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A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács tagjainak üzenete az olvasóhoz
Ön Magyarország történetének legelső, fenntarthatósági stratégiához fűzött előrehaladási
jelentését tartja a kezében. Tanácsunk javaslatára az Országgyűlés tagjai döntöttek úgy, nagy
többséggel 2013 tavaszán, hogy nemcsak egy megújított nemzeti fenntartható fejlődési
keretstratégiát fogadnak el, hanem kétévente rendszeresen a keretstratégia céljai felé való
előrehaladásról való számadást is elvárják.
A keretstratégia első két évének (2013-2014) teljesítményéről a szavak és a számok nyelvén
részletes elemzést adunk közre e dokumentum további lapjain, s ugyan ez az elemzés
önmagáért beszél, mégis szeretnénk kiemelni néhány tanulságot, továbbá szeretnénk felhívni
a figyelmet, milyen globális és európai környezetben próbál a magyarság előrelépni a
fenntarthatósági átmenetben.
A természeti erőforrások fenntartásában, az ökoszisztéma-szolgáltatások megőrzésében az
egész világnak súlyos adósságai halmozódtak fel. A klímaváltozás fenyegető következményei
lassan széles körben ismertekké válnak, de messze nem ez az egyetlen, a természet önző
kifosztásából fakadó veszély. Továbbra is rémisztő gyorsasággal tűnnek el növény- és
állatfajok a bolygónkról (az Európai Unió biodiverzitás stratégiája 7 céljából 6 esetében a
helyzet stagnált vagy romlott), rohamosan irtjuk a Föld erdőit (évente két magyarországnyi
nagyságú területen tűnnek el a fák). Nagy ütemben csökken a termőtalajok mennyisége (1960
óta megfeleződött a mezőgazdasági művelésre alkalmas terület nagysága) és termőképessége
(24 millió tonna termőtalajt veszítünk el globálisan évente). A területhasználat változásából
fakadóan csökken a vizet visszatartani, s így az aszályokat, árvizeket tompítani, megelőzni
képes területek kiterjedtsége. Országaink vezetőinek ma már nem elegendő népükkel együtt
aggódni, hatásos és hatékony intézkedésekre, cselekvésre van szükség! Magyarországnak is
annak a felelősségnek megfelelően kell döntéseket hoznia, hogy az Európai Unió ökológiai
sokféleségének jelentős hányada épp a Kárpát-medencében maradt meg egyelőre.
Ugyancsak riasztó jelenségeit láthatjuk a társadalmi fenntarthatatlanságnak. A világ egyes
részein eluralkodó anarchia, a különböző válságok sújtotta övezetekben a társadalmi-politikai
intézményrendszer kritikusan rossz állapota migránsok millióit indítja kétségbeesetten útra.
A fejlett, nagy jövedelmű országokban a népesség fenntartásához messze nem elegendő
számú gyermek születik, a szociális ellátórendszerek krízishelyzeteit vetítve előre. A
természeti erőforrások felhasználásának pontos érzékelését közben ellehetetleníti, hogy a
gazdag országok nagymértékű importjának környezeti lábnyoma a fejlődő országokra
terhelődik.
Magyarországon továbbra is súlyos problémák feszítik az oktatási rendszert, s messze nem
kielégítő a társadalmi befogadás mértéke.
A baj súlyosságát jól jelzi, hogy ebben az évben szinte egyszerre fogadtak el az ENSZ-ben
fenntartható fejlődési célokat, s adott közre enciklikát a Katolikus Egyház pápája a teremtett
világ védelmében.
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Ezért is szeretnénk hangsúlyozni, hogy a két éve hatályban lévő Nemzeti Fenntartható
Fejlődési Keretstratégia céljai fontosabbak, mint valaha, s az abban foglalt kihívásoknak való
megfelelés csak még fontosabbá vált.
Ha fontos nekünk a jövő, gyermekeink és unokáink sorsa, magánéletünkben,
munkahelyünkön és a közéletben egyaránt követnünk kell a fenntarthatósági stratégia céljait,
korlátozni kell anyagi igényeinket és óvni kell a környezetünket.
Bár a világban megfigyelhető a fenntarthatóságot szolgáló technológiai változás is, például a
megújuló energiatermelés fokozódó térnyerése a fosszilis erőművekkel szemben, nem
hangsúlyozhatjuk eléggé a morális, szellemi és intézményi megújulás szükségességét.
Még mindig túl nagy hangsúlyt adunk a rövid távú hasznoknak a tartós, hosszú távú
eredményekkel szemben, s ez újra és újra fenntarthatósági válsághelyzetet teremt életünk
egyes területein. Ezzel szemben csak erős, megfelelő értékekkel rendelkező emberek, s az őket
az ezekben a helyzetekben helyesen orientáló, támogató intézményrendszer lehetnek
sikeresek.
Úgy, ahogyan azokon a területeken, ahol a Keretstratégia elveit, célkitűzéseit már
zsinórmértékként használták, s így pozitív példaként hivatkozhatunk rájuk.
Bár még nagyon hosszú út áll előttünk, biztató részeredményeket látunk a népesedés,
gyermekvállalás területén. Sok, egymást erősítő intézkedésre került sor az egészséges életmód
elterjesztésére. Nem lehet elégé hangsúlyozni a költségvetési hiány fékentartásának és az
államadósság lassan csökkenő pályára állításának fontosságát. Örömteli, hogy nő a
hagyományőrző, a magyar identitást (a mi szóhasználatunkban a társadalmi tőkét) erősítő
kezdeményezések és programok száma.
Az Előrehaladási Jelentésünk nem csak azt üzeni tehát, hogy súlyos fenntarthatósági
kihívások elé nézünk, hanem és még inkább azt is, hogy lehetséges a nem fenntartható
trendeket megfordítani, összehangolt intézkedésekkel, tartós elkötelezettséggel és nemzeti
összefogással a fenntarthatóság irányába lépni.

Budapest, 2015. december 3.

6

NFFS Előrehaladási Jelentés

Áttekintő összefoglalás
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A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia feladata
A 18/2013. (III. 28.) OGY határozat alapján a Keretstratégia (NFFS) célja, hogy:


hozzájáruljon egy nemzeti egyetértés kialakulásához a fenntarthatóság fogalmáról;



támogassa a fenntarthatóság felé való átmenet első lépéseinek meghatározását; és



hosszú távú koncepcióként szolgáljon a közpolitikai döntéselőkészítő-döntéshozási
rendszerben.

Az NFFS feladata olyan politikai-szakpolitikai cél-eszköz-rendszer meghatározása, aminek
segítségével a nemzeti erőforrásaink állapotát (mennyiségi és minőségi helyzetét) azon a szinten
tarthatjuk,
 ami stabilan, hosszú távon lehetővé teszi a magyarság nemzetek közötti versenyben való
helytállását,
 segíti természeti és kulturális örökségünk megvédését a jövő generációk számára és
 biztosítja a gyarapítható erőforrásaink megfelelő fejlesztését.
A Keretstratégia a 2024-ig terjedő időtávra határoz meg feladatokat.
Az NFFS a négy nemzeti erőforrás – emberi, társadalmi, környezeti és gazdasági – alkotta
négyosztatú térben 34 stratégiai célt és 77 teendőt (eszközcélt) határozott meg.

Az előrehaladási jelentés célja
A kétévente rendszeresen készülő előrehaladási jelentés célja, hogy





indikátorok és minőségi elemzés segítségével nyomonkövessük a nemzeti erőforrásaink
állapotát;
leltárba szedjük az elmúlt két éves időszakban kezdeményezett, megvalósított
társadalmi válaszlépéseket, intézkedéseket (a Kormány beszámolóját a Keretstratégia
megvalósítását szolgáló 2013-2014-es kormányzati intézkedésekről teljes terjedelmében
az 1. sz. melléklet tartalmazza),
visszajelzést adjunk a társadalom számára, hogy a fenntarthatósági átmenetben mennyi
fejlődés történt, mely területeken értünk el számottevő haladást, s hol van szükség az
eddiginél jelentősebb erőfeszítésekre.

Lényeges hangsúlyozni, hogy a fenntarthatóságot szolgáló intézkedések csak viszonylag jelentős
időkéséssel – olykor akár évtizedes időtávon – éreztetik hatásukat, ezért ez az első, mindössze
alig két évet értékelő első előrehaladási jelentés nem alkalmas a kormányzati intézkedések
definitív értékelésére.
Ennek a jelentésnek a vizsgált időtávja a Keretstratégia 2013. márciusi elfogadásától 2014.
december 31-ig tart.

A nemzeti erőforrások állapota 16 kulcsindikátor tükrében
EUátlag
1,55

V3átlag
1,36

N/A

N/A

12,7
61,3/
61,9
9,6

N/A

N/A

N/A

64

54

N/R

N/R

N/R

N/R

↔

1,93

0,92

átlag alatti

↗

24,9

31,0

66,7

átlag alatti

↗

69,2

68,6

20,5

21,7

átlagos

↗

~19

21,4

1,30

1,44

N/A

átlag alatti

↗

2,07

1,20

Államadósság (bruttó) a GDP %-ában

78,3

76,8

76,2

célértéknél
rosszabb

↗

85,4

50,9

Időskori eltartottsági ráta

24,6

25,1

25,8

átlag feletti

↘

28,1

22,0

Erőforrás

Indikátor

2012

2013

2014

Helyzet

Trend

E1.1 Népesség

Teljes termékenységi arányszám

1,34

1,34

1,41

rossz

E1.2 Tudás

Oktatási kiadások a GDP %-ában

4,08

3,93

N/A

rossz

Korai iskola-elhagyók (%)
Születéskor egészségesen várható élettartam
(év), férfiak/nők
Súlyos anyagi deprivációban élők aránya (%)

11,8
59,2/
60,5
25,7

11,9
59,1/
60,1
26,8

11,4

átlagos

↗
↘
↔

N/A

átlag alatti

23,9

rossz

4,8

N/A

N/A

átlag alatti

55

54

54

átlag alatti

65,3

64,5

63,9

átlagos

68

67

N/A

rossz

↗(↔)⁺
↗
↗
↔
↘
↔

1,14

1,00

N/A

átlag alatti

28,8

27,3

N/A

61,6

63,0

19,4

E1.3 Egészség
E1.4 Kohézió
E.2
Társadalmi tőke

E.3
Természeti tőke,
környezeti
állapot

E.4.1
Vállalkozói tőke

E.4.2
Makrogazdasági
egyensúly
E.4.3
Korosztályos
egyensúly
⁺

Az általános bizalom szintje (ESS, 0-10 skálán)
Korrupciós index
(Transparency Int., 0-100 skálán)
Civil szervezetek száma (ezer)
Biológiailag inaktív területek
(az összterület %-ában)
Természeti erőforrás-termelékenység
(GDP/DMC, €/kg)
A lakosság kitettsége a levegő szilárdanyagszennyezettségnek [PM(10)] (µg/m3)
Foglalkoztatási ráta a 20-64 éves korú lakosság
körében (%)
Beruházások: bruttó állóeszköz-felhalmozási
ráta (GFCF/GDP)
K+F kiadások
(a GDP %-ában)

↗(↔) = 2000 óta javuló trend jellemzi az egészségesen várható élettartamot, de 2012 óta stagnál az érték

N/A
9,6
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MAGYARÁZAT A TÁBLÁZATHOZ:
A 16 kulcsindikátor közül 12 szerepel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kétévente rendszeresen megjelenő fenntartható fejlődési indikátor kötetében. Ezeken
kívül további két mutató (oktatási kiadások, anyagi depriváció) szintén képezhető a KSH adataiból. A bizalom szintjét jelző mutató a European Sosial Survey (ESS)
felméréseinek adataiból képződik, s a TÁRKI bocsátotta rendelkezésünkre. A korrupció észlelését mérő mutatót a Transparency International jelentéseiből vettük.
Helyzet értékelése öt fokozatú skálán általában: rossz – átlag alatti – átlagos – átlag feletti – jó.
Viszonyítási pont: ahol fenntarthatósági szempontból a mutatónak van optimuma (pl. termékenységi ráta), ott ehhez az abszolút szinthez viszonyítottuk a mutató
aktuális értékét; ahol ilyen abszolút optimum nincs, ott az EU- és V3-átlagokhoz viszonyítottunk. Államadósság esetében az alkotmányos 50%-os célértékhez
viszonyítunk.
Trend értékelés három fokozatú skálán: romló – stagnáló (vagy nem trendszerűen változó) – javuló. Elsősorban a 2012-2014 időszak változásait vettük figyelembe,
másodsorban az értékelésben szerepet játszottak az elmúlt évtized adatai is.
Biológiailag inaktív területek = beépített területek + szántó területek
GDP: bruttó hazai termék; GCFC: bruttó állandóeszköz-felhalmozás; DMC: hazai anyagfelhasználás; PM: szilárd részecske.
EU- és V3-átlagok – ha külön mást nem jelzünk – a 2012-2014-es időszak utolsó elérhető adatai
V3 = A Visegrádi-együttműködésben („V4”) Magyarország mellett érdekelt három ország: Csehország, Lengyelország, Szlovákia
N/A = nem áll rendelkezésre adat
N/R = nem releváns, az összehasonlítás félrevezető lehet az országok eltérő adottságai vagy az indikátor jellege miatt

A nemzeti fenntarthatósági célok megvalósításának helyzete
C

Erőforrás

Célkitűzés

1.1

Emberi
erőforrás/
Népesség

Családi értékek
támogatása

Aktuális állapot
(2014 végén)
A szülőképes korú felnőtteknek csak fele él
házasságban, a gyermekek 48%-a házasságon kívül
születik. (Egyezően az általános európai trendekkel.)

1.2

Az elvándorlás
fékezése
(versenyképes
munkabérek)

Az elvándorlás tovább tart, s elsősorban a fiatal
diplomásokat (gyermekvállalási korban lévőket) érinti.
A külföldön munkát vállalók többsége fiatalabb,
képzettebb és potenciálisan termelékenyebb
munkavállaló.

1.3

Népességfogyás
lelassítása

A magyarság továbbra is fogy, s lélekszáma 12 millió
főre apadt (ideértve az országon belül élőket, a Kárpátmedence magyarjait és a világban szétszóródott
kivándoroltakat). A jelenlegi trendek mellett
Magyarország lakossága 2060-ban várhatóan 7.9 millió
fő lesz.

1.4

Bevándorlási politika
kialakítása

1.5

Időskori aktivitás
növelése

A migrációs egyenlegünk negatív (több magyar
vándorol ki, mint ahány külföldi itthon letelepszik).
Ugyanakkor a be-, vagy visszavándorló magyarok és a
kivándorló külföldiek számát is figyelembe véve
hazánk vándorlási egyenlege pozitív. A nálunk élő
külföldön születettek aránya 4,5% (EU-27 átlaga
11,3%), akiknek 70%-a a szomszédos országokból
származik. A magyarok 40%-a feltétel nélkül ellenzi
idegenek betelepedését, csak 10%-a feltétel nélkül
befogadó, míg a lakosság 50%-a mérlegelő.
Az időskorúak (nyugdíjasok) jövedelme szinte
kizárólag állami transzferből (a nyugdíjból) származik,
a saját tőke (megtakarítás) hozama és a családon belüli
támogatás elhanyagolható nagyságú.

Lényeges társadalmi/ kormányzati válaszok
(2013-2014)
A házasságkötések száma egy 1990 óta tartó negatív
trendet megtörve 2010-2014 között enyhén emelkedett.
2010 óta ötödével csökkent a terhesség-megszakítások
száma. A Kormány öt elemből álló családtámogatási
akcióprogram indításáról döntött.
Részeredmények (pl. MTA Lendület-programja) ellenére
érdemi sikeres válasz nem született.
Az elvándorlással érintett szakmákban továbbra is
jelentős bérkülönbségek vannak az EU nyugati része és
Magyarország között. A munkavállalói jövedelmek
növelése megjelenik célként az üzleti szférában: BCSDH
Action 2020 programban.
Számos gyermekvállalást támogató intézkedés született:
 GYED Extra bevezetése
 SZJA-kedvezmény bővítése
 bölcsődék férőhelyei bővítésének megkezdése
 adókedvezmény cégeknek kisgyermekes
édesanya foglalkoztatása esetén
 Munka Törvénykönyvében a kismamák
védelmének fenntartása
A kormány 2013 őszén migrációs stratégiát fogadott el, a
stratégia gyakorlati megvalósítása azonban csak részben
kezdődött meg.
Sok határon túli magyar szerzett állampolgárságot.
A 2014 óta erősödő migrációs stressz az
irreguláris/illegális migrációval kapcsolatos fellépést
állította középpontba, míg a stratégia más elemei (pl.
előítéletek csökkentése) elhalványultak.
Munkahelyvédelmi Akció és TÁMOP támogatások cégek
részére az időskorúak aktivitásának fenntartására.
A nyugdíjrendszer az időskori aktivitás fennmaradását
kevéssé segíti.

Megjegyzés: BCSDH Action 2020 = A fenntarthatóság iránt elkötelezett hazai vállalatok szervezete az Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH). 2014-ben indított programjuk
(Action 2020) rövid távú vállalati intézkedés-csomagot jelent fenntarthatósági célok elérése érdekében.
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Célkitűzés

1.6

Emberi
erőforrás/
Tudás

Minőségi oktatás

Aktuális állapot
(2014 végén)
A 10 és 14 éves korosztály szövegértése, matematikai
és természettudományos tudása is OECD-átlag alatti és
romló tendenciát mutat.
A felsőfokú végzettségűek aránya elmarad az OECDátlagtól.

1.7

Az oktatásban
eltöltött idő növelése

Enyhén növekedett az iskolát korán elhagyók aránya
(míg az EU-átlag folyamatosan javult).

1.8

Az oktatási rendszer
szelektivitásának
csökkentése

Európai összehasonlításban rendkívül szelektív
oktatási rendszer, ahol leginkább megmaradnak a
kezdeti családi, jövedelmi különbségek a diákok között
az oktatásban eltöltött idő végére is.

1.9

A tudás jobb
hasznosítása a
társadalomban

Magyarországon az OECD országok között egyre
kevesebb a kiemelkedően teljesítő tanulók aránya, így
csökken a magas szintű K+F-be később bevonható
szakemberek száma.

1.10

A fenntarthatóság
megjelenése az
élethosszig tartó
tanulásban

Kevesen vesznek részt az élethosszig tartó tanulásban
(ötödik legrosszabb EU-érték);
Kevesen beszélnek idegen nyelveket (legrosszabb
eredmény az EU-ban).

