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Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács

• Az Országgyűlés tanácsadó, érdekegyeztető testülete –
független, nemzeti intézmény

• 32 tagú, az NFFT elnöke a mindenkori házelnök

• 2008 októberében tartotta első ülését

• Feladatai:
- nemzeti fenntartható fejlődési stratégia gondozása,
- az OGY elé kerülő javaslatok értékelése, javaslattétel,
- a fenntarthatóság értékeinek népszerűsítése a 
társadalomban.



Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Keretstratégia (NFFS)

• 2009-2012 között készült a Tanácsban

• 2013 márciusában fogadta el az Országgyűlés

• átfogó, horizontális nemzetstratégia

• a fenntartható fejlődés egy olyan értelmezésén alapul, ami 
szerint a fenntarthatósági politika:

• a nemzeti erőforrások (termelési tényezők, tőkék) 
mennyiségi és minőségi karbantartása, fejlesztése

• a döntések hosszútávú értékelése



Fenntartható fejlődés mint
hosszú távú nemzeti erőforrás menedzsment

Y = f(Km, Kh, Kn, Ks)

Acemoglu (2011) Introduction to Modern Economic Growth, Princeton University Press  

Barro and Sala-i-Martin (1995) Economic Growth, McGraw Hill: New York



Mit tehetünk, hogy ne hozzunk
hosszú távon káros döntéseket?

Homérosz: Odüsszeusz (i.e. 8. század)

Az „Odüsszeusz-terv”:
A fékek és ellensúlyok (szabályok, 
mérlegelések, intézmények) olyan 
rendszere, ami megakadályozza a 
jövő eladósítását:
- fejleszti a bővíthető 
erőforrásokat,
- megőrzi az újra nem teremthető 
természeti tőkét.



A fenntarthatóság nem öncél!

Fenntartható társadalom =

ökológiai reziliencia +

társadalmi reziliencia + 

versenyképesség megalapozása +

társadalmi jólét megalapozása



Fenntarthatósági probléma sokszor 
versenyképességi probléma



Bizalmatlanság az üzleti szervezeten belül is!

Utolértük Malawit!



Előrehaladási jelentés (két évente):
hogy állunk az „Odüsszeusz-terv” végrehajtásával?

• Nincs más hasonlóan átfogó, horizontális és rendszeres 
beszámoló a nemzet állapotáról

• Kivételes, mert kormányzati, statisztikai, szakértői és civil 
inputokra egyaránt támaszkodik

• Azon kevés jelentések egyike, amelyik a jelent reprezentáló 
állapotok mögötti fundamentumok helyzetét elemzi

• Saját értékeinkre és problémáinkra alapuló módszertan, 
nem valamilyen nemzetközi standard másolása





abc

HUN



Közben a természeti tőke felélése felgyorsult…



Fő megállapítások - kulcsindikátorok
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Beyond the boundary
(Rockström et al., Nature, 2009)



Source: OECD



Growth in material throughput
(Fischer-Kowalski, 2014)



A társadalmi metabolizmus 
dinamikája a 20. században
• Népességnövekedés:

1,6 milliárd fő 1900-ban
6,1 milliárd fő 2000-ben (3,8x)
(jelenleg kb. 7,6 milliárd fő a Föld népessége,
a becsült adat 2050-re: 9,7 milliárd fő)

• Egy főre eső anyagfelhasználás változása:
kb. 4,5 t/fő/év 1900-ban
kb. 9,0 t/fő/év 2000-ben (2x)

• A fenti kettő eredője: 7,6x anyaghasználat

• Közben a GDP-növekedés: 23x

• A kb. 8x anyaghasználaton belül eltolódások:
Építési alapanyagok kitermelése: 34x
Ipari alapanyagok (ásványok, ércek): 27x
Fosszilis energiahordozók: 12x
Biomassza: 3,6x





Source: McKinsey Center (Eurostat, Global Footprint Network)



Circular Economy

• Patterns and values in the society
(sustainable consumption)

• Material needs for one unit of goods
(material efficiency in production)

• Intensity of product use
(efficiency in consumption – e.g. sharing economy)

• Design, material composition, lifetime, repairability
(prevention/reuse/recycling)

• Effects on environment by material use
(optimalisation of environmental effects)



Value creation versus resource use
(Hartwich, 2008)



Service economy: Vigga



Increased efficiency on labour… 
not on materials and energy
EEA, 2011







Macroeconomic benefits and costs
(in the case of real incentives for C.E.)

• + Fewer losses from degradation of ecosystem
services

• + Innovations (as a sources of GDP growth, however)

• + Competitiveness

• + Neutrality in budget management

• - Possibly higher consumer prices

• ? Employment (unforeseeable)

There is no real circular economy without a systematic
change in the taxation and basic economic incentives



Best environmental policies
(what we don’t do…)

• Total material throughput policies instead of 
waste management rules

• We have to introduce fees/taxes on material extraction
and on early part of production, too.

• Burden shifting – step-by-step changes in
taxation, efficient balance between taxes on
labour and use of environment.

• Flexible legislation instead of rigid hierarchy of waste
management tools
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