Egyetemi docens

NKE VTK