Lényeges társadalmi/ kormányzati válaszok
(2013-2014)
Pozitív:
 kötelező óvodáztatás
 egész napos iskola
 tankerületi rendszer
 közoktatási értékelési rendszer
 pedagógus bérek emelése
Nem segíti a fenntarthatósági átmenetet:
 az oktatási kiadások tartós, egy évtizede
folyamatos csökkenése (-28%/évtized) [200312], ezzel az EU-ban Magyarország költi a
legkevesebbet oktatásra
 érettségit nyújtó képzések visszaszorítása
 duális szakképzésben az általános
kompetenciák fejlesztésének visszaszorulása
Családi pótlék iskolalátogatáshoz kapcsolása (2010-től)
csökkentette az iskolábajárók igazolatlan óráinak
számát, de nem mérsékelte a korai iskolaelhagyást.
Az oktatásban eltöltött időt csökkentheti a
tankötelezettség korhatárának leszállítása.
A kötelező óvodáztatásnak van pozitív hatása,
megtörtént az iskolarendszer centralizációja (KLIK) is,
de az iskolarendszer szelektivitásának csökkentésére
érdemi lépés nem történt. A társadalom jelentős rétegei
ugyanakkor támogatják a jelenlegi rendszer
fennmaradását.
Érdemi hatással járó változtatás nem történt.
(Az NKFIH 2015-ös létrehozásának hatásait a következő
jelentés értékelheti.)
Az oktatásból a munkába való átmenet hatékonyságának
növelése cél a BCSDH Action 2020 programjában.
Új szabályozás (felnőttképzési tv.) a képzések
munkaerő-piaci eredményességének növelésére.
Bővült a kulturális intézmények, multifunkciós
közösségi központok ilyen irányú szolgáltatása.
Élethosszig tartó és minőségi tanulás része a BCSDH
Action 2020 programjának.
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Célkitűzés

1.11

Emberi
erőforrás/
Egészség

Egészségtudatos
magatartás

Aktuális állapot
(2014 végén)
Az EU-átlagnál lényegesen rosszabb helyzet, a
dohányzás, az alkoholfogyasztás is magas. A magyar
felnőtt lakosság 54%-a túlsúlyos vagy elhízott. A
felnőtt lakosság közel fele munkája során nem végez
fizikai aktivitást, és a lakosság kétharmada
szabadidejében sem sportol legalább napi 10 percet.

1.12

Krónikus
megbetegedések
csökkentése

A vonatkozó mutatók a vizsgált időszakot megelőző
években rosszabbodó tendenciát mutattak. Ez a
tendencia a vizsgált időszakban sem tört meg, sőt, több
betegség esetében további romlás, azaz a kitűzött
céltól való távolodás várható.

1.13

Halandóság
csökkentése (EUátlaghoz való
felzárkózás)

A stratégiai cél teljesülésének irányába legfeljebb
csekélymértékű, de biztosan nem áttörést jelentő
elmozdulás történt.
A szükséges egészségügyi ellátás megfelelő időben
történő igénybevételével elkerülhető halálozás
szempontjából Magyarország az utóbbi időben
megfigyelhető javuló tendencia ellenére is az OECD
országai közül utolsó helyen áll.

Lényeges társadalmi/ kormányzati válaszok
(2013-2014)
Egészségkommunikációs Központ (EKK), amely fő
feladata a népegészségügyi célú kommunikáció
folytatása, illetve népegészségügyi kampányok
szervezése.
Dohányzás korlátozására vonatkozó jogszabályi
szigorítások – beltéri levegőszennyezettség 90%-kal
csökkent.
A dohányzásról való leszokást segítő
intézmények/programok bővítése.
„Chips-adó”
Új közétkeztetési szabályok
Élelmiszerek transz-zsírsav-tartalmának korlátozása
Mindennapos testnevelés a közoktatásban
Az alapellátás megerősítése, a szakellátás
hatékonyságának a javítása, a sürgősségi ellátás
korszerű rendszerének a kialakítása és a rehabilitációs
rendszer fejlesztése nem érte el az elvárható színvonalat.
Az állam fenntartói szerepvállalása sem hozta még meg a
várt hatékonysági és minőségi eredményeket az ellátó
intézményrendszerben.
Lásd fent.
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1.14

Emberi
erőforrás/
Kohézió

Szolidáris társadalom
– társadalmi
kirekesztettség
csökkentése

2.1

Társadalmi
tőke

Társadalmi szerkezet
átrendeződése

2.2

Jó példák
megjelenítése

2.3

Fenntarthatóságot
szolgáló köztes
intézmények
támogatása

2.4

Bizalom
infrastruktúrájának
erősítése

2.5

Munkahelyi stressz
csökkentése

Aktuális állapot
(2014 végén)
2010-2012 közötti egyenlőtlenség növekedés után
2012-2014 között kismértékű egyenlőtlenség
csökkenés következett be.
A lakosság kb. 7%-át kitevő cigányság továbbra is a
társadalom legszegényebb, leginkább kirekesztett,
azaz összességében legsérülékenyebb csoportja
maradt.
A szegénység és társadalmi kirekesztettség mértéke
(2008-tól) 2013-ig folyamatosan nőtt, 2014-ben
azonban már csökkent. Ugyanakkor a súlyos anyagi
depriváció 2014-ben még mindig a lakosság mintegy
negyedét érintette.
(Módszertani okokból még nem tudjuk ezen cél
megvalósulási állapotának kvantitatív vagy kvalitatív
értékelését adni.)
Magyarországon az európai átlagnál kisebb a civil
szervezeti aktivitás, jellemző, hogy problémáink
megoldását a piactól vagy az államtól várjuk.
Magyarország az európai országok között az alsó
középmezőnyben helyezkedik el az átlagosnál
alacsonyabb bizalmi szinttel. Az általános bizalom
2008 óta kismértékben emelkedett. A jogrendszerbe
vetett bizalom a 2008-as mélypont után újra
emelkedett, de itt is középérték alatti.
(Módszertani okokból még nem tudjuk ezen cél
megvalósulási állapotának kvantitatív vagy kvalitatív
értékelését adni.)

Lényeges társadalmi/ kormányzati válaszok
(2013-2014)
Javult az állami transzferek célzottsága, a támogatások
hatékonyabban jutnak el a rászorultakhoz. Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció általi
támogatások EU-s források felhasználásával.
Telepprogramok. Kistérségi Startmunka mintaprogramok.
Cigány történelem és kultúra értékeinek ismertetése a
Nemzeti Alaptantervben. Kötelező óvodáztatás. tanoda
programok és ösztöndíjak. Közfoglalkoztatás.
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megalkotása. A
foglalkoztatottság növelése többeket juttatott
munkajövedelemhez. Javult a rászorultak támogatásának
célzottsága.
Több kormányzati és civil kampány indult a fenntartható
életstratégiák elterjesztésére, így például a „Bringázz a
munkába”, vagy a „Fűts okosan” programok.
Nem oldódott a központi államigazgatás bizalmatlansága a
civil szervezeti tevékenységekkel kapcsolatban.
A számos területen megvalósított államosítás vagy
centralizáció tovább erősítette a piac vagy állam
dichotómiát.
A kormányablakok megjelenésével a polgárok ügyeinek
intézése hatékonyabbá, kényelmesebbé vált, ami növelte a
jogrendszer iránti bizalmat.
A hektikusan változó jogszabályok viszont csökkentették a
befektetői, vállalkozói bizalmat.
Családbarát Munkahely díj az arra érdemes vállalatoknak,
ahol a munka és magánélet egyensúlyát újszerű és innovatív
intézkedésekkel támogatják.
Az üzleti szférában ez a probléma még nem kapott
hangsúlyt, bár a „megfelelő munkakörnyezet kialakítása” az
élelmiszeripari értékláncban cél megjelenik például a
BCSDH Action 2020 fenntarthatósági akciójában.
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2.6

3.1

Célkitűzés
Örökségünk ápolása,
identitás
megerősítése

Természeti
tőke/
ökoszisztémaszolgáltatások,
környezeti
minőség

Aktuális állapot
(2014 végén)
A hagyományőrző, magyar identitást erősítő
kezdeményezések és programok száma nő.
A társadalmi összetartozást segítik a diszkriminációellenes, valamint az iskolai szegregáció mérséklésére
irányuló intézkedések.

Ökológiai korlátok
érvényesítése

Magyarország több ökoszisztéma-szolgáltatást használ
fel, mint amennyi a rendelkezésre álló természeti
tőkénk hozama, bár ökológiai lábnyomunk kisebb a
globális és európai átlagnál is.

3.2

Fenntartható
termelési
technológiák
terjedése

A jellemző fenntartható technológiák (ökológiai
gazdálkodás, megújuló energiaforrások használata)
hazai alkalmazási aránya alacsonyabb az európai
átlagnál. Az ökológiai korlátok érvényesülését segítő
anyag- és energiafelhasználás, valamint
közlekedés/szállítás esetében érdemi közösségi
intézkedések vagy technológia-változások nem
kezdődtek meg.

3.3

Természeti tőke
használat megfelelő
árazása

A társadalmi jóléti szempontból optimális ár alatt lehet
felhasználni természeti erőforrásokat.

3.4

Fenntartható
területhasználat

Továbbra is jelentősen nő a beépített területek aránya,
a mezőgazdaság által használt területek között
kedvezőtlenül nagy a szántók aránya. Nő a biológiailag
aktív felületek fragmentáltsága. A területhasználat
jelenlegi formája akadályozza a klímaváltozás
hatásaihoz való sikeres alkalmazkodást is.

Lényeges társadalmi/ kormányzati válaszok
(2013-2014)
2014-ben először kerültek a Parlamentbe nemzetiségi
szószólók.
Kettős állampolgárság hozzájárul a nemzeti
összetartozás erősödéséhez.
Magyarság Háza projekt fenntartása.
Iskolai programok az itthon és a határokon túl élő
fiatalok közötti kapcsolatok kialakítására.
Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálata.
Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítése.
Nemzeti Erdőprogram célkitűzéseinek megvalósítása.
Nemzeti Biodiverzitás Stratégia elkészítése.
Karbonszegény és vízhatékony technológiák
elterjesztése része a BCSDH Action 2020 programjának.
Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztését célzó Nemzeti
Akcióterv (2014-2020) készült. Nemzeti
Környezettechnológiai Innovációs Stratégia folyamatosa
megvalósítása.
Fenntartható termelési módon előállított termékek
kínálatának növelése, a fenntartható fogyasztás
népszerűsítése cél a BCSDH Action 2020 programjában.
A fenntartható, egészséges élelmiszer-termelés
megjelenik ugyanott külön célként is.
Bár az egészségügyben számos új, a káros externáliákat
terhelő adó jelent meg, a környezetvédelemben az ezek
adta lehetőségeket nem érvényesítettük, vagy csak
marginális hatású területeken használtuk. A
hulladékgazdálkodás szabályainak változtatása rontotta
a természeti erőforrások hatékony felhasználását.
A területhasználati, ökológiai szempontok nem kapnak
elég súlyt sem a településtervezésben, sem a vonalas
infrastruktúrák létesítésekor, sem a mezőgazdaságban
és a vidékfejlesztésben.
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Célkitűzés

3.5

Biodiverzitás
megőrzése

3.6

Embert érő
környezeti terhelés
csökkentése

Aktuális állapot
(2014 végén)
A Kárpát-medence ökológiai sokfélesége lényegesen
nagyobb, mint az Európai Unió átlaga (annak ellenére,
hogy az eredeti természeti tőke 90%-át már itt is
feléltük). A területhasználat-változás rossz trendjei,
gyakorlata miatt az élőhelyek többsége veszélyeztetett,
ezért a biodiverzitás csökkenése várható. A nemzeti
parki rendszer finanszírozása nem megoldott.
A legtöbb, emberi egészséget veszélyeztető szennyezés
hazai kibocsátása kisebb az EU-átlagnál. Jelentősen
javult a szennyvíztisztítás aránya is.

Lényeges társadalmi/ kormányzati válaszok
(2013-2014)
A cselekvés szükségessége számos kormányzati
stratégiában (pl. Nemzeti Biodiverzitás Stratégia)
megjelenik, ugyanakkor a tényleges beruházási döntések
vagy a mezőgazdaság szabályozása során ezek nem
érvényesülnek.
Szennyvíz-tisztítási programok
Városi és elővárosi közösségi közlekedés eszközeinek
fejlesztése
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Célkitűzés

4.1

Gazdasági
erőforrások/
Vállalkozói tőke,
innováció,
foglalkoztatás

Lokalizáció és
nemzetközi
együttműködés
egyensúlya

4.2

Helyi gazdasági
kapcsolatok
erősítése

4.3

Járadékvadászat
csökkentése

4.4

Vállalkozási terhek,
akadályok
csökkentése

Aktuális állapot
(2014 végén)
A GDP/GNI rés szűkült, a következő években a GNI
akár meg is haladhatja a GDP-t.
A külföldi közvetlen befektetések trendje csökkenő.
A hazai tulajdonú vállalkozások fejlesztési képességei
szerények, például elmaradnak a banki hitelnyújtási
lehetőségektől. (A vállalati hitelek egyhatoda nem
teljesítő.)
A kistelepüléseken elérhető szolgáltatások
mennyisége csökken.
Az iparágak 90%-ában bővültek a beruházások,
ugyanakkor a kisvállalkozók ilyen aktivitása kisebb.
Magyarország továbbra is nagymértékben nyitott
gazdaság, jelentős export-import tevékenységgel,
ehhez képest a lokális-regionális gazdasági
kapcsolatok fejlődése – számos jó helyi gyakorlat
megvalósulása ellenére – még nem jelentős.
A közbeszerzésekben jelentős az ajánlattételi
összejátszás kockázata. Számos területen a
gazdaságba való erőteljes állami beavatkozás
(szabályozással vagy költségvetési és EU-források
gazdasági támogatásként való megjelenésével) utat
nyithat járadékvadász magatartások megjelenésének.
A Világbank Doing Business rangsorában minden V4partner ország megelőzi hazánkat.
Magyarországon átlagosnál jobb a vállalkozások
alapítását és a szerződések kikényszerítését segítő
jogi környezet, megfelelő a hitel-nyújtási környezet.
Nehézkes a kisebbségi befektetők védelme.
Relatíve magasak az adók és jelentős költségű az
adóadminisztráció. Az adószabályok hektikusan
változnak.

Lényeges társadalmi/ kormányzati válaszok
(2013-2014)
A GDP/GNI arány főként az EU-s források növekvő
beáramlása és a növekvő számú külföldön dolgozó
magyar munkavállalók jövedelem hazautalásából
származik.

Partnerségi Megállapodás támogatja. Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció szerint EU-s
támogatásokkal segítik.
Kisléptékű, helyi termelést segítő rendelkezések
születtek.
A gazdaság fehérítése, az adóelkerülés visszaszorítása,
az adóalap szélesítése és az adóbeszedés
hatékonyságának érdemi javítása érdekében tett
kormányzati intézkedések hatása ma már jól látható, az
e téren történt előrelépés jelentős.
Korrupcióellenes kormányzati programok indultak.
Szigorították a Büntető Törvénykönyvet.
Egyszerű Állam Program végrehajtása (114 intézkedés).
E-közigazgatás kiterjesztése.
Kedvező hitel-programok indultak.
Vállalkozásbarát módosítások történtek a Munka
Törvénykönyvében, a képesítési feltételek
meghatározásában.
KKV Stratégia a leendő vállalkozók tudatosságának
fejlesztésére.
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4.5

Innováció
erősítése

4.6

Foglalkoztatottság
növelése

4.7

Gazdasági
erőforrások/
Makroegyensúly,
prudens
költségvetési
gyakorlat

4.8

Gazdasági
erőforrások/
Korosztályos
egyensúly

Költségvetési
hiány kordában
tartása, az
államadósság
csökkentése,
pénzügyi
tudatosság
növekedése
A korosztályos
egyensúly
fokozatos
visszaállítása, a
nyugdíjrendszer
hosszú távú
stabilitásának
biztosítása

A lassan javuló, de továbbra is alacsony potenciális
növekedés oka a teljes tényezőtermelékenység
gyengesége, amely mögött az alacsony szintű
innováció áll.
A szabadalmi oltalmak száma erőteljesen ingadozik,
egyételmű növekvő trend nem látszik.
Az EU-átlaghoz képest jóval nagyobb szerepe van a
vállalati kutatásoknak, mint a közszféra kutatásainak,
s ez az olló egyre tovább nyílik.
Hosszú távon az innováció nem lesz erősíthető, ha a
közoktatás teljesítménye továbbra is átlag alatti
marad.
A foglalkoztatási ráta jelentősen nőtt 2010 és 2014
között (66,7%), de még így sem érjük el az EU-28
átlagát (69,2%) és távol vagyunk a 2020-re kitűzött
75%-os céltól.
Az aktívkorúak között (azok különböző
korcsoportjaiban) 4,3-5,3% volt a közmunkát végzők
aránya.
Továbbra is szoros összefüggés van az iskolai
végzettség és a foglalkoztatottság között.
A 15-24 évesek munkanélküliségi rátája magas
(20,4%), de az EU-28 átlagnál jobb.
Az államadósság fenntartható szintet ért el 2012-től.
Magyarország nettó külső adóssága csökken, a
költségvetési hiány 2012 óta rendre 3% alatti.
Radikálisan csökkent a lakosság deviza-adóssága és
általában az eladósodottsága is. A háztartások
megtakarításai nőttek.
Jelentős azonban az önkormányzatok forráshiánya.

Elfogadásra került a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és
Innovációs Stratégia, ami erősítheti az innovatív
közepes és kisvállalatok K+F-jét.
A kutatás-fejlesztést támogató kormányzati
intézményrendszer megváltoztatásáról döntött az
Országgyűlés.

Míg 1990-ben 5 aktív magyar tartott el 1 nyugdíjast,
ez az arány 2050-re 2:1 közelébe módosul. A jelenleg
egyensúlyban lévő nyugdíj-rendszernek a 2050-es
népességarányok mellett 45%-os deficittel kellene
szembenéznie.

Az adórendszerben történt módosítások, a munka
helyett a fogyasztás adóztatása segíti a közkiadási
rendszer fenntarthatóságát. Ugyanakkor hosszú távon
további, társadalmi konszenzuson alapuló
nyugdíjreformokra lesz szükség.

A foglalkoztatottság növekedésében jelentős szerepe
volt a szociális járadékok jogosultsága felülvizsgálatának
és a közmunka-programnak. Mindezt külső tényezők, a
tőke-költségek emelkedése és az EU-források bővülése
is támogatta.

Fegyelmezett kormányzati költségvetési politika,
adósság-gát alaptörvénybe emelése.
Ennek egyik eszköze azonban a rendkívül magas
adószint, nagy az állami újraelosztás.

Értékelés a fenntarthatósági átmenet jelenlegi helyzetéről
A Keretstratégia elfogadása óta eltelt két év nem ad lehetőséget komolyabb összefüggések
feltárására. Ugyanakkor a jelenleg elérhető adatok és a Jelentésben feltárt folyamatok
megmutatják, hogy 2015-ben milyen fenntarthatósági helyzetkép adható Magyarországról a
Keretstratégia értékrendje alapján.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy


az elmúlt évtizedek politikájának örökségeként egyetlen nemzeti erőforrásunk sincs
(az EU-átlaghoz mint relatív zsinórmértékhez vagy a kívánatos nemzeti optimumhoz
mint abszolút célértékhez képest) jó vagy átlagosnál jobb állapotban (ez alól az
időskori eltartottsági rátánk kivétel, melynek értéke jelenleg még éppen jobb az EUátlagnál, de e mutató trendje egyértelműen romló);



2013-2014-ben az emberi, a társadalmi és a gazdasági erőforrások területén
elsősorban a pozitív elmozdulások kerültek hangsúlyba, míg a természeti
erőforrások területén a korábban jelentkező negatív tendenciák továbbra is kihívást
jelentenek Magyarország számára. A választott 16 kulcsindikátor közül 8 mutat javuló,
míg csak 3 romló trendet (5 mutató értéke nem változott számottevően);



egyes részterületeken megmutatkozó összehangolt intézkedések, s ennek nyomán
jelentkező kisléptékű javulások példázzák: még rossz fenntarthatósági helyzetekből is
találhatunk kiutat, s innovatív megoldásokkal, erős közjó iránti elköteleződéssel és
kitartó munkával a nemzeti erőforrásaink állapota javítható;



a részben pozitív elmozdulásokkal jellemezhető erőforrás-területeken is sok
ellentmondás figyelhető meg, a beavatkozások sokszor szelektívek, továbbra is hiányzik
a felső szintű politikai elköteleződés és a tudatos, hatékony kormányzati koordináció (a
18/2013. OGY határozat 2. és 3.a) pontjainak végrehajtása sokszor hiányos, vagy inkább
formális, mint érdemi).

Az emberi erőforrások területén jól azonosított fenntarthatósági probléma a demográfiai
helyzet. A kormányzat felismerte, hogy a pénzügyi ellátások ösztönző hatása mellett a munka és
a család összeegyeztethetősége, illetve a munkaerőpiacra való visszatérés lehetőségeinek
megteremtése is kiemelten fontos a termékenység szempontjából. A családtámogatási rendszer
átalakítása szakértők szerint pozitív hatással lehet a termékenységre.
Az emberi erőforrások tekintetében pozitív folyamat, hogy nemcsak a születéskor várható
élettartam, hanem az egészségesen eltöltött évek száma is mind a férfiak, mind a nők esetében
folyamatos, bár lassú növekedést mutat. Fontos megjegyezni, hogy a társadalmi
egyenlőtlenségek az egészségügyi helyzetről alkotott önképpel is erősen összefüggnek: a
magasabb jövedelműek és a magasabb iskolai végzettségűek is jobbnak ítélik meg egészségügyi
helyzetüket.
A hazai oktatási rendszer komoly fenntarthatósági kihívások előtt áll. A nemzetközi felmérések
szerint a magyar tanulók eredményei minden fontosabb megfigyelt területen romlottak. A PISA
eredmények azt mutatják, hogy a magyar diákok nem rendelkeznek a modern munkaerőpiac
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által elvárt képességekkel (problémamegoldás, természettudományos jártasság). Növekszik a
lemaradók, gyengén teljesítők aránya, nem csökken tartósan az iskolát korán elhagyók
százaléka, ami mind súlyosabb képezhetőségi, foglalkoztathatósági problémát jelent. Azok a
képzetlenek és munkanélküliek vesznek részt a legkisebb arányban valamilyen
felnőttképzésben, akik esetében a képzés a legtöbbet segítene a munkaerő-piaci helytállásban.
A foglalkoztatottak között viszonylag magas arányú a közfoglalkoztatotti réteg. Fenntarthatósági
szempontból kockázatot jelent, hogy vizsgálatok szerint a közfoglalkoztatás hosszú távon nem
vezeti vissza a munkaerőpiacra a közmunkásokat, ezzel együtt viszont a közmunkában dolgozók
megbecsültsége (segély helyett munkát végeznek) a társadalmi fenntarthatóság szempontjából
pozitívnak tekinthető. A közfoglalkoztatás továbbá egyre kisebb szereppel bír a foglalkoztatás
bővülésében, vagyis a versenyszféra foglalkoztatási potenciálja is jelentősen nőtt.
A társadalmi tőke szempontjából kiemelendő, hogy a szegénység és társadalmi kirekesztettség
mértéke (2008-tól) 2013-ig folyamatosan nőtt, 2014-ben azonban már csökkent. Ugyanakkor a
súlyos anyagi depriváció 2014-ben még mindig a lakosság mintegy negyedét érintette.
Örvendetes, hogy növekedett az általános bizalom és a jogrendszerbe vetett bizalom szintje, bár
ennek mértéke még mindig sereghajtó Európában. Továbbra is magas fokú a letelepedni kívánó
idegenek elutasítottsága.
Számos kormányzati elköteleződés, jogszabály-módosítás és program ellenére a nemzetközi
felmérések szerint Magyarországon továbbra is az európai átlagnál nagyobb a korrupció.
Számos területen a gazdaságba való erőteljes állami beavatkozás (szabályozással vagy
költségvetési és EU-források gazdasági támogatásként való megjelenésével) utat nyithat
járadékvadász magatartások megjelenésének.
A természeti erőforrások tekintetében Magyarország két legfontosabb nemzetgazdasági
értéke a talaj és a vízkészletek. Mindkét erőforrás esetében olyan degradációs folyamatok
zajlanak, amelyeket a Keretstratégia elfogadása óta eltelt két évben sem sikerült fékezni. Mind a
talaj, mind a vízkészletek esetében kiemelt szerepe van a rossz szerkezetű területhasználatnak.
A természeti erőforrások területén a pozitív folyamatok leginkább az erdőgazdálkodáshoz,
illetve a tudatos ásványvagyon-gazdálkodáshoz köthetők.
A természeti erőforrások területén a legnagyobb kihívást a területi beépítettség és az
ökológiailag inaktív területek arányának növekedése jelenti. Erős negatív szétcsatolás figyelhető
meg a népességszám csökkenése és a területi beépítettség növekedése között, amely
veszélyezteti a természetes, természetközeli és egyéb zöld területeket, ezzel együtt az élőhelyek
beszűküléséhez és így a biodiverzitás csökkenéséhez vezet. Ökológiailag inaktívak – nem csak a
biodiverzitás megőrzése, de az aszályok és árvizek problémájához kapcsolódó vízvisszatartóképesség szempontjából is – a hazánk területének majd felét elfoglaló szántó területek is.
A természeti erőforrásokat érő kihívások kezelésének akadálya, hogy a magyar
környezetvédelmi intézményrendszer széttagolt és nem hatékony működésű. A környezeti
ügyeket több minisztérium intézi, az engedélyezési rendszert több kritika éri a vállalati és civil
oldalról is, a horizontális integráció alacsony fokú.
A magyar gazdaság a 2013-2014-es adatok alapján, úgy látszik, kilábalóban van a 2008-as
recesszióból. A GDP növekszik, a foglalkoztatottság bővül, a beruházási hajlandóság erősödött, a

20

NFFS Előrehaladási Jelentés

megtakarítások nőnek, miközben az államháztartási hiány tartósan 3% alatt alakul és a GDP
arányos államadósság ugyan lassan, de csökken. Ezzel együtt a hitelezési piac még nem állt
helyre, és a potenciális gazdasági növekedés volumenének növeléséhez szükség van a hazai
alacsony termelékenység növelésére. Egyre súlyosbodó fenntarthatósági kihívást jelent továbbá
az elvándorlás, amely a hivatalosan bejelentett adatok alapján is legalább 330 ezer, az
átlagnépességhez képest fiatalabb és képzettebb magyar állampolgárt érint.
A demográfiai területén jelentkező pozitív folyamatoknak tovagyűrűző hatása lehet a jóléti
rendszerek fenntarthatóságára – különösen a nyugdíj- és egészségbiztosítási rendszerekre. Ezzel
együtt a mostani trendek alapján az látható, hogy míg az 1990-es években 5 aktív korú tartott el
egy nyugdíjast, addig 2014-ben már csak 4, 2050-ben pedig komoly változás hiányában ez 2-re
csökkenhet. A nyugdíjrendszer fenntarthatóságát nagyban javítja viszont, hogy a gazdaságilag
aktív réteg a gazdasági ösztönzők hatására kiszélesedett és a foglalkoztatottsági mutatók
javultak az elmúlt évek során.

Javaslatok a fenntarthatósági átmenet erősítése érdekében
Az Előrehaladási Jelentés értékelő megállapításai alapján – az NFFS célkitűzéseinek érvényre
juttatása érdekében – a következő javaslatokat tesszük a fenntartható fejlődési átmenet
elősegítésére:


Továbbra is kiemelt feladat a fenntarthatósági átmenetet segítő értékek, erkölcsi mércék
hangsúlyozása, érvényesülésük támogatása, elősegítése. Erősíteni szükséges a
holisztikus gondolkodást és a tudás társadalmi hálózatokban való szétterjedését,
érvényesülését.



Az oktatási rendszer átalakítása során az igazgatási rendszerbeli szabályozásán túl
szükség van hatékonysági fejlesztésekre, hiszen a felmérések szerint a magyar diákok
teljesítménye gyengül. A munkaerőpiacon való jobb elhelyezkedés érdekében a diákok
problémamegoldó képességeinek fejlesztése elengedhetetlen.



A köz- és felsőoktatás, képzés és átképzés különösen fontos a leszakadó társadalmi
rétegek munkapiaci boldogulása, és a mélyszegénység újratermelődésének megelőzése
érdekében. A közmunka programok önmagában nem oldják meg, illetve csak rövid távon
kezelik az alacsonyan képzettek foglalkoztatási problémáit.



A kutatás és fejlesztés támogatása mind az emberi erőforrások minőségének javulásához,
mind pedig a gazdasági termelékenységhez hozzájárul. A közoktatás színvonalának
javítása mellett a hazai K+F mind mennyiségi, mind minőségi fejlesztése jelentős
hozzáadott értékkel bír a magyar társadalom fejlődése alapjaként.



A lassan javuló demográfiai trendek ellenére továbbra is a népességcsökkenés jellemzi
Magyarországot. További intézkedések szükségesek a negatív migrációs egyenlegünk
javítására.
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Az alkoholfogyasztáshoz és dohányzáshoz köthető betegségeknek továbbra is kiemelt
szerepe van a hazai halálozási okokban. Szükség van ezért további kampányokra, és a
fenntarthatóbb életstratégiákat népszerűsítő programokra.



Biodiverzitásunk megőrzésében, valamint a klímaváltozás káros hatásainak
mérséklésében – az aszályok és árvizek kárainak csökkentésében – sokkal nagyobb
szerepet kell kapnia a területhasználat tudatos alakításának, a területhasználat
reformjának, a még biológiailag aktív területek átalakítása tilalmának. Ez részint a
beépítés sebességének csökkentését (meggondolt infrastrukturális fejlesztéseket,
barnamezős fejlesztések előnyben részesítését), másrészt a mezőgazdasági ágazatok
egymáshoz viszonyított területfoglalásának átalakítását, valamint a talajvédelem
erősítését kell, hogy jelentse. Ez utóbbi területen az ökológiai gazdálkodás egyelőre még
kiaknázatlan lehetőségével is kell élnünk. A vízkészletek jó ökológiai állapotának elérése
érdekében több erőfeszítésre van szükség az EU víz-keretirányelvének végrehajtásában.
Át kell vizsgálni a mezőgazdasági, vidékfejlesztési szabályozási és támogatási eszközöket,
hogy jobban szolgálják a biodiverzitás- és talajvédelem, illetve a kisléptékű, fenntartható
helyi termelés és fogyasztás szempontjait.



A lokális és globális gazdasági kapcsolatok közötti helyes egyensúly elérése érdekében
növelni kell a helyi közösségek élelmiszer-, energia-, s általában gazdasági-társadalmi
önrendelkezését. Ennek érdekében elő kell segíteni a helyi közösségek ez irányú
kompetenciáinak fejlesztését. Növelni kell a helyi közösségek hozzáférését a helyi
ökoszisztéma-szolgáltatásokhoz, meg kell vizsgálni, mely természeti erőforrások
esetében lehet az azok használatával kapcsolatos jogokat a helyi közösségekhez
delegálni.



Az anyag- és energiafelhasználás csökkentésének szempontjait erősíteni kell a
szakpolitikákban. Ennek egyik kulcseszköze a természeti erőforrások felhasználásának
helyes árazása, ami kikényszerítheti a termelés és fogyasztás szerkezetének, módjainak
erőforrás-takarékos, környezetkímélő irányba való elmozdulását. A megújuló
energiahordozók használatának elterjedése pozitív folyamatnak tekinthető, ugyanakkor
a biomassza feltételesen megújuló jellege miatt javasolt a teljes mértékben megújuló
energiák magasabb szintű elterjesztése. Szükség van olyan módszertani fejlesztésre is,
ami révén tisztázható, hogy a magyar társadalom teljes primer anyagfelhasználása, és az
ehhez a felhasználáshoz tartozó kibocsátások hogyan oszlanak meg földrajzilag, mennyi
felhasználás terhelődik át határainkon kívülre.



A társadalmi kohéziót és az üzleti környezetet is javíthatja a bizalom erősödése a
közösségekben. Továbbra is kiemelt feladat a korrupció visszaszorítása és a
járadékvadászati lehetőségek csökkentése.



Általánosságban elmondható, hogy javítani kell a fenntarthatóság Keretstratégiában
elfogadott értelmezésének ismertségét és közigazgatásban történő alkalmazását. A
Keretstratégia célkitűzései ugyanis szelektíven, nem homogén módon vezérelték az
egyes szakpolitikai döntések meghozatalát, ezért erősíteni kell a felső szintű politikai
vezetők elkötelezettségét a fenntarthatósági szempontok érvényesítése érdekében, s
valódi, funkcionális szerepet kell adni a szakpolitikák államtitkári szintű
koordinációjának az NFFS érvényre juttatásában. Szükséges az ágazati politikák olyan
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folyamatos felülvizsgálata is, ami biztosítja a Keretstratégia céljainak és szemléletének
érvényesülését.


A közpolitikai döntések hosszú távú hatásainak javítása érdekében célszerű lenne
bevezetni az előzetes fenntarthatósági vizsgálat intézményét, aminek szakmai
koncepciója az NFFT-nél rendelkezésre áll.



Fenntartható fejlődési tudás-forrás és látogató központokat kell létrehozni, amelyek
segítik a lakosságot a fenntartható életmód gyakorlatának megismerésében, amelyek
tanácsokat adnak, terveket készítenek, segítvén a lakosságot az ismert lehetőségek
alkalmazásában.
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Részletes elemzés
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Bevezető
Az Országgyűlés a Magyarország Alaptörvényébe foglalt, a fenntartható fejlődés, a jövő
nemzedékek lehetőségeinek védelme és a nemzeti erőforrásainkkal való hosszú távú felelős
gazdálkodás követelményeinek érvényesítése érdekében 2013 márciusában elfogadta
Magyarország 2012-2024-es időszakra szóló Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiáját. A
18/2013. (III. 28.) OGY határozat alapján a Keretstratégia (NFFS) célja, hogy:


hozzájáruljon egy nemzeti egyetértés kialakulásához a fenntarthatóság fogalmáról;



támogassa a fenntarthatóság felé való átmenet első lépéseinek meghatározását; és



hosszú távú koncepcióként szolgáljon a közpolitikai döntéselőkészítő-döntéshozási
rendszerben.

Az NFFS négy nemzeti erőforrást határoz meg: az emberi, a társadalmi, a természeti és a
gazdasági erőforrásokat, amelyek mennyiségének és minőségének megőrzése, gyarapítása
minden nemzedék anyagi, szellemi és lelki jólétének elősegítéséhez szükséges. A négy erőforrás
fenntarthatósága felé való átmenet elősegítése viszont nem csak politikai és kormányzati kérdés,
hanem a társadalom egészének – az egyes személyeknek, családoknak, vállalkozásoknak, civil
szerveződéseknek is – feladata.
A Keretstratégia értelmezésében az NFFS nyomonkövetése három intézményből áll: az indikátor
jelentésből, a kétévenkénti országgyűlési jelentésből (vagyis az előrehaladási jelentésből), és a
stratégia 4 évenkénti felülvizsgálatából. A 18/2013-as OGY határozat 3. d) és 4. a) pontja alapján
az Előrehaladási Jelentés feladata különösen, hogy


kétévente adjon tájékoztatást a Keretstratégia megvalósítását szolgáló kormányzati
intézkedésekről;



kövesse nyomon a Keretstratégia megvalósulását, támogassa az elért eredmények
értékelését és erről kétévente tájékoztassa az Országgyűlést.

Az NFFS-t elfogadó OGY határozat alapján az Előrehaladási Jelentés elkészítése a Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) feladata.
A Keretstratégia fenntarthatósági céljait érintő, az elmúlt két évben bekövetkezett legfontosabb
változásait erőforrásonként elemeztük és értékeltük. A Keretstratégia elfogadása óta eltelt
időszak rövidsége miatt ugyanakkor a változások sok esetben adathiány, vagy a hosszabb távon
befolyásolható tendenciák miatt még nem adnak objektív képet a Keretstratégia
eredményességéről és a fenntartható fejlődési pálya eléréséről (vagy épp az attól való
távolodásról). A négy erőforrást értékelő összefoglalók a következő szerkezetben készültek:


Minden erőforrás-elemzés tartalmaz egy általános helyzetképet a legfrissebb adatok
alapján.



Ezután összegyűjtöttünk a vizsgált erőforráshoz kapcsolódó kulcsindikátorok értékeit és
értékeltük az azokban bekövetkező trendeket. Az Előrehaladási Jelentésben kiválasztott
kulcsindikátorok köre a jelenleg elérhető információk alapján az NFFT értékelése szerint
a Keretstratégia céljaiban bekövetkezett változásokat a legjobban jellemző
indikátorkészlet. Nem tartjuk kizártnak ugyanakkor, hogy ez a készlet a jövőben
változzon az elérhető indikátorok körének bővülése, vagy egy széleskörű szakmai
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egyeztetés eredményeképp. Fontos kiemelni továbbá, hogy az alkalmazott indikátorok
helyzetértékelésre szolgálnak, nem pedig az érintett szereplők erőfeszítéseit értékelik.


Az erőforráshoz kapcsolódóan összegyűjtöttük az NFFS által meghatározott célokat,
majd ezen célok mentén értékeltük a fenntartható fejlődést befolyásoló társadalmi és
gazdasági folyamatokat. A célokat helyenként összevontunk, máshol részletesebben
kifejtettünk a kapcsolódások és összefüggések tükrében.
A társadalmi-gazdasági folyamatok vizsgálata során összegyűjtöttük azokat a
tendenciákat, amelyek befolyásolták az adott cél elérését. Itt mind a kormányzat, mint a
vállalkozások, civilek és egyének szerepét vizsgáltuk az erőforrásra való hatás
jelentőségének nagysága függvényében.



Az erőforrások értékelése során továbbá összegyűjtöttük azokat a legfontosabb
kormányzati programokat és stratégiákat, amelyek érintették az adott erőforrást.



A fejezet zárásaként pedig minden esetben összegyűjtöttük a legfontosabb pozitív
folyamatokat és az erőforrást veszélyeztető kockázatokat.

Az Előrehaladási Jelentés a „Következtetések és javaslatok” fejezettel zárul. Ebben
összegyűjtöttük:


a Keretstratégia megvalósításának folyamatát és a legfontosabb elért eredményeket,



azonosítottuk a fenntarthatósági problémákat és a lehetséges kezelési módjukat, az
állami és nem állami szereplők feladatait, továbbá ezek alapján meghatároztuk azokat a
célokat, amelyek a következő időszakban kiemelt szerepet kell, hogy kapjanak a
fenntartható fejlődés, a jövő nemzedékek lehetőségeinek védelme és a nemzeti
erőforrásainkkal való hosszú távú felelős gazdálkodás érdekében.

Magyarország nemzetközi szinten is progresszív intézményrendszerrel rendelkezik a
fenntarthatóság területén. A fenntarthatósággal foglalkozó, vagy a fenntartható fejlődéshez
vezető átmenetre hatással lévő hazai intézmények működését és elért eredményeit fontosnak
tartjuk vizsgálni. A jelen első Monitoring Jelentés ugyanakkor egyelőre nem értékeli sem a
kormányzat, sem pedig az állami és nem állami intézményrendszer tevékenységét, mivel túl
rövid az időtáv arra, hogy a stratégia nyomán az intézményi válasznak hatása lehessen az
erőforrások állapotára.
Az Előrehaladási Jelentés a Hétfa Kutatóintézet (2013) által készített Monitoring Kézikönyv
iránymutatásai alapján készült. Ez alapján az egyes erőforrások helyzetében bekövetkezett
változásokat a következő szakértői háttéranyagok alapozták meg
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Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia célkitűzéseiben
elért eredmények
2.1.

Emberi erőforrások1

Általános helyzetkép
Az ember a nemzet legfontosabb erőforrása, ugyanakkor az ember kiteljesedése nem
lehetséges a többi erőforrás jelenléte nélkül. Az emberi erőforrások területén látható
degradációs folyamatok a demográfia és az egészségügy területén némi javulást mutattak,
míg a tudás és a társadalmi egyenlőtlenségek területén tovább folytatódtak a Jelentés
vizsgálatának éveiben.
Magyarország népességének az elmúlt években tapasztalt veszélyes ütemű fogyása megtörni
látszik. Bár egyértelmű trendekről nem beszélhetünk, 2012, majd 2014 voltak évek óta az első
olyan esztendők, amikor több gyerek született, mint az azt megelőző évben. A gyermekvállalási
kedv növekedéséhez számos kormányzati intézkedés hozzájárult, ugyanakkor több demográfiai
folyamat (pl.: gyermekvállalás időpontjának kitolódása) is hátrányos hatással van a
születésszám növekedésére.
Felmérések alapján a tudás gyarapítása terén lemaradóban vagyunk, ami tovagyűrűző
fenntarthatósági problémákhoz is vezet. Növekszik az oktatásban a lemaradók, gyengén
teljesítők, iskolát korán elhagyók aránya, ami mind súlyosabb képezhetőségi,
foglalkoztathatósági problémát jelent. Erős az iskolai eredmények társadalmi
meghatározottsága, az iskola keveset tesz hozzá az otthonról hozott tudáshoz. Eközben csökken
a magas teljesítményt nyújtó tanulók aránya, apad a felsőoktatás és a tudományos kutatás
merítési bázisa.
A magyar emberek egészségképe javult, és a születéskor várható egészséges életévek száma is
növekszik az utóbbi évek során. Ennek ellenére további fenntarthatósági kihívásokat jelent a
dohányzás és az alkoholfogyasztás magas szintje, ennek következményeként pedig a krónikus,
nem fertőző megbetegedések aránya.
A társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és a társadalmi kirekesztettség mind az oktatás,
mind az egészségügy területén továbbra is komoly a fenntartható fejlődést hátráltató
tényezőként jelennek meg.
Kulcsindikátorok alakulása
Mutató neve

Értéke

Év

Az NFFS elfogadása óta2 történt elmozdulás értékelése

Teljes termékenységi
arányszám

1,41

2014

Növekvő tendenciát mutat, de még mindig lényegesen
elmarad attól az értéktől, amely a népességfogyás
megállítását/mérséklését eredményezné.

Oktatási kiadások a
GDP %-ában

3, 93

2013

A korábbi arányokhoz képest csökkenő tendencia, ami
nemzetközi összehasonlításban is alacsonynak számít.

A fejezet a Fábián-Szívós (2015), Csapó-Molnár-Pelle (2015), Integra Consulting (2015) és Gödri et. al
(2015) tanulmányai, valamint a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósítását szolgáló
2013-2014. évi kormányzati intézkedésekről szóló Összefoglaló Tájékoztatóról c. Földművelésügyi
Miniszteri előterjesztés alapján készült.
2 2012-es adatokhoz képest.
1
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Korai iskolaelhagyók
(%)
Születéskor
egészségesen várható
élettartam (év,
nők/férfiak)
Súlyos anyagi
deprivációban élők
aránya (%)

11,4

2014

Kedvezőtlen tendencia, ami nemek és régiók szerint erős
szóródást mutat. A leszakadók aránya a nők körében a
lényegesen alacsonyabb (10,3%), mint a férfiaknál (12,5%).
A régiók között még nagyobbak és egyre növekvőek a
különbségek.

60,1 /
59,1

2013

Lassan növekvő értékek, de még mindig jelentős elmaradás
az EU-átlagtól

23,9

2014

Javuló tendencia, ami segíti a stratégiai célok elérését, a
mutató nemzetközi összehasonlításban azonban még mindig
magasnak tekinthető.

Keretstratégia által megjelöl célok és kihívások
A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia a következő célkitűzéseket nevesíti az emberi
erőforrások esetében:
1. A párkapcsolatokhoz és a családhoz
kapcsolódó értékek támogatása
(nevelés, intézmények)
2. Versenyképes
munkabérek
biztosítása a kritikus elvándorlással
rendelkező szakmákban
3. A népességfogyás lelassítása
4. Bevándorlási politika kialakítása
5. Az
idős emberek társadalmi
együttműködésben való szerepe
lehetőségének biztosítása
6. Minőségi oktatás;
7. Az oktatásban töltött idő növelése;
8. Az
oktatási
rendszer
szelektivitásának csökkentése
9. A tudás jobb hasznosítása a
társadalomban és a gazdaságban

10. A fenntarthatóság értékeinek és
gyakorlatának
megjelenése
az
élethosszig tartó tanulás teljes
folyamatában
11. Egészségtudatos magatartásminták
kialakítása
12. A
krónikus
nem
fertőző
megbetegedések
számának
csökkentése
13. Halandóság
csökkentésében
a
közép-európai régiós átlaghoz való
felzárkózás
14. Szolidáris társadalom;
15. Társadalmi
szerkezet
átrendeződése;
16. A foglalkoztatottság növelése

A következőkben a fenti célkitűzéseket – az NFFS-hez hasonlóan – négy fő tématerület alapján
tárgyaljuk, úgy mint a demográfiai folyamatokhoz kapcsolódó célkitűzések; az oktatáshoz és a
tudáshoz köthető célok; az egészségi szint fejlesztéséhez kapcsolódó célok és a társadalmi
kohézióhoz kapcsolódó célok alakulása.
Célokat érintő társadalmi-gazdasági folyamatok alakulása
Demográfiai folyamatok
Gyermekvállalás
A demográfiai folyamatokat döntően meghatározó tényező a gyermekvállalási hajlandóság és az
élveszületések száma. A nyugati társadalmakhoz hasonlóan hazánkban is érvényesül az 1980-as
években kezdődő kedvezőtlen tendencia, mely során csökken a születések száma.
Az élveszületések száma Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen alacsony szinten stagnált
és a 2008-ban kezdődő nemzetközi pénzügyi és gazdasági válsággal újabb lendületet kapva
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tovább csökkent. Ezt a negatív folyamatot szakította meg a 2012-es, majd a 2014-es esztendő, ez
utóbbiban 91 500 gyermek született Magyarországon, ami 2800-al több mint az azt megelőző
esztendőben, és egyben ez az elmúlt öt év legmagasabb értéke is, ezzel párhuzamosan pedig a
terhesség-megszakítások száma az utóbbi 60 év legalacsonyabb értékét mutatta. Mégsem
vonhatunk le messzemenő következtetéseket, és nem beszélhetünk a hazai gyermekvállalás
terén bekövetkezett fordulatról, hiszen ezek csupán olyan ingadozások, amelyek még nem
utalnak tartós változásokra. Ezt igazolja a havi születésszámok vizsgálata is, hiszen a 2010
nyarán megfigyelhető történelmi mélyponthoz képest 2014 decemberéig nem figyelhető meg
trendszerű emelkedés.
1. ábra:

Az élveszületések száma,
1990–2014

2. ábra:
A teljes termékenységi
arányszám, 1990–2014
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Forrás: KSH, Demográfiai évkönyvek.

A termékenység alakulásáról alkotott képet árnyalja, egyben pontosabban mutatja a teljes
termékenységi arányszám (TTA).3 A TTA 2014-es értéke 1,41 volt (Kapitány – Spéder, 2015),
ami ugyan magasabb a korábbi évekhez képest (1997 óta ez a legmagasabb érték), de még
mindig lényegesen elmarad attól az értéktől, amely a népességfogyás megállítását/mérséklését
eredményezné.
A TTA értékének és a születések számának összevetése során látszik, hogy az utóbbi években a
TTA változása kedvezőbb képet mutat, mint a születések számának alakulása. Ennek az oka,
hogy 2011 után elkezdett felgyorsulni azoknak a női korcsoportoknak a létszám csökkenése,
amelyek gyermekvállalási korban vannak.4. Ez azt is jelenti, hogy a jövőben a születések száma
és a TTA által mutatott tendenciák nagyobb mértékben fognak egymástól eltérni, mint a korábbi
évtizedekben.
A szülőképes korban levő nők számának a csökkenése a jövőben is várható, amikor a
nagylétszámú, 1974–1978 között született kohorszok elérik a 40 éves kort és kilépnek a
szülőképes (15-49 éves) időszakból.
Ez a statisztikai mutató a népességszám változásától és bizonyos strukturális átalakulásoktól
megtisztítva jelzi a folyamatok előrehaladását. Azt fejezi ki, hogy ha az adott évi gyermekvállalási
viszonyok állandósulnának, akkor egy nő élete során hány gyermeket szülne. Abban az esetben, ha a
mutató értéke meghaladja a kettőt, akkor a népesség újratermelése biztosított, a szülői reprodukció
megvalósul. Ha kettőnél magasabb az érték, akkor a népesség növekedhet.
4 Ha kevesebb a gyermekvállalás szempontjából statisztikai értelemben termékenynek tekinthető nőknek
a száma, miközben ők ugyanolyan arányban vagy a korábbi generációknál nagyobb arányban is vállalnak
gyermeket, akkor a TTA változatlan vagy növekvő értéket mutat, annak ellenére, hogy a születések száma
folyamatosan csökken
3
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3. ábra:

A 20–39 év közötti nők létszámának változása 1990–2014 között
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Forrás: KSH, Demográfiai évkönyvek.

A gyermekvállalási hajlandóságra a jövőben pozitív hatással lehet, hogy a házasságkötések
száma 2010 óta folyamatosan növekszik, miközben a válások száma csökken. Bár a gyermekek
48%-a házasságon kívül születik, a házasság továbbra is egy olyan elköteleződés, amely nagyobb
gyermekvállalási hajlandósággal kapcsolódik össze.
Összességében elmondható, hogy az elmúlt évek egyes döntéseinek következtében alakuló
pozitív mutatók alapján nagyon óvatos javulásról beszélhetünk, ugyanakkor a gyermekvállalás
területén elért eredmények megtartása és megerősítése érdekében további erőfeszítésekre van
szükség.
Családtámogatás
A gyermekvállalás egy hatékony ösztönzése a családtámogatási rendszeren keresztül valósulhat
meg. A kiszámítható modell lehetővé teszi és ösztönzi a családtervezés során a szülök döntését a
több gyermek vállalása mellett. Erre számos népességpolitikai eszköz áll rendelkezésre, melyek
közül 2010 óta többet is megvalósított a kormány (családi adókedvezmény újra bevezetése,
családi pótlék iskolalátogatáshoz kötése). A támogatási rendszer további erősítése érdekében a
2013 utáni időszakban is történtek fontos lépések.
Az egyik ilyen változtatás a családi adókedvezménynek TB járulék után való igénybe vételének
lehetősége. Eszerint a személyi jövedelemadónál nem érvényesíthető adólap (adó) kedvezmény
érvényesíthető a bruttó fizetésből levonandó 7 százalékos egyéni egészségbiztosítási járulékból,
valamint a 10 százalékos nyugdíjjárulékból is. Ez az intézkedés azoknak a gyermekes
háztartásoknak jelent segítséget, ahol a szülők dolgoznak, de korábban alacsonyabb jövedelmük
miatt nem tudták a családi adókedvezményt teljes mértékben kihasználni. A nemzetközi (ld.
Gábos 2003) és hazai (ld. Gábos et al. 2009) szakirodalom szerint a készpénzes
családtámogatások növelése általában pozitívan hat a termékenységre, és más fontos tényezők
mellett a jóléti támogatások is hozzájárulhatnak a gyerekvállalási kedv növeléséhez.5 Az
intézkedés tehát valamelyest fokozhatja a termékenységet az érintett családok körében.

Az ugyanakkor nyitott kérdés, hogy a különböző támogatások (készpénzes, adókedvezmény,
természetbeni) milyen elegye a legmegfelelőbb a termékenység növeléséhez.
5
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Az intézkedések egy másik csoportjába a kisgyermekes szülők foglalkoztatását elősegítő
intézkedések tartoznak. A kisgyermekes édesanyák foglalkoztatottsági rátája Magyarországon
nemzetközi összehasonlításban nagyon alacsony, így a foglalkoztatás emelése ebben a
csoportban mindenképpen fontos. 2014. január 1-jén lépett életbe a GYED extra, amely alapján a
kisgyermeket nevelő szülő a gyermek 1 éves kora után a GYED folyósítása mellett korlátlan
időtartamban dolgozhat, továbbá a GYED folyósítása mellett is bölcsődébe lehet íratni a
gyermekeket. A korábban érvényben levő szabályozás szerint a GYED-en lévő szülő a juttatás
folyósítása mellett nem dolgozhatott, illetve ha munkát vállalt, akkor a GYED folyósítását
szüneteltetni kellett. Ez a munkaerőpiacról való távolmaradásra ösztönözte a kisgyermekes
szülőket, akik a GYED lejártáig (kisgyermek 2 éves életkora) relatíve bőkezű ellátásban
részesültek. A kormányzat a GYES esetében is megváltoztatta az ellátás melletti munkavégzés
szabályait: míg korábban maximum 30 órában vállalhatott a GYES-en levő szülő munkát, most a
gyermek egy éves kora után korlátlan időtartamban dolgozhat. 2014-ben több, mint 29 ezer fő
vállalt munkát gyermekgondozási ellátás mellett.
A korábbi rendszer hátrányosan érintette azokat, akik röviddel egymás után vállaltak
gyermekeket, hiszen a második/későbbi gyermek után igénybevett támogatásokkal a család
automatikusan elveszette az első/korábbi gyermek után járó kedvezményeket. A jelenlegi
rendszer szerint, ha valakinek úgy születik gyermeke, hogy még a korábbi gyermeke után
igénybe veszi a GYED-et vagy a GYEST, a megszületett gyermekre újra igényelhető a támogatás.
Csupán az a megkötés, hogy kettőnél több ellátás egyidejűleg nem folyósítható. 2014-ben
mintegy 17 ezer esetben került sor több ellátás egyidejű folyósítására. Jelenleg nem látható még,
hogy ez az intézkedés hogyan hat majd a termékenységi döntésekre, de az biztos, hogy a több
gyermeket tervező szülők jelentős részét arra ösztönözheti, hogy gyermekeit viszonylag
rövidebb idő alatt vállalja, ami mindenképpen megkönnyíti a munkapiacra való vissza/belépést,
a gyermekvállalás után.
Szintén a kisgyermekes anyák támogatását célozza az ún. GYED extra bevezetése, amely szerint a
felsőfokú intézmények nappali tagozatán történő tanulmányok ideje alatt született gyermekek
után is igénybe vehető a GYED. A GYED extrát 2014-ben összesen 500 fő vette igénybe. Ebből
még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, hiszen egy olyan hosszú távú döntést,
mint a gyermekvállalás, nem befolyásol töréspontszerűen egy ilyen intézkedés, de két-három év
múlva ezek hatásáról is többet tudunk majd.
A kormányzat a kisgyermekes édesanyák foglalkoztatását a munkakereslet oldaláról is
igyekezett megtámogatni. Azok a vállalkozások, akik GYED-en vagy GYES-en levő illetve, GYEDről vagy GYES-ről visszatérő szülőt foglalkoztatnak, azok az első két évben 100 ezer forintos
fizetésig mentesülnek a 27 százalékos úgynevezett "szociális hozzájárulási adó" alól, és további
egy évig 50 százalékot kell fizetniük (3 vagy többgyermekes szülő foglalkoztatása esetén 3 évig
jár a magasabb és utána 2 évig a kisebb mértékű kedvezmény). Az intézkedés javítja az
életpálya-finanszírozás hosszú távú fenntarthatóságát is, feltéve, ha a korábbi munkába állás
révén az életpálya során befizetett járulékok nagyobb mértékben növekednek, mint amennyivel
több támogatást kap az illető. Emellett a hosszú távú hatások szempontjából lényeges az is, hogy
az édesanyák korábbi munkába állása a gyermekek fejlődése szempontjából milyen hatást
gyakorol. A szakirodalom szerint kisgyermekes édesanyák munkába állása a gyermek egy évek
kora után nem gyakorol hátrányos hatást a gyermekek fejlődésére, különösen, ha a gyermek
képzett gyermekfelügyeletben részesül (ld. Benedek 2007).
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Migráció
Európa egyik legégetőbb társadalmi és gazdasági kérdése a migráció. Hazánk számára mind a
bevándorlás, mind a kivándorlás komoly kihívást jelent. A migrációs egyenlegünk egyelőre
negatív: több magyar vándorol ki, mint ahány külföldi itthon letelepszik.
A bevándorlás társadalmi megítélése Magyarországon negatívnak minősíthető. Az International
Social Survey (ISSP) 1995 és 2013 közötti adatsoraiból kiderül, hogy ugyan kismértékben javult
az utóbbi évek folyamán a bevándorlás társadalmi hatásainak megítélése, de a vizsgált országok
körében azon országok közé tartozunk, ahol alapvetően ellenzik a határok átjárhatóságát, és
nagynak látják az ezzel járó kulturális és jóléti feszültségeket. Hasonló kutatásokat rendszeresen
készít a TÁRKI a kilencvenes évek elejétől fogva. A vizsgálat alapján a kategorikusan minden
menedékkérőt, bevándorlót elutasítók aránya 2014-ben közel 40 százalékos volt, amivel
szemben csupán minden tízedik magyar tekinthető minden mérlegelés nélkül befogadónak. 50
százalék további olyan „mérlegelőről” beszélhetünk, akiknek többsége (60%) egy fiktív
népcsoportot (pirézek) sem engedne be menekültként, ha etnikum, származás szerint kell
mérlegelnie (Simonovits, 2014).
4. ábra:

Azok százalékos aránya, akik senkit nem engednének bevándorolni az
országba, aki eltérő etnikumú

Forrás: Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey, ESS). Kérdés: "És mit gondol, a nem
[magyarok] közül mennyinek kellene megengedni, hogy [Magyarországon] letelepedhessen? A válaszadáshoz
továbbra is használja ezt a válaszlapot! Mindenkinek meg kellene engedni, hogy letelepedhessen / Sokuknak
/ Keveseknek / Senkinek sem" Az ábra azok arányát mutatja, akik azt válaszolták, hogy "Senkinek sem".

Az összehasonlító és hazai vizsgálatok alapján elmondhatjuk, hogy Magyarországon magas, bár
csökkenő arányú a migránsokat kategorikusan (mérlegelés nélkül) elutasítók aránya. A kormány
2013-ban elfogadott migrációs stratégiájából6 ugyanakkor a 2014 óta erősödő migrációs stressz
Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai
Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó
hétéves stratégiai tervdokumentum
6
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az irreguláris/illegális migrációval kapcsolatos fellépést állította középpontba, míg a stratégia
más elemei (pl. előítéletek csökkentése) elhalványultak.
Az elvándorlás komoly fenntarthatósági kihívást jelent Magyarország számára. Az Eurostat
tükörstatisztikái alapján (kiegészítve az Osztrák Statisztikai Hivatal saját adataival, illetve
néhány kisebb célország esetében a legutóbbi népszámlálásokon alapuló Census Hub adataival),
elmondható, hogy 2014 elején 330 ezer magyar állampolgár élt (hivatalosan bejelentve) európai
országokban: 38%-uk Németországban, 23%-uk az Egyesült Királyságban, 14%-uk Ausztriában.
Ez mintegy három és félszerese a 2001. évi létszámuknak.
Kutatások7 szerint a külföldön munkát vállalók többsége fiatalabb, képzettebb és potenciálisan
termelékenyebb munkavállaló. Ezért tartós elvándorlás esetén Magyarország humántőkevesztesége jelentős lehet. Kissé magasabb körükben a férfiak aránya (különösen a
Németországban élők esetében), és jóval magasabb a felsőfokú végzettségűeké, mint a kibocsátó
népességben. A három fő célország közül az Egyesült Királyságban élők között a legnagyobb
fiatalok (20–39 évesek), valamint a diplomások aránya; a Németországban és Ausztriában élők
átlagéletkora ennél kissé magasabb, és főként a szakmunkás végzettségűek vannak köztük
felülreprezentálva. Ausztria felé továbbá jelentős mértékű az ingázás, 2013-ban 58 ezer magyar
dolgozott itt hivatalosan.
Fontos megjegyezni, hogy az elvandorlas a hazai munkaero szerkezetenek atalakulasat, bizonyos
teruleteken tovabbi munkaerohianyt is eredmenyezhet, tovabba kor-specifikus jellege miatt az
oktatasi agazatot is befolyasolhatja, valamint a termekenyseg jovobeli alakulasara is hatassal
lehet.
Oktatás és tudás
Ahogy a társadalmi-gazdasági fejlődés legfőbb tényezője az oktatás, úgy a fenntartható fejlődés
kereteinek kialakításában is meghatározó szerepe van az iskolarendszer hatékonyságának. Az
oktatás minősége, a társadalom tudásbázisa sokféle formában befolyásolja a fejlődés irányait, a
környezettudatos magatartásra neveléstől a fogyasztási szokásokon keresztül a kutatásig és
innovációs képességig, vagy a környezetet kevésbé terhelő technológiák kidolgozásáig.
Diákok iskolai teljesítményének alakulása
Az OECD tagországok körében rendszeresen végzett PISA-tesztek alapot adnak az egyes
országok közötti különbségek, valamint az országokon belüli trendek vizsgálatára. A nemzetközi
felmérések három fő műveltség területen (szövegértés, matematika és természettudomány)
követik nyomon az iskolai teljesítmények változását. Ezek mindegyikének fontos szerepe van a
magánéletben, a továbbtanulásban és a munkába állásban, foglalkoztathatóságban.8 A
nemzetközi felmérések szerint a magyar tanulók eredményei mind a három megfigyelt területen
romlottak.

Lásd például Bodnár és Szabó (2014)
A szövegértés nem csak minden további tanulás előfeltétele, hanem elengedhetetlen a hétköznapi
életben is. A matematikai összefüggések alkalmazása ugyancsak elengedhetetlen a hétköznapokban, a
továbbtanulás szempontjából pedig nem csupán a természettudományokban, hanem a
társadalomtudományi, gazdasági területeken is szükség van rá.
7
8
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5. ábra:

A magyar tanulók PISA eredményeinek9 alakulása 2000 és 2012 között
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Forrás: OECD, 2013

Az eredmények értékeléséhez fontos kiemelni, hogy a gyengén teljesítők10 aránya mind a három
műveltségi területen magasabb az OECD átlagnál. Kiemelendő, hogy 2012-ben a diákok 19,7%-a,
vagyis csaknem minden ötödik tanuló olyan gyengén olvas, hogy még az egyszerű szövegek
megértésével is gondjai vannak, azaz funkcionális analfabéta. Ez a további képzés és a
foglalkoztathatóság legjelentősebb akadálya, ami egyben súlyos terhet ró az egész társadalomra.
Eközben csökken a magas teljesítményt nyújtó tanulók aránya is, így pedig apad a felsőoktatás
és a tudományos kutatás merítési bázisa.
A három műveltségi területen kívül a PISA modern munkaerőpiaci kihívásokat modellező
problémamegoldás felmérést is összeállított. Ezen a magyar tanulók 35%-a nem érte el a kettes
teljesítményszintet, a problémamegoldás egyáltalán értékelhető legelemibb szintjét.
Az Európai Unió 2010-es céljai között szerepelt a gyengén teljesítő tanulók arányának
csökkentése, a 2020-ra kitűzött célok között pedig az egyik oktatással kapcsolatos cél az
iskolarendszert korán elhagyó, lemorzsolódó tanulók arányának csökkentése. Az előző periódus
céljait nem értük el, és a jelenlegi trendek szerint távolodunk a 2020-as céloktól is. A korai
iskolaelhagyók arányát az EU 2020-ra 10% alá javasolta csökkenteni.11 A veszélyeztetett diákok
esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása szükséges.

A magasabb pontszám jobb teljesítményt jelez.
A PISA értékelés 6 kategóriára bontva mutatja be a tanulók teljesítményét. Gyengén teljesítőnek
tekintjük azokat, akik 1 szinten értékelhetők.
11 Összehasonlításként érdemes megjegyezni, hogy míg a 2020-as célérték mind EU szinten, mind pedig
Magyarország vállalásában 10%, Lengyelország már 2013-ban 5,6%-nál tartott, és 2020-ra a 4,5%
elérését tűzte ki célul.
9

10
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6. ábra:

Az iskolát korán elhagyók arányának alakulása Magyarországon és az EU
országainak átlaga 2005 és 2013 között
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Forrás: EU 2020

Élethosszig tartó tanulás
A tudás-alapú társadalom, a tanuló társadalom, az élethosszig tartó tanulás (life-long learning)
ma már nem csak hangzatos jelszavak, hanem sok fejlett országban a létező gyakorlatot
jellemzik. Ez azt is jelzi, hogy a társadalom tudásbázisát nem csupán az iskolarendszer alakítja,
hanem a felnőttkori tanulás is. Azon túl, hogy az oktatás expanziója révén egyre több fiatal egyre
több időt tölt iskolában (formális oktatásban), egyre több felnőtt vesz részt különböző
képzéseken, tanfolyamokon, valamint él a nonformális és informális tanulás lehetőségeivel.
A nemzetközi összehasonlító statisztikákból (pl. Eurostat) tudjuk, hogy az egyes országok között
igen nagy különbségek vannak abból a szempontból, hogy milyen a részvétel a különböző
tanulási folyamatokban. Ezek a statisztikák azt mutatják, hogy Magyarországon nemzetközi
összehasonlításban is kevesen tanulnak felnőttkorban, továbbá inkább csak a népesség
magasabban képzett tagjai vesznek részt képzésben (például a diplomások szereznek egy
magasabb fokozatot, vagy valamilyen speciális, szakirányú képzettséget). Azok azonban, akiknek
a legnagyobb szükségük lenne a tanulásra (gyenge tudással, alacsony képzettséggel vagy
szakképzettség nélkül hagyják el a rendszert) kisebb valószínűséggel fognak ismét a tanulásba.
Hasonló a probléma foglalkoztatottsági státus szerinti megoszlásban is.
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7. ábra:
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Az oktatásban, képzésben részt vevők aránya az EU országokban
foglalkoztatási státusz szerinti bontásban
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Forrás: Eurostat

A legújabb, 2014-es európai adatok szerint Magyarországon a foglalkoztatottak 3,3%-a, a
munkanélküliek 2,7%-a, míg az inaktívak 2,9%-a tanul, szemben például Ausztriával, ahol a
munkanélküliek 22,1%-a vesz részt valamilyen oktatásban, vagy képzésben, ezzel is javítva a
munka világába való visszatérésük esélyeit. A felnőttkori tanulás tekintetében KözépMagyarország magasan megelőzi a többi régiót. A Máté-effektus12 tipikus megnyilvánulását
látjuk itt is: a legműveltebb területen gyarapszik tovább a tudás a legnagyobb mértékben.
További fontos mutató, az idegen nyelv ismeret. Ez alapján az egy idegen nyelvet sem beszélők
aránya Magyarországon a legmagasabb, 63,2%, szemben az Unió 34,1%-os átlagával. Még a
világnyelvnek számító spanyol, francia és német anyanyelvűek idegen nyelv ismerete is jobb a
magyar felnőtt népességénél.
A magyar oktatási rendszer változásai, hatékonyságának alakulása
Az utóbbi években több olyan átalakítás, jogszabályi változás is volt a magyar közoktatásban,
amely érinti az oktatás hatékonyságát, a társadalmi tudás változását. Ezekről még nem minden
esetben állnak rendelkezésünkre olyan adatok, amelyek alapján a hatásukat biztonsággal meg

A társadalomtudományok egyik leggyakoribb bibliai eredetű metaforája a Máté-effektus, amelyet az
„akinek van, annak adatik, kinek nincs, attól elvétetik” alapszövegre építve olyan jelenségek leírására
alkalmaznak, amikor az előnyös helyzetű csoportok az intézményrendszerek hatásaként további
előnyökhöz jutnak, míg a hátrányban lévők hátrányai tovább nőnek. Az oktatás világában számos
vonatkozásban tetten érhető a Máté-effektus, elég utalni arra, hogy az iskola többnyire a jobban tanulók
teljesítményeit tudja növelni, míg a hátrányban lévők jelentős hányadának teljesítménye – minden
törekvés ellenére – tovább romlik.
12
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lehetne ítélni, a szakirodalmi adatok alapján azonban a változtatások következményeit
valószínűsíteni lehet.
A hátrányos helyzetű családokban a kevésbé iskolázott szülők gyermekei szűkebb szókinccsel,
fejletlenebb gondolkodási készségekkel kezdik meg az iskolát. Az iskolarendszerbe belépők
között a jelentős társadalmi különbségekből fakadó hátrányos helyzetet enyhítheti az
óvodáztatás 3 éves kortól való kötelezővé tétele, valamint az iskolában töltött idő
meghosszabbítása. Mindkét intézkedés esetében fontos ugyanakkor, hogy a foglalkozások
differenciáltak, tartalmasak legyenek és az egyéni fejlesztés céljait szolgálják.
A magyar közoktatás egyik „sikertörténete” a közoktatás értékelési rendszerének létrejötte,
aminek keretében minden tanév végén sor kerül a hatodik, nyolcadik és tízedik évfolyamos
tanulók felmérésére szövegértésből és matematikából. A világon egyedülálló, hogy a tanulók
eredményeit longitudinálisan össze lehet kapcsolni, és így az iskolák hatására, pedagógiai
hozzáadott értékére pontos becsléseket lehet adni. Pozitív törekvés a rendszer számítógépes
alapokra helyezése, a természettudomány bevonása a mérési területek közé, és a rendszer
kiterjesztése a sajátos nevelési igényű tanulókra.
A tankötelezettségi korhatár 18-ról 16 évre való leszállításának többnyire negatív hatásai
valószínűsíthetőek. Korábban a korhatár felemelésével nem jártak együtt a jogszabály
megvalósítását támogató pedagógiai fejlesztések, nem kerültek bevezetésre a tanulók
lemaradását hatékonyan csökkentő, a kudarcukat kiküszöbölő, motiváló tanítási módszerek. A
korhatár leszállítása a halmozódó feszültségek megoldásának nem adekvát eszköze, és
önmagában növelheti az iskolát korán elhagyók arányát. Mindamellett nyitva marad a lehetőség
a korábban elmaradt, a tanulókat hosszabb ideig iskolában tartó pedagógiai módszerek
kidolgozására, elterjesztésére.
A 2013-2014-es tanévtől kezdtek életbe lépni a köznevelési törvénynek a közoktatás
rendszerére vonatkozó intézkedései. Az intézkedések egy része az oktatási intézmények
működtetését, fenntartását érintette, az óvodák kivételével minden korábban önkormányzati
tulajdonban volt közoktatási intézményt átvett az állam. Az oktatási intézmények szervezeti és
pénzügyi autonómiája megszűnt, a pedagógusok fizetését közvetlenül az államkincstár folyósítja.
A törvény bevezette a pedagógus-életpályamodellt, amely együtt járt a pedagógus-bérek
emelésével és a pedagógusok új típusú munkaidő-számításával. Az átalakítások közelsége miatt
jelenleg még nem lehet megalapozottan vállalkozni annak megítélésére, hogy ezek a szervezeti
változások hogyan hatottak a közoktatás hosszú távú eredményességére és
költséghatékonyságára. Ezzel együtt az intézkedés meghozatalától és későbbi hatásaitól várt
elmozdulás egyértelműen pozitív, mivel a modell, a kiszámíthatóság mellett jobb anyagi és
társadalmi megbecsültséget biztosít a pedagógusoknak.
Egy másik fontos része a változásoknak a szakmai képzés erősítése a szakközép- és
szakiskolákban. A köznevelési törvény alapján a szakközépiskolákban a szakmára való
felkészítés már a 9. évfolyamtól elkezdődik, ezzel párhuzamosan pedig kötelezővé vált a
szakérettségi tétele. A szakiskolai képzés hossza egységesen három évre csökkent, és a
szakiskolák az ún. duális modell alapján kezdenek működni, jelentős mértékben csökkentett
általános képzési tartalmakkal. Az oktatáskutatói szakma az általános készségek fejlesztésének
és a közismereti tárgyak visszaszorulásának a káros következményeire hívja fel a figyelmet
ezekben az iskolatípusokban (Hajdu et al. 2015). Az általános készségek magasabb szintje
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ugyanis megfigyelések szerint előnyt jelent a munkaerőpiacon, fokozza a munkavállaló
alkalmazkodóképességét, csökkenti a munkanélkülivé válás kockázatát, így az ilyen képzés
visszaszorulása rontja a foglalkoztathatóságot és hosszabb távon veszélyt jelent az életpályafinanszírozás fenntarthatósága szempontjából.
Egészség
Egy ország egészségi állapotáról a különböző egészséggel kapcsolatos mutatók alakulása számos
következtetés levonását teszi lehetővé, így adva alapot a részletes elemzéshez, mely a negatív
folyamatok megelőzéséhez vezethet. Az egészségügy kiemelt nemzetgazdasági jelentőségét adja
az is, hogy az egészségügyi kiadások a költségvetés döntő részét teszik ki. Ezek csökkentésének
leghatékonyabb eszköze a megelőzésben, a tudatos nevelésben és az egészségtudatos
magatartásminták kialakításában és megerősítésében rejlik.
Az egészségtudatos életmód alapja a helyes önkép az egyén saját egészségi állapotáról. Ez
alapján a hazai felnőtt lakosság túlnyomó többsége elégedett az egészségi állapotával vagy
legalábbis megfelelőnek tartja azt, ami nem felel meg a valóságnak. A férfiak pozitívabban
vélekednek saját egészségükről, noha a halálozási adatok és az egészség-magatartás
vizsgálatából adódó eredmények is arra utalnak, hogy a nők alapvetően többet törődnek
egészségükkel és kockázatkerülő életmódot folytatnak (a rendszeres dohányzás, italozás, túlsúly
a férfiak körében jelentősen magasabb). Európai uniós összehasonlításban az egészségükkel
elégedettek aránya évről évre nő uniós szinten és hazánkban is. Az európai átlaghoz képest a
hazai lakosságnak csak kisebb hányada (mindössze 57,9%, szemben az EU-27 69,0%-os
átlagával) tartja nagyon jónak vagy jónak az egészségi állapotát, de 2010 és 2012 között a
növekedés üteme hazánkban nagyobb volt. Ezek alapján olyan szemléletformálásra lehet
szükség, amely során az egészséggel kapcsolatos reális kép, így annak szintjével való
elégedetlenség erősödik, ösztönzőleg hatva a tudatos magatartásformák kialakulására.
A születéskor várható és az egészségesen várható élettartam alakulása
A várható élettartam amellett, hogy egy ország gazdasági-társadalmi fejlettségének és a lakosság
egészségi állapotának alapvető indikátora, a lakosság halandósági viszonyait is kifejezi. Az
élettartam emelkedése az egészségi állapot javulásával és a halandóság csökkenésével jár együtt.
2000 és 2014 között a férfiaknál 5,0, a nőknél 3,3 évvel emelkedett a születéskor várható
élettartam. A férfiak életkorának nagyobb mértékű emelkedése következtében 8,5 évről 6,8 évre
mérséklődött a nemek közötti különbség, ami európai viszonylatban még mindig magas.
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8. ábra:
Születéskor várható
átlagos élettartam (év)

9. ábra:
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Forrás: KSH, saját ábra

Magyarországon 2013-ban a születéskor várható egészségben eltöltött élettartam a férfiak
esetén 59,1, a nőknél 60,1 év. A mutató értéke az unió átlagától (nőknél 61,5, a férfiaknál 61,4
év) elmarad, de évről évre növekszik, a nők esetében mérsékeltebb ütemben, mint a férfiaknál.
Az egészségesen várható élettartamokat összehasonlítva a nők hosszabb egészségesen eltöltött
időszakra számíthatnak. A teljes élethosszon belül az egészségesen várható időszak aránya
viszont a férfiak esetében kedvezőbb: ők életük 82%-át egészségesen élik le, míg a nők csak
76%-át. A nők életében tehát hosszabb az egészségesen, de a betegen eltöltött időszak is, mint a
férfiaknál. A 65 éves korban még egészségesen várható élettartam értéke 2,3 (férfiak) és 2,5
(nők) évvel alacsonyabb, mint az EU-28 átlaga (8,6 év a nőké és 8,5 év a férfiaké). Hivatalos adat
2014-re vonatkozóan még nem áll rendelkezésre, de kijelenthető, hogy a trend tovább
folytatódik és 2014 végéig további mérsékelt javulás következik be az itt bemutatott valamennyi
mutatóban.
A közép-európai régiós átlaghoz való felzárkózást illetően a vizsgált időszakot megelőző évben
(2012) a volt szocialista országok közötti sorrend [születéskor várható élettartam] alapján
hazánk nem a szerepel az élbolyban13. Tekintettel arra, hogy a trend ezeknél az országoknál
hosszabb idő óta egyező, és a hazai javulás üteme nem haladja meg érdemben a többi országét,
így az elmúlt időszakhoz hasonlóan, a vizsgált időszakban (2013-2014) sem fog Magyarország
felzárkózni az országcsoport „felsőházához”, és megmarad az „alsóház” élén. Az országcsoport
leszakadása a többi EU tagállamokhoz, ezen belül is a fejlett közép-európai államokhoz
(Ausztria, Németország) mérsékelten csökkenő tendenciát mutat.
Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált időszakban a stratégiai cél teljesülésének irányába
legfeljebb csekélymértékű, de biztosan nem áttörést jelentő elmozdulás várható.
Dohányzás, alkoholfogyasztás
Mind a dohányzás, mind az a túlzott alkoholfogyasztás, mint egészségkárosító magatartásforma
a lakosság jelentős hányadára jellemző. Csaknem minden harmadik felnőtt gyújt rá

Országok sorrendje (zárójelben a születéskor várható élettartam, év [2013]): Csehország (78,3),
Horvátország (77,8), Észtország (77,5), Lengyelország (77,1), Szlovákia (76,6), Magyarország (75,8),
Románia (75,2), Bulgária (74,9), Lettország (74,3) és Litvánia (74,1).
13
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alkalomszerűen vagy minden nap, és konzervatív becslések szerint is legalább 400 ezer ember
tartozik Magyarországon a „nagyivók14” közé.
Az Egészségügyi Világszervezet számításai szerint a dohányzással összefüggő százezer lakosra
jutó standard halálozási ráta (SDR) Magyarországon több mint kétszerese (409,3) az EUtagországok átlagának (186,1)15. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált időszakban (20132014) a rendszeres dohányzásban és a velejáró következményekben legfeljebb csekélymértékű,
de biztosan nem áttörést jelentő csökkenés várható. A két nem között számottevőek a
különbségek, azaz a dohányzó nők aránya lényegesen alacsonyabb, mint a férfiaké, de mivel a
férfiak körében csökken a dohányzás, a nőknél viszont nem változott jelentős mértékben az
elmúlt évtizedben, így a nemek közötti olló szűkülni látszik.
Az alkoholfogyasztással összefüggő halálozás Magyarországon több mint másfélszerese volt
2012-ben az Európai Unió átlagának. A jelenlegi trendek alapján a rendszeres és túlzott
alkoholfogyasztásban és a velejáró következményekben egyelőre javulás nem várható.
A krónikus nem fertőző megbetegedések számának csökkentése
Számos nemzetközi összehasonlítás alapján hazánk több krónikus megbetegedés esetében is a
leginkább „beteg” országok között szerepel. A leggyakoribb megbetegedések a keringési
rendszer betegségei, közülük első helyen a magasvérnyomás-betegség áll, jelentős továbbá a szív
és érrendszeri megbetegedések aránya, illetve a cukorbetegség. Több mutató vizsgálata alapján
megállapítható, hogy a megbetegedések száma növekvő tendenciát mutat. Ez a tendencia a
vizsgált időszakot közvetlenül megelőző években sem tört meg. Magyarországon 2013-ban a
legtöbb ember a keringési rendszer betegségeiben halt meg, gyakoriságukat tekintve utána a
daganatok következnek. E két haláloki csoport az összes halálozás 76%-át teszi ki.
Az iskoláskorúak körében (8–18 éves) vezető betegség az elhízás (fiúk esetében 124 ezrelék,
lányok esetében 119 ezrelék az arány a megvizsgált gyermekekre vonatkozóan), magas továbbá
az asztmás megbetegedés (fiúk 32, lányok 25 ezrelék) és a magasvérnyomás-betegségben
szenvedő gyermekek (fiúk 21, lányok 9 ezrelék) aránya, ami arra utal, hogy az egészségügyi
helyzet jelentős javulása hosszabb távon sem várható.
Társadalmi szerkezet és társadalmi kohézió
Szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élők aránya
A szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élők aránya, mint statisztikai indikátor az
EU2020 stratégia egyik központi eleme. A tagállamok vállalták, hogy az EU egészében legalább
20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek,
illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent. Magyarország ennek
keretében 2011-ben fogadta el Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégiát, amelyben vállalta,
hogy 450 ezer fővel csökkenti az érintett népesség számát a 2008-as bázisévhez viszonyítva,
amikor 2,83 millió fő tartozott ebbe a kategóriába16.
Nagyivónak nevezzük azokat a nőket, akik a kérdezést megelőző héten összesen több mint 7, illetve
azokat a férfiakat, akik több mint 14 egységnyi alkoholt fogyasztottak. Egy ital/alkoholegység 1 korsó
sörnek, 2 dl bornak vagy 5 cl röviditalnak felel meg. Nagyivónak nevezzük azokat is, akik egy-egy
alkalommal 6 vagy több italt fogyasztanak.
15 2012. évi adatok
16 Összefüggésben azzal, hogy a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia integrálta a „Legyen Jobb a
Gyermekeknek, 2007-2032” stratégiát, a hazai cél megfogalmazásakor a magyar kormány úgy döntött, a
14
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Az EU 2020 strategia szegenyseg es tarsadalmi kirekesztettseg elleni kuzdelmenek hatasossagat
merni hivatott celt harom elemi meroszam figyelembevetelevel alakítottak ki. Eszerint
szegenysegben vagy tarsadalmi kirekesztettsegben el valaki, ha:

i.

relatív jovedelmi szegeny, tehat haztatasaban az eves ekvivalens jovedelem alacsonyabb a
szegenysegi kuszobnel, VAGY

ii.

sulyos anyagi nelkulozesben el, tehat haztartasa osszesen kilenc elemi indikator17
segítsegevel meghatarozott problema vagy anyagi joszag hianyaban erintett, VAGY

iii.

alacsony munkaintenzitású háztartásban él, tehát a háztartás aktív korú tagjai együttes
munkapotenciáljuk legfeljebb 20%-ban tudták kihasználni az adatfelvételt megelőző egy év
egészére vetítve.
Az európai uniós szegénységi célkitűzésben érintett népesség aránya a 2008-as 28,2%-ról
jelentősen és folyamatosan emelkedett 2013-ig 33,5%-ra, de 2014-ben csökkenés mutatkozott
(31,1%). Összesen tehát 3,044 millió fő tartozott ebbe a kategóriába. Ez a trend, a pénzügyi és
gazdasági válság időszakában nem csak Magyarországot jellemezte: a mutató értéke az
EUROSTAT adatai szerint az EU-27 tagországok átlagában a 2008-as 23,7%-hoz képest 2013-ra
24,5%-ra növekedett.
A szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élők összetételét és létszámát Venndiagrammal szemléltethetjük. Ebből kiderül az, hogy 461 ezer fő él olyan háztartásban, amelyre
egyszerre jellemző az alacsony munkaintenzitás, a jövedelmi szegénység és a súlyos anyagi
depriváció.
10. ábra: A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma
külön és a dimenziók együttes figyelembevételével, 2014 (ezer fő)

Forrás: KSH 2014. ( A háztartások életszínvonala. 2014. november)
relatív jövedelmi szegénység esetében a vállalást a gyermekes családokra vonatkoztatja. Eszerint, a
gyermekes háztartásokban élők körében a jövedelmi szegények (872 ezer fő) aránya 2008-ban 16% volt,
a célkitűzés 2020-ra ennek 12,8%-ra (698 ezer fő) való csökkentését tartalmazta (Stratégia: 61).
17A kilenc vizsgalt elemi deprivacios mutato a kovetkezo: i. Hiteltorlesztessel vagy lakassal kapcsolatos
fizetesi hatralek; ii. Varatlan kiadasok fedezetenek hianya; iii. Anyagi okbol nincs telefonja; iv. Anyagi okbol
nincs színes teveje; v. Anyagi okbol nincs mosogepe; vi. Anyagi okbol nincs szemelygepkocsija; vii. Evi
egyhetes udules hianya; viii. Ketnaponta husetel (vagy azzal egyenerteku feherje) fogyasztas hianya; ix.
Lakas megfelelo futesenek hianya.
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Jövedelmi szegénység
A relatív jövedelmi szegénységet a statisztikai gyakorlatban egy relatív szegénységi küszöb
alapján határozzák meg. A legelterjedtebb mutató esetében az ekvivalens háztartásjövedelmek
mediánjának 60 százalékánál húzzák meg a határt.18
Az így meghatározott jövedelmi szegénység a KSH és az Eurostat adatai alapján 2007 óta
folyamatosan növekedett Magyarországon. 2007-ben a teljes népesség 12,3%-a számított
szegénynek 2014-ben pedig 14,6 %, vagyis 1,4 millió fő. Ez az arány lényegesen kisebb, mint az
EU 28 országára számított 17,3% 2013-ban, és a szegénység kiterjedtsége alapján készített
európai rangsorban Magyarország a 8. helyen állt.
11. ábra: A relatív jövedelem-szegénységi ráta Magyarországon és az EU tagállamaiban
a teljes népesség százalékában

Forrás: Eurostat (tessi010 jelű tábla). Az ekvivalens háztartásjövedelmek mediánjának 60 százalékánál
kevesebb jövedelemből élő személyek százalékos aránya.

Súlyos anyagi depriváció
A súlyos anyagi depriváció ellentétben a jövedelmi szegénység relatív jellegével alkalmasabb
arra, hogy országok közötti különbségeket vizsgálhassunk az életszínvonal vonatkozásában. A
magyar tarsadalom europai összehasonlításban kiemelkedően depriváltnak számít: 2013-ban a
harmadik legrosszabb helyzetű tagállam volt az Unióban 26,8%-os mutatóval. 2014-re közel 3
Az ún. ekvivalencia-skálák alkalmazása révén az ekvivalens háztartásjövedelem esetében figyelembe
veszik a különböző életkorú háztartástagok eltérő fogyasztási szükségleteit, szemben az egy főre vetített
háztartás jövedelem koncepcióval. A jelen indikátor esetében a módosított OECD ekvivalencia skálával
számoltak. Ez a háztartásfőt 1-es, minden további felnőtt tagot 0,5-ös, a gyermekeket pedig 0,3-as súllyal
vesz figyelembe.
18
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százalékponttal mérséklődött a súlyos anyagi depriváció 23,9%-ra, tehát 2,341 ezer főt érintett.
Jelentősen csökkent azok aránya, akik nem engedhettek meg maguknak évente egyhetes üdülést,
kétnaponkénti húsfogyasztást, valamint nem tudták a lakásukat eléggé fűteni. Ennek kapcsán
megemlíthetők azon kormányzati intézkedések, amelyek közrejátszhattak a lakossági
életszínvonal javulásához, így a lakossági energiaárak szabályozása („rezsicsökkentés”) illetve a
cafeteria-rendszer átalakítása, az Erzsébet program üdülési pályázatai olyan célcsoportoknak,
mint például a nyugdíjasok és a nagycsaládosok.
1. táblázat: A súlyos anyagi depriváció elemi indikátorai Magyarországon 20132014 (%)
2013
2014
Hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési
hátralék
Váratlan kiadások fedezetének hiánya
Anyagi okból nincs telefonja
Anyagi okból nincs színes televíziója
Anyagi okból nincs mosógépe
Anyagi okból nincs személygépkocsija
Évi egyhetes üdülés hiánya
Kétnaponta húsételfogyasztás hiánya
Lakás megfelelő fűtésének hiánya

26,2

24,9

74,2
2,0
0,3
1,0
24,6
66,6
33,0
13,7

75,2
1,7
0,4
0,9
23,9
59,6
27,2
11,2

Súlyos anyagi depriváció

26,8

23,9

Forrás: KSH: A háztartások életszínvonala. 2014. november
12. ábra: A súlyos anyagi deprivációval sújtott népesség százalékos aránya
Magyarországon és az EU-ban

Forrás: Eurostat (tsdsc270 jelű tábla). Azon népesség aránya, akik anyagi okokból nem rendelkeznek avagy
nem jutnak hozzá legalább négy tartós fogyasztási cikkhez vagy szolgáltatáshoz a megadott kilenc tételből.
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Gyermekszegénység
A társadalmi szerkezet szempontjából fontos, hogy az egyes korosztályok között miképp alakul a
szegénységi ráta. A gyermekszegenyseg hosszu tavon karos a gyermekek iskolai palyafutasara es
munkaeropiaci sikeressegere, szintjenek csokkentese ezert a fenntarthato joleti rendszerek
egyik fontos alapkove. A szegenyseg-vizsgalatok egybehangzo eredmenye szerint
Magyarorszagon a szegenyseg kockazata csokken az eletkorral (Medgyesi 2002, Gabos, Szivos es
Tatrai 2014). A Tarki Haztartas Monitor kutatasanak adatai szerint a legmagasabb szegenysegi
kockazatu eletkori csoport a gyermekeke es a fiataloke. 2014-ben az altalanos, 17 szazalekos
szegenysegi rataval szemben a 18 ev alattiak koreben a szegenysegi rata 22 %. A felnottek kozul
a kozepkoruak (25–64 evesek) eseteben a szegenyseg kiterjedese atlagos, 16 % koruli. Az idos,
65 ev feletti nepesseg szegenysegi kockazata ezzel szemben alacsonyabb az atlagosnal, korukben
a szegenysegi rata 13 szazalek. 2012-hoz kepest ugyanakkor a gyermekszegenyseg csokkeno,
míg a 65 es felettiek szegenysegi rataja jelentosen novekvo tendenciat mutatott.
A gyermekszegénységi mutatók megfékezésére tett, a fenntarthatóság irányába vezető
intézkedés a családi adókedvezménynek az alacsony keresetű családok számára való jobb
hozzáférhetősége, ami csökkenti ezekben a családokban a gyermekszegénység kockázatát és a
szakirodalom szerint a pozitívan hat a termékenységre.
Jövedelmi egyenlőtlenséggel kapcsolatos attitűd
Magyarország egyik feltűnő társadalmi jellegzetessége, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek
elfogadottsága nagyon alacsony szintű annak ellenére, hogy az objektív jövedelmi
egyenlőtlenségi mutatók nem számítanak különösen magasnak az Európai Unióban (Fábián és
Tóth, 2014).
A kifejezetten magyarországi, ehhez a témához és általában a redisztribúciós kereslethez kötődő
érték-elemzésekben kimutatták, hogy az állami újraelosztás iránti kereslet – illeszkedve az
intézmények iránti bizalom trendjeihez, erősen túlpolitizált lett Magyarországon (Keller, 2014).
A felnőtt lakosság közel 50 százaléka (46,9%) 2012-ben „teljes mértékben” egyetértett azzal,
hogy a „kormánynak lépéseket kell tennie a jövedelemkülönbségek csökkentése érdekében.” Ez
a többi vizsgált országhoz képest kimagasló arányú; csak négy másik országban regisztráltak
ennél magasabb arányt úgy, hogy a 2012-es érték lényegesen alacsonyabb volt a korábbi
időszakhoz képest.
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13. ábra: Azok százalékos aránya, akik „teljes mértékben” egyetértenek azzal, hogy „a
kormánynak lépéseket kell tennie a jövedelemkülönbségek csökkentése
érdekében”

Forrás: Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey, ESS). Kérdés: „Kérem mondja meg, milyen
mértékben ért egyet vagy nem ért egyet a következő kijelentésekkel. Használja a ... válaszlapot! A
kormánynak lépéseket kell tennie a jövedelemkülönbségek csökkentése érdekében.” A válaszlapon ötfokú
válasz-skála szerepelt. Az ábrán a teljesen egyetértők százalékos aránya szerepel.

