Magyarország fő üzenetei
Magyarország hosszú múltra tekint vissza a fenntarthatóság iránti elkötelezettség terén,
képviselve azt a széles körben elfogadott nézetet, hogy globális jövőnk a fenntartható fejlődés
társadalmi, gazdasági és környezeti dimenzióinak holisztikus, integrált és mindenki részvételén
alapuló megvalósulásától függ. Mindezen célok elérése során a legfőbb hangsúlyt a szegénység
felszámolására kell helyeznünk. A senkit sem hagyunk hátra elvet megtestesítő inkluzív,
fenntartható, ellenálló és szolidaritáson alapuló társadalmak létrehozása szilárd alapot
szolgáltat a jólét és biztonság megteremtéséhez.
Hazánk, mint a Fenntartható Fejlődési Célok kidolgozásával megbízott Nyílt Munkacsoport
(Open Working Group - OWG) volt társelnöke, rendkívül elkötelezett az egyetemes és
transzformatív Agenda 2030 sikeres végrehajtása iránt, így támogatja az ezirányú nemzetközi
együttműködés megerősítését is. A Nyílt Munkacsoport keretében történő konzultációk során
Magyarország nagy hangsúlyt fektetett az emberi jogok, a szolidaritás és a Globális Partnerség
átfogó elveire. Az emberi jogi alapú megközelítés alkalmazását a Fenntartható Fejlődési
Keretrendszer 2030 végrehajtása során is kiemelten fontosnak tartjuk.
Magyarországnak meggyőződése, hogy a fenntartható világgá történő átalakulás csakis úgy
lehetséges, ha a fenntartható fejlődés három pillére egyformán megerősítésre kerül. A
társadalmi pillér megszilárdítása hazánkban a holisztikus családpolitika útján valósul meg,
amelynek fő célja a családok megerősítése és a kedvezőtlen demográfiai folyamatok sikeres
megfordítása. Ennek fényében a magyar Kormány, hangsúlyozva a családi értékek iránti
elkötelezettségét, 2018-at a Családok Évének nyilvánította. A gazdasági pillért számos, a
gazdaság termelékenységének növelését célzó lépés támogatja. A magyar Kormány célja a
munkaalapú társadalom megteremtése a foglalkoztatottság kiterjesztésére és a vállalkozások
versenyképességének növelésére irányuló programok létrehozásával valamennyi szektorban.
Ezen kívül, szintén a fenntartható és inkluzív gazdasági növekedést segíti elő a Kormány azon
törekvése, hogy Magyarország tudás-és innovációalapú társadalommá váljon. A környezeti
pillérnek hazánkban mindig is központi szerepe volt a fenntarthatósági kérdéskörben.
Magyarország azt a nézetet képviseli, hogy a tiszta víz és szanitáció biztosítása az emberiség
jövőjének egyik kulcskérdése, amelynek kiemelt szerepe van a fenntartható fejlődés és a béke
előmozdításában.
A Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 elfogadása után hazánkban létrejött egy
koordinációs mechanizmus a szaktárcák és a hazai végrehajtás koordinációjáért felelős
Külgazdasági és Külügyminisztérium részvételével. A Keretrendszer hazai végrehajtásának
első fázisában a koordináció a már működő NEFE Tárcaközi Koordinációs Bizottságon
keresztül valósult meg. Később, – figyelemmel arra, hogy 2018-ban Magyarország is benyújtja
önkéntes nemzeti jelentését – 2017-ben egy új platform jött létre az Agenda 2030
végrehajtásában érdekelt felek bevonásával, amely nagymértékben előmozdította mind a
szakpolitikák fenntartható fejlődési célú koherenciája megvalósulását, mind pedig a
Keretrendszer hazai végrehajtását. A platform a kormányzati szereplőkön kívül magában
foglalja a Központi Statisztikai Hivatalt (KSH) és olyan egyéb érdekelt szereplőket is mint a
civil szervezetek, illetve a tudományos és a privát szektor képviselői. Az utókövetés és

felülvizsgálat tekintetében a KSH proaktívan részt vesz a Fenntartható Fejlődési Célok nemzeti
és globális szintű megvalósításának elősegítésében. Jelenleg globális indikátorok 75%-a
tekintetében áll rendelkezésre adat Magyarországon.
Hazánk első önkéntes nemzeti jelentése egy helyzetképet nyújt arról, hogy az ország jelenleg
hol áll a Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 teljesítésének folyamatában. A szaktárcák
a beszámolóhoz való értékes hozzájárulásuk keretében részletesen elemezték a hatáskörükbe
tartozó nemzeti szakpolitikákat illetve stratégiákat, miközben szektorokon átívelő
megközelítést alkalmazva jelenítették meg azokat. A kormányzati szektoron kívül a
legfontosabb stratégiai partnerek – a KSH, a Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét ellátó
Biztoshelyettes Hivatala, a civil szektor, a tudományos és az üzleti szféra, valamint az ifjúság
– szintén hozzájárultak a riport összeállításához. A jelentés tartalmazza valamennyi szektorra
levetítve az összes, az Agenda 2030 végrehajtását elősegítő nemzeti szakpolitikát, ezáltal
biztosítja az önkéntes nemzeti beszámoló elkészítésének holisztikus és inkluzív folyamatát,
amely a Keretrendszer megvalósítása során is kiemelt jelentőséggel bír. A 17 Fenntartható
Fejlődési Célról szóló riport elkészítése során lehetőség nyílt arra is, hogy a nemzeti
szakpolitikák és stratégiák a célkitűzések összefüggésében áttekintésre kerüljenek, ennek során
pedig beazonosíthassuk azokat, amelyek kiemelkedő mértékben járulnak hozzá az Agenda
2030-ban foglaltak eléréséhez. Mindezeken túlmenően a jelentés alkalmat adott azon jó
gyakorlatok bemutatására, amelyeket hazánk szívesen oszt meg a többi tagállammal. A nemzeti
stratégiák, politikák és jó gyakorlatok megvalósulásának értékelését egy jövőbeli jelentés
tartalmazhatja majd.