Lakossági eladósodottság19
A lakossági eladósodottság vizsgálata komoly jelentőséggel bír, mert ez a depriváltsági mutatók
egyik indikátora, amiben hazánk rosszul teljesít, miközben pedig a korosztályos egyensúly
szempontjából is felvet fenntarthatósági problémákat. Az 1995-ben kezdődő lakossági
eladósodás 2002-ig tartó egyenletes, lassú növekedés után a 2003-2008 közötti időszakban
felgyorsult, és 2009-ben kiemelkedően magas szintet, a GDP 117,5%-át érte el. A sokoldalú
gazdaságpolitikai intézkedéseknek köszönhetően 2010-ben megkezdődött az eladósodottság
csökkenésének folyamata, melynek eredményeként az a GDP 95,5%-ára mérséklődött.
E kedvező változás hozzájárult a háztartások megtakarítási hajlandóságának növekedéséhez,
illetve a lakosság fogyasztási hajlandóságának az emelésén keresztül érezhetően elősegítette a
fogyasztási és növekedési pályára történő áttérés megkezdését20. Az eladósodott háztartások
jelentős része számára azonban még 2014-ben is fennállt a körülményekhez történő nagyfokú
alkalmazkodási kényszer, ami erősítette a lakosság fennálló óvatossági megfontolásait.

19
20

Jó Állam Jelentés 2015. http://uni-nke.hu/uploads/media_items/jo-allam-jelentes.original.pdf
Lásd részletesebben a gazdasági erőforrásokról szóló elemzés keretében.
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14. ábra: A lakosság eladósodottsága a GDP százalékában
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Forrás: Jó állam jelentés

Kormányzati intézkedések
A kormány az NFFS elfogadása óta az emberi erőforrásokat érintő minden területen megújította
stratégiát.






A Fokozatváltás a felsőoktatásban21 stratégia a magyar felsőoktatás fejlődési és
versenyképességi lehetőségeit fekteti le 2030-ig. A stratégia célul tűzi ki a specializációt,
hogy minden felsőoktatási intézmény határozott képzési profillal rendelkezzen, amely
területen magas, világszínvonalú képzést biztosít; és erősíteni kívánja a kutatási és
fejlesztési tevékenységeket, bővíteni a kapacitásokat.
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II.22 a hosszútávra tervező felzárkózáspolitikát fekteti le, amely alapvető szemléletváltást kíván elérni a szegénység elleni és
roma politikában. Ennek érdekében olyan gyakorlatias eszközöket vezet be és alkalmaz
szélesebb körben, amelyek támogatják a munkaerő-piaci integrációt (pl. közmunka), az
esélyteremtő oktatáshoz és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést – különös
tekintettel a gyermekek esélyeinek javítására.
Az „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia23 a 2020-ig
tartó egészségügyi fejlesztési koncepciót fekteti le, amely az egészségügyi helyzet
fejlesztésére a megelőzés és a gyógyulási esélyek javítását is kiemeltnek tekinti. Célja a
magyar állampolgárok egészségi állapotának javítása, az egészségben eltöltött életévek 2
évvel történő növelése, a fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének
növelése, az egészségtudatos magatartás elősegítése, a területi egészségegyenlőtlenségek csökkentése valamint a társadalmi kockázatközösségen alapuló
egészségügyi ellátó rendszerhez való hozzáférés lehetőségeinek javítása.

21

http://www.kormany.hu/download/d/90/30000/fels%C5%91oktat%C3%A1si%20koncepci%C3%B3.p
df
22

http://www.kormany.hu/download/1/9c/20000/Magyar%20NTFS%20II%20_2%20mell%20_NTFS%20
II.pdf
23

http://www.kormany.hu/download/e/a4/30000/Eg%C3%A9szs%C3%A9ges_Magyarorsz%C3%A1g_e
%C3%BC_strat%C3%A9gia_.pdf

47

NFFS Előrehaladási Jelentés



A Köznevelés-fejlesztési stratégia24 a magyar köznevelés helyzetét is értékelve kijelöli az
ágazat fejlesztési irányait a 2014-2020 közötti időszakra. A stratégia főbb vezérelvei
között kiemelendő az állami szerepvállalás szélesítése a köznevelés minőségének
biztosítására; az iskolák nevelő szerepének erősítése; és a pedagógus életpálya
presztízsének növelése.
Összegző következtetések
Kedvező tendenciák

Kockázatok

Az élveszületések száma Magyarországon az elmúlt
évtizedekben igen alacsony szinten stagnált, ezt a
negatív folyamatot szakította meg a 2012-es és
2014-es esztendő, amikor több gyermek született
Magyarországon, mint az azt megelőző évben.

A szülőképes korban levő (15-49 éves) nők
számának a csökkenése várható a jövőben, amikor
a nagylétszámú, 1974–1978 között született
kohorszok elérik a 40 éves kort és kilépnek a
szülőképes időszakból.

Érzékelhetőek a kormányzati törekvések, melyek a
stratégia által megfogalmazott célok teljesülésének
irányába mutatnak (pl.: pedagógus-életpálya
modell bevezetése, családi adókedvezmények).

A kisgyermekes édesanyák foglalkoztatottsági
rátája
Magyarországon
nemzetközi
összehasonlításban nagyon alacsony.

2013-ban a születéskor várható egészségben
eltöltött élettartam a férfiak esetén 59,1, a nőknél
60,1 év volt. A mutató értéke az unió átlagától
(nőknél 61,5, a férfiaknál 61,4 év) ugyan elmarad,
de évről évre növekszik.
Az európai uniós szegénységi célkitűzésben érintett
népesség
aránya
2008-ban
28,2%
volt
Magyarországon. Ez az érték az azt követő
időszakban, jelentősen és folyamatosan emelkedett
2013-ig 33,5%-ra, de 2014-ben csökkenés
mutatkozott (31,1%).
A sokoldalú gazdaságpolitikai intézkedéseknek
köszönhetően 2010-ben megkezdődött, majd 2012ben felgyorsult a lakossági eladósodottság
csökkenésének folyamata, melynek eredményeként
a GDP 95,5%-ára mérséklődött.

A 2013-as európai adatok szerint Magyarországon
a foglalkoztatottak mindössze 2,9%-a, a munkanélküliek 2,7%-a, míg az inaktívak 3,3%-a tanul.
Romlik a magyar diákok szövegértési, matematikai
és természettudományos teljesítménye egyaránt.
Csökken továbbá a magas teljesítményt nyújtó
tanulók aránya, így apad a felsőoktatás és a
tudományos kutatás merítési bázisa.
PISA eredmények alapján az oktatási rendszerünk
nem fordít kellő figyelmet a problémamegoldó
képesség fejlesztésére, holott az elengedhetetlen a
hatékony munkavégzésben.
Elmondható, hogy növekszik a lemaradók, gyengén
teljesítők, iskolát korán elhagyók aránya, ami mind
súlyosabb képezhetőségi, foglalkoztathatósági
problémát jelent. A tankötelezettségi korhatár 18ról 16 évre való leszállításának továbbá várhatóan
többnyire negatív hatásai valószínűsíthetőek.
Az alkoholfogyasztással összefüggő halálozás
Magyarországon több mint másfélszerese volt
2012-ben az Európai Unió átlagának.
A magyar társadalom európai összehasonlításban
kiemelkedően depriváltnak számít. 2013-ban a
harmadik legrosszabb helyzetű tagállam volt az
Unióban 26,8%-os mutatóval.
Magyarország
egyik
feltűnő
társadalmi
jellegzetessége, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek
elfogadottsága nagyon alacsony szintű annak
ellenére,
hogy
az
objektív
jövedelmi
egyenlőtlenségi
mutatók
nem
számítanak
különösen magasnak az Európai Unióban.

24http://2010-2014.kormany.hu/download/d/72/21000/

k%C3%B6znevel%C3%A9s%20fejl%20strat.pdf
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2.2.

Társadalmi erőforrások25

Általános helyzetkép
Az erkölcsi normák és értékek; az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom; az egyének alkotta
szerveződések, intézmények; továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják
a nemzet társadalmi erőforrásait.
A magyar társadalomra jellemző az intézményekkel szembeni bizalmatlanság, bár az elmúlt évek
során a bizalmi indexek nőttek. Általánosságban elmondható, hogy a jogrendszerrel, az állam és
a gazdaság működésével kapcsolatos elégedettség erősen átpolitizált kérdések.
Az egyéni boldogság európai összehasonlításban kirívóan alacsonynak számít, a társadalmi
együttműködések és nemzeti összetartozás területén ugyanakkor erősödnek a pozitív
tendenciák.
Számos kormányzati elköteleződés, jogszabály-módosítás és program ellenére a nemzetközi
felmérések szerint Magyarországon továbbra is az európai átlagnál nagyobb a korrupció.
Számos területen a gazdaságba való erőteljes állami beavatkozás (szabályozással vagy
költségvetési és EU-források gazdasági támogatásként való megjelenésével) utat nyithat
járadékvadász magatartások megjelenésének.
Kulcsindikátorok alakulása
Mutató neve
Az általános bizalom
szintje (ESS, 0-10 skálán)
Korrupciós index
(Transparency Int., 0-100
skálán)

Civil szervezetek száma
(ezer)

Az NFFS elfogadása óta26 történt elmozdulás
értékelése
Nincs friss adat, ugyanakkor a korábbi növekvő trend
pozitív változásnak tekinthető.

Értéke

Év

4,8

2012

54

2014

A mutató esetében nem látszik elmozdulás, ami negatívan
befolyásolja a stratégiai célok elérését.

64

2014

Nem látszik változás a mutató esetében.

Keretstratégia által megjelöl célok és kihívások
NFFS által nevesített célkitűzések a társadalmi erőforrások esetében:
1. Társadalmi szerkezet átrendeződése27
2. Jó példák megjelenítése a közvélemény előtt
3. A fenntarthatóság szempontjából előnyös magatartásmintákat követő szervezetek (civil,
szakmai, egyházi) támogatása
4. A bizalom infrastruktúrájának erősítése
5. A munkakörülményekkel való elégedettség, örömérzet növelése
6. A múlt örökségének ápolása, az identitás megerősítése

A fejezet a Fábián-Szívós (2015), Medgyesi-Gál (2015) és Gödri et. al (2015) tanulmányai, valamint a
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósítását szolgáló 2013-2014. évi kormányzati
intézkedésekről szóló Összefoglaló Tájékoztatóról c. Földművelésügyi Miniszteri előterjesztés alapján
készült.
25

27

A társadalmi szerkezet helyzetét az emberi erőforrások keretében mutatjuk be.
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Célokat érintő társadalmi-gazdasági folyamatok alakulása
Fenntartható életmódok és életstratégiák (2-3 cél)
A fenntartható életmódok és életstratégák elterjesztésére a Keretstratégia elfogadása óta számos
kormányzati program indult. A kormányzati programok közül kiemelhetőek a következők:






„Bringázz a munkába!” kerékpáros kampány a kerékpáros közlekedés népszerűsítése
érdekében;
a környezetvédelmi és a közlekedési tárcák összefogásában a Kerékpárosbarát
Munkahely és a Kerékpárosbarát Település pályázat meghirdetése;
elkészült a fiatalokat célzó ismeretterjesztő www.gmoterkep.hu weboldal, ami egy olyan
interaktív térkép, amely a világ egyes részein megtörtént igaz történeteken keresztül
mutatja be a GMO-k egészségügyi, környezeti, gazdasági és társadalmi hatásait;
elindult a „Fűts okosan!” kampány, amely weboldala (http://futsokosan.kormany.hu/) és
plakátok útján a lakossági tüzelésből származó károsanyag kibocsátások csökkentésére
hivatott.

Az elmúlt években több felsőoktatási intézményben, karon hirdettek meg környezetvédelmi
szakirányú továbbképzéseket. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a kötelező közszolgálati
továbbképzéseken belül 2014-re meghirdetett a köztisztviselők számára egy szakmai
továbbképzést „Fenntartható fejlődés, az erőforrások tudatos használata” címmel.
Civil szervezetek szerepe
A civil szféra erejét a civil szervezetek száma, szervezettsége és tevékenysége mutatja meg. Ezek
alapján a nonprofit szektor méretének, gazdasági és társadalmi súlyának változását a
szervezetek számával, a bevételek reálértékével és a foglalkoztatottak számával lehet
érzékeltetni. Magyarországon az európai átlagnál kisebb a civil szervezeti aktivitás. 2014-ben
mintegy 63,9 ezer – az előző évinél hatszázzal kevesebb – civil és egyéb nonprofit szervezet
működött Magyarországon, bő egyharmaduk (22 ezer) alapítványi formában, 42 ezer társas
nonprofit szervezetként. Az alapítványok 63 százaléka továbbra is három tevékenységi
területhez: az oktatáshoz (33%), a szociális ellátáshoz (16%) és a kultúrához (14%) köthető. A
társas nonprofit szervezetek körében a korábban kialakult összetételnek megfelelően a
szabadidős (24%) és a sportegyesületek (17%), valamint a kulturális szervezetek (13%) aránya
volt a legnagyobb. A közhasznú státussal rendelkező szervezetek hányada 40 százalékot tett ki.
Bizalom infrastruktúrája
Általánosított és jogrendszerbe vetett bizalom
A tarsadalmi toke egyik fontos osszetevoje az altalanosított bizalom, vagyis az a beallítodas, hogy
mit gondolunk az emberek megbízhatosagarol altalaban. A tarsadalmi tokevel kapcsolatos
szakirodalom szerint az altalanosított bizalom noveli a kollektív politikai reszvetel szintjet,
elosegíti a civil tarsadalom szervezodeset, es elosegíti a tarsadalmi toleranciat (Stolle, 2002).
Persze az okozati osszefuggesek iranya megkerdojelezheto es egyesek a kooperacio magasabb
szintjevel magyarazzak a magasabb foku bizalmat (Dang, 2011).
A magyar tarsadalom koreben a bizalommal kapcsolatos kutatasok rendre alacsony szintet
mutatnak. Ezek alapjan hazank az altalanosított bizalom tekinteteben a vizsgalt – tobbnyire
europai – orszagok koreben az also kozepmezonyben helyezkedik el. 0-10 foku skalan 2012-ben
4,8 volt az atlagos altalanosított bizalom szintje ugy, hogy 2008 ota kismerteku novekedes a
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jellemzo. A legmagasabb bizalmi szint a skandinav orszagokra jellemzo, míg a balkani, keleteuropai es a mediterran orszagokra az alacsonyabb bizalmi szint figyelheto meg.
15. ábra: Általános bizalom az emberekben 0-10 fokú skálán Magyarországon és az
Európai Társadalmi Felmérésben szereplők körében

Forrás: Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey, ESS). A kérdés szövege a következő:
„Általánosságban Ön mit mondana: A legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy inkább azt, hogy nem lehetünk
elég óvatosak az emberi kapcsolatokban? Helyezze el véleményét a skálán, ahol a „0” azt jelenti, hogy nem
lehetünk elég óvatosak, a „10” pedig azt, hogy a legtöbb ember megbízható.” Az ábrán a magasabb
átlagpontszám nagyobb fokú bizalmat fejez ki.

A magyar lakossag jogrendszerbe vetett bizalmanak szintje az altalanosított bizalomhoz
hasonloan 2002 es 2008 kozott csokkent az atlagos 5,1 ertekrol 3,7-re, majd 2010 utan ujra
emelkedett, 2012-ben 4,7 volt a mutato erteke.
Elégedettség a gazdaság állapotával
A gazdasagi helyzettel valo elegedettseg fokozatosan csokkent Magyarorszagon 2002 es 2008
kozott 0-10 foku skalan merve 4-rol 1,78-as szintig. 2010 utan javult a gazdasag megítelese28, de
2012-ben is csak 3,4 volt az index erteke. Ez azert is erdekes, mert a gazdasag objektív mutatoi
kozul 2006-ig nott a GDP es a lakossagi realjovedelmek is, ennek ellenere a gazdasag helyzetenek
megítelese kedvezotlen volt. Fontos latni, hogy hazankban erosen atpolitizalt a gazdasag kerdese,
így annak objektív megítelese tarsadalmi szinten nem valosul meg. Az egyes europai orszagokat
tekintve megallapíthato, hogy a 2008-as gazdasagi valsag nem minden orszagban csapodott le
negatívan, de meg az altalanosan pozitív norveg es nemet adatokban is kimutathato
megtorpanas.

28Azt,

hogy a lakosság gazdasági várakozásai javuló tendenciát mutatnak némi hullámzással a GKI
konjunktúra kutatása is visszatükrözi. A fogyasztói bizalmi index 2014-2015 folyamán lényegesen
magasabb volt, mint 2010-et megelőzően. Ezt az indexet a háztartások pénzügyi, az ország gazdasági és
munkanélküliségi helyzetének várt alakulására, továbbá a megtakarítási kilátásokra vonatkozó
kérdésekre adott válaszokból számítják.
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16. ábra: Elégedettség a gazdaság jelenlegi állapotával Magyarországon és az Európai
Társadalmi Felmérésben szereplők körében

Forrás: Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey, ESS). A kérdés szövege a következő: „Mindent
összevetve mennyire elégedett [Magyarország] jelenlegi gazdasági állapotával? Kérem, válaszoljon a
válaszlap segítségével, amelyen a „0” a teljes elégedetlenséget, a ”10” pedig a teljes elégedettséget jelenti.” Az
ábrán a magasabb átlagpontszám nagyobb fokú elégedettséget fejez ki.

Elégedettség a demokrácia működésével
A gazdasag helyzetevel valo elegedettseg csokkenesevel parhuzamosan csokkent a demokracia
mukodesevel kapcsolatos elegedettseg is Magyarorszagon. 2002 es 2008 kozott kozepes szintrol
(4,85) alacsony szintre (3,01). 2010 utan ebben a mutatoban is emelkedes mutatkozott, de meg
2012-ben (4,5) sem erte el a 2002-es szintet.
Erdekes megfigyelni, hogy mas europai orszagokban kevesbe ingadozok az adatsorok, talan csak
a gazdasagi valsag altal leginkabb sujtott Gorogorszag es a polgarhaboru szelere sodrodott
Ukrajna mutat hasonloan romlo, illetve valtozo (hektikus) kepet. A mintazat tekinteteben az
ukran adatok hasonlítanak a magyarra (de attol azonban alacsonyabb szintuek). A demokracia
mukodesevel a leginkabb elegedettek Svajc, Dania es Norvegia polgarai, ahol az elegedettsegi
mutatok atlagos szintje meghaladja a 7-es erteket.
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17. ábra: Elégedettség a demokrácia működésével Magyarországon és az Európai
Társadalmi Felmérésben szereplők körében

Forrás: Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey, ESS). A kérdés szövege a következő: „Mindent
egybevetve mennyire elégedett Ön Magyarországon a demokrácia működésével? Kérem, válaszoljon a
válaszlap segítségével, amelyen a „0” a teljes elégedetlenséget, a „10” pedig a teljes elégedettséget jelenti.” Az
ábrán a magasabb átlagpontszám nagyobb fokú elégedettséget fejez ki.

Korrupció és járadékvadászat
Az Eurobarométer 2013-as felmérése szerint a magyarok 89%-a szerint komoly probléma a
korrupció, és az emberek 19%-a a napi életvitele során rendszeresen találkozik korrupcióval. A
megkérdezettek 13%-a állítja, hogy az elmúlt évben csúszópénzt kértek vagy vártak el tőle. A
korrupció területén előrelépés ugyanakkor az elfogadott korrupcióellenes stratégia, amely az
államigazgatásra fókuszálva a korrupció megelőzését tűzi ki célul (Európai Bizottság, 2014).
A Transparency International (TI) évente elkészíti a Korrupció Érzékelési Indexet (Corruption
Perceptions Index – CPI)29, amely során szakértők és üzletemberek megkérdezése alapján
vizsgálják az egyes országokban a közszektor korrupcióját az állami intézményrendszer, a
gazdaság és a társadalom fertőzöttsége alapján. Magyarország 2013-hoz képest egy helyet
rontott a rangsorban. Az elért 54 ponttal a 47. helyet szerezte meg. A régión belül is valamivel
gyengébben teljesít az ország, mint korábban. Míg 2013-ban hazánkat a közép- és kelet-európai
mezőnyben csak Észtország, Lengyelország, Litvánia és Szlovénia előzte meg, addig 2014-ben
Lettország is Magyarország elé került. Uniós összehasonlításban egy helyet rontva a 21. helyen
végzett, amivel változatlanul az Európai Unió alsó, korrupt harmadában szerepel. A legutóbbi

29

http://transparency.hu/INDEXEK
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felmérésben vizsgált 175 ország élmezőnyében - ez elmúlt évekhez hasonlóan - a skandináv
országok végeztek30.
A TI értékelése alapján a korrupciós helyzet legfőbb hajtóereje az átláthatatlan kormányzati
döntések, amely kiszámíthatatlan jogi környezetet eredményez, meghatározott üzleti csoportok
számára tesz kedvezményeket, miközben gyenge a közhatalom elszámoltathatósága.31
Munka és család összeegyeztethetősége
Családtámogatások
A magyar családtámogatási rendszer32 európai összehasonlításban általánosságban bőkezűnek
mondható, hiszen a kisgyermeket nevelő családok anyagi helyzetüktől és az anya korábbi
munkaerő-piaci pozíciójától függetlenül három éven keresztül mind részesülnek valamilyen
támogatásban. Ez eléggé egyedülálló, hosszú múltra visszatekintő gyakorlat, hiszen a legtöbb
országban az anyasági ellátások biztosítási jogviszonyhoz, azaz az anya korábbi aktív munkaerőpiaci részvételéhez vannak kötve, és az ellátások sokkal rövidebb ideig folyósíthatók.
Mindezek ellenére a termékenységi tendenciák és a gyermekes családok anyagi helyzetét mutató
elemzések azt jelzik, hogy a hazai rendszer különböző elemei nem igazán működnek
hatékonyan, hiszen a termékenységi mutatók hosszú idő óta alacsony szintet mutatnak, és
összességében a gyermekes családok szegénységi kockázata átlag feletti. Különösen a
nagycsaládos és az egyszülős családok szegénységi rátája magas.
18. ábra: A gyermeket nevelő családok különböző típusainak szegénységi kockázata
(relatív jövedelmi szegénységi arány háztartástípusok szerint)
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Dánia áll az élen, 92 ponttal, Új-Zéland a második, 91 ponttal. Az élbolyba tartozik még Finnország (89
pont), Svédország (87 pont), valamint Norvégia és Svájc (86 pont), és Hollandia is ismét befért a tíz
legtisztább ország csoportjába.
31 http://transparency.hu/A_korrupcio_2014-es_vilagterkepe?bind_info=page&bind_id=76
32 A magyar családtámogatási rendszer különböző elemeiről ld. Makay (2015) írását.
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A gyermekes szülők és családjaik anyagi jóléte szempontjából kiemelt jelentősége van annak,
hogy az anyák a szülés előtt milyen munkaerő-piaci pozícióval rendelkeztek, és milyen hosszú
munkaviszonyuk volt, hiszen a családtámogatások színvonala erősen differenciált ennek
függvényében. A magyar családtámogatási rendszerben 2013/2014-től számos olyan átalakítást
hajtottak végre, amelynek célja mindezeknek a folyamatoknak a pozitív irányba mozdítása, a
gyermekvállalás ösztönzése és a kisgyermekes családok helyzetének javítása, a családi élet és a
munka összeegyeztethetőségének biztosítása. Az átalakításokról az emberi erőforrásokat
vizsgáló fejezet számol be részletesebben.
A munka és a család összeegyeztethetőségét szolgálhatják az atipikus foglalkoztatási formák
elterjedése.33 Magyarországon ugyanakkor közismerten alacsony a részmunkaidőben, és egyéb
atipikus formában dolgozók száma. A részmunkaidős foglalkoztatás kiterjesztésére történt
intézkedések meghatározó lépése volt, hogy 2010-ben a közszféra munkaadóit kötelezték arra,
hogy ha a három év alatti gyermeket nevelő munkavállaló kéri, hogy részmunkaidőben
alkalmazzák tovább, akkor ezt a munkaadónak kötelezően biztosítania kell. 2012-ben ezt a
szabályozást kiterjesztették a versenyszférára is.
A gyermekek napközbeni ellátása
A kisgyermekes anyák munkaerő-piaci aktivitásának alakulását jelentősen befolyásolja, hogy
milyen lehetőségek állnak rendelkezése a gyermekek nappali ellátásában.34 Magyarországon a
rendszerváltáskor még igen kiterjedt bölcsődei hálózat működött, 1990-ben valamivel több,
mint 1000 intézménnyel. A rendszerváltás utáni években mind a vállalati, mind az
önkormányzati bölcsődék száma visszaesett, 2014-ben a hazai bölcsődék száma 736 (2013-ban
724) volt, ahol a gondozott gyermekek száma meghaladta a 37 ezret.
2. táblázat: A 0-2 év közötti gyermekek bölcsődei férőhelyek számához
viszonyított aránya
év
0-2 évesek száma
bölcsődei férőhelyek
arány százalékban
száma
2011
2012
2013
2014

284 938
35 450
274 265
36 635
266 971
37 654
268 122
38 614
Forrás: KSH, saját számítás

12,4
13,4
14,1
14,4

Az utóbbi években a bölcsődékben emelkedett a térítési díjak összege. 2014-ben az intézmények
42%-ában kellett a szülőknek gondozási díjat fizetniük. Ez 11 327 gyermeket érintett havonta,
azaz a bölcsődébe járó gyermekeknek a 30 százalékát.35
A kisgyermekek nappali ellátásának másik formája a családi napközi. A családi napközibe
beíratott gyermekek száma 2014-ben 7137 volt, 62 százalékuk három évesnél fiatalabb, így
többségükben már a bölcsődéskorúak ellátásában pótolták a bölcsődéket, míg a megelőző
A részmunkaidős foglalkoztatás terjedésének megítélése ugyanakkor nem egyértelmű. Válság kapcsán
ugyanis sok munkáltató kényszerből részmunkaidőssé tette a korábban teljes munkaidőben dolgozó
alkalmazottját.
34 A gyermekek nappali ellátását biztosító intézmények leírásáról ld. Makay 2015.
35 A gyermekek egy része nem kötelezhető térítési díj fizetésére. Ezek a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, a három vagy több gyermekes
családok gyermekei, és a védelembe vett gyermekek. 2014-ben 10 632 gyermek mentesült a gondozási díj
alól.
33
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években még a 3 évesnél idősebbek voltak többségben, akkor még a családi napközi sokkal
inkább az óvoda, mind a bölcsőde helyettesítője volt.
2015-től kötelező a 3 évnél idősebb gyermekek óvodai gondozása, ami leginkább a leszakadó
társadalmi csoportok felzárkóztatásában jelenthet nagy segítséget. A munkaerőpiac
szempontjából a kötelező óvodáztatás hatása várhatóan nem jelentős.
Összességében azt mondhatjuk, hogy a bölcsődékhez és a családi napközikhez való hozzáférés
(az elérhető férőhelyek és a térítési díjak összege szempontjából egyaránt) komoly problémát
jelent, és meghatározó korlátja a kisgyermekes anyák munkavállalásának elsősorban
Budapesten és a nagyobb városokban.
Egyéni boldogság
Az egyeni boldogsag szintje 0-10 foku skalan a 6-os ertek korul ingadozik Magyarorszagon, ami a
vizsgalt, zomeben europai orszag koreben kirívoan alacsonynak szamít.36 Ugyan ismert az a
paradoxon, hogy a gazdasagi fejlodes nem vezet automatikusan a polgarok boldogsagerzetenek
novekedesehez, vannak olyan orszagok, ahol a vizsgalt idoszakban (2002-2012) folyamatosan
nott az egyenek boldogsaga – szemben a hazai tendenciaval.
19. ábra: „Mennyire érzi boldognak magát?” A válaszok átlaga Magyarországon és az
Európai Társadalmi Felmérésben szereplők körében

Forrás: Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey, ESS). A kérdés szövege a következő: „Mindent
egybevetve, mennyire érzi boldognak magát? Használja a ... válaszlapot!” A válasz-skálán a 0 érték azt

Az ESS országok többségében ugyanis 7 fölötti az átlagos boldogsági szint, a mi átlagunknál csak
Bulgáriában regisztráltak alacsonyabb értéket és rangsorban minket követ Ukrajna, Oroszország és
Portugália.
36
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jelenti, hogy „nagyon boldogtalan”, a 10-es érték pedig azt, hogy „nagyon boldog”. Az ábrán a magasabb
átlagpontszám nagyobb fokú boldogságot fejez ki.

Kultúra és nemzeti összetartozás
Nemzetpolitikai szempontból az egyik legfontosabb intézkedésnek a 2010. évi XLIV. törvény
által bevezetett egyszerűsített honosítás iránti kérelem tekinthető, amelynek köszönhetően
2015-re mintegy 670 ezren tették le az állampolgársági esküt.37
A nemzeti összetartozás erősítésére érdekében tett szintén kiemelt intézkedésnek tekinthető a
2011-től megvalósuló Magyarság Háza projekt, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a magyarság
értékmegőrző képességének és egymás iránti felelősségérzetének kialakításához. Ezt szolgája a
2010-es kormányalakítás után az első döntések között hozott törvény38, amely június 4-t, a
Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánítja.
A kulturális örökségvédelem tekintetében kiemelendő a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi
és Vagyongazdálkodási Központ tevékenysége. A Központ a Nemzeti Kastélyprogram39
keretében 2014-2018 között 35 kulturális örökségi projekt kidolgozását, fejlesztését és
megvalósítását látja el, összesen 43 809 millió forint bruttó becsült összeggel. 2015-ben
elfogadásra került továbbá a Rómer Flóris terv,40 amely a határon túli magyar vonatkozású
épített kulturális örökség védelmét, megismerését, megóvását és megismertetését hivatott
elősegíteni. Ez a tervek szerint 2016-tól 200 millió forintot jelentene határon túli műemlékfelújítási program számára.
Kormányzati intézkedések
A Kormány elfogadta a II. Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát, melynek fő célkitűzései a
szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők arányának csökkentése, a szegénység,
szociális kizáródás újratermelődésének megakadályozása és a társadalmi-gazdasági javakhoz
történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása, a társadalmi összetartozás erősítése. Ezek a célok
nagy részben átfedésben vannak az NFFS által meghatározott társadalmi kohéziót erősítő
célokkal.
A 2015-ben elfogadásra került Nemzeti Korrupcióellenes Program (2015-2018) alapján a
Kormány egyik legfontosabb feladatának tekinti az állam iránti bizalom növelését, valamint
a közigazgatás korrupcióval szembeni ellenálló-képességének növelését. Emellett külön
kormányzati portál működik a korrupcióellenes intézkedések és eredmények bemutatása
érdekében41.

37http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-

allamtitkar/videok/eddig-710ezer-kulhoni-magyar-adott-be-egyszerusitett-honositasi-kerelmet
38 2010. évi XLV. törvény
39 http://koh.hu/fejlesztesek/fejlesztes-es-tervezes
40 http://koh.hu/hirek/kiemelt-hirek/elfogadta-a-kormany-a-romer-floris-tervet/882
41 http://korrupciomegelozes.kormany.hu/magyarorszag-eredmenyei
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Összegző következtetések
Kedvező tendenciák

Kockázatok

A fenntartható életstratégiákat népszerűsítő
programok között a kerékpáros közlekedés
népszerűsítése infrastrukturális fejlesztésekkel is
összekapcsolódott.

A
magyarok
bizalmi
szintje
európai
összehasonlításban nagyon alacsony, ami a
gazdaság és demokrácia működésére vonatkozik.

A
magyar
családtámogatási
rendszerben
2013/2014-től számos olyan átalakítást hajtottak
végre, ami hozzájárult a munka és a család
összeegyeztethetőségének javulásához.
Az atipikus foglalkoztatási formák elérhetősége
javult.
A kettős állampolgárság hozzájárul a nemzeti
összetartozás erősödéséhez.

A bölcsődékhez és a családi napközikhez való
hozzáférés
komoly
problémát
jelent,
és
meghatározó korlátja a kisgyermekes anyák
munkavállalásának
A korrupciós helyzet a Transparency International
vizsgálata alapján enyhén romlott, miközben
hazánk a régión belül is gyengébben teljesít, mint
korábban.
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2.3.

Természeti erőforrások42

Általános helyzetkép
Magyarország természeti adottságai igen sokszínűek és egyediek, amely az európai közösség
természeti tőkéjéhez jelentős mértékben hozzájárul. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Keretstratégia a természeti erőforrások fokozatos elvesztésére hívja fel a figyelmet.
Összességében elmondható, hogy hazánk biodiverzitása, természeti tőke gazdagsága EU-átlag
feletti, azonban a rendszerváltozás óta követett gazdaságfejlesztési politikák miatt ez a
gazdagság lassan, de folyamatosan csökken, s jelenleg a fajok körülbelül 20-25 %-a tartozik a
veszélyeztetettek közé. A romló trend okai között az exponenciálisan növekvő beépítést, az
ökológiai szempontból értékes területek közötti kapcsolatok megszűnését és a kedvezőtlen
szerkezetű területhasználatot (például a mezőgazdaságban a szántóterületek túlsúlyát) kell
legfőképp megemlítenünk.
Talajainkat tekintve egyedülálló a helyzetünk – az egy főre jutó termelésre alkalmas föld
nagysága az európai országok közül a legmagasabb értékek közé tartozik, ugyanakkor a talajok
termőképessége hazánkban is kimerülő trendet mutat.
A felszín alatti vízkészleteink – a talajvizet kivéve – mind mennyiségi, mind minőségi jellemzőik
alapján az egyik legjelentősebb természeti erőforrás kincsünknek tekinthetők, de a Kárpátmedence vízvisszatartó képessége a területhasználati problémák miatt alacsony, s ez jelentősen
növeli mind az árvizek, mind az aszályok kockázatait.
Az erdőállomány, a fa hozamok folyamatosan növekvők és jó minőségűek, ám az erdő- és
vadgazdálkodás számára kedvező feltételeket a klímaváltozás hatásai, a nem őshonos fajok
arányának növekedése és más körülmények (szárazodás, savas esők, betegségek, kártevők stb.)
veszélyeztetik. Ugyanakkor nyersanyagokban és energiahordozókban – az igényekhez képest –
szerény készletekkel rendelkezünk, a megújuló és megújítható energiahordozók rendelkezésre
állása differenciált képet mutat és hasznosításuk esetenként tovagyűrűző hatásokat,
fenntarthatósági problémákat vet fel.
Kulcsindikátorok alakulása
Mutató neve

Értéke

Év

Biológiailag inaktív területek
(az összterület %-ában)
Természeti erőforrástermelékenység
(GDP/DMC, €/kg)
A lakosság kitettsége a szilárdanyagszennyezettségnek [PM(10)]
(µg/m3)

68

2013

0,98

2013

27,3

2013

Az NFFS elfogadása óta43 történt
elmozdulás értékelése
Nem látszik elmozdulás a mutató értékében,
ami negatívan befolyásolja a kitűzött értéket.
Enyhe csökkenés figyelhető meg, ami
fenntarthatósági szempontból kedvező
tendencia.
Nincs friss adat, de kedvező trendről
beszélhetünk a mutató esetében.

A fejezet Pálvölgyi et. al (2015) és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósítását
szolgáló 2013-2014. évi kormányzati intézkedésekről szóló Összefoglaló Tájékoztatóról c.
Földművelésügyi Miniszteri előterjesztés alapján készült.
43 2012-es adatokhoz képest.
42
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Keretstratégia által megjelöl célok és kihívások
Az NFFS a természeti erőforrások területén hat célkitűzést állapít meg. A fenntarthatóság felé
való átmenetet ezen célok tükrében a természeti erőforrások hét, Magyarország esetében
kulcsfontosságúnak minősíthető területén keresztül vizsgálhatjuk.

NFFS célok a természeti erőforrások
területén

Természeti erőforrások
fenntarthatósági kulcsterületei

Természeti erőforrás felhasználási
korlátok érvényesítése

Zöldfelületek, biodiverzitás és
területhasználat

Termelési technológiai korlátok vagy
termékszabványok érvényesítése

Ásványvagyon-gazdálkodás

A természeti erőforrások használatának
megfelelő beárazása

Éghajlat és energiagazdálkodás
Vízkészletek, vízgazdálkodás

Környezetkímélő technológiák és
földhasználati módok támogatása

Talaj és mezőgazdaság

A biodiverzitás, a talajtermőképessége,
valamint az ökoszisztéma-szolgáltatások
degradációjának megakadályozása

Erdők és erdőgazdálkodás

Az embert érő környezeti terhelés
csökkentése

Levegőminőség és egészség

A következőkben a fenntarthatósági kulcsterületek helyzetén keresztül mutatjuk be a természeti
erőforrásokat érintő legfontosabb folyamatokat.
Célokat érintő társadalmi-gazdasági folyamatok alakulása
Általánosságban elmondható, hogy a természeti erőforrások területén a Keretstratégia
elfogadása óta eltelt két évre visszamenőleg minimálisan állnak csak rendelkezésre adatok. Így
az Előrehaladási Jelentés keretében a korábbi tendenciák alakulását, illetve a főbb társadalmigazdasági folyamatok várható hatásait mutatjuk be, kiegészítve a kapcsolódó kulcsindikátorok
elérhető legfrissebb adataival.
Zöldfelületek, biodiverzitás és területhasználat
2010 előtt általános tendenciaként volt kijelenthető, hogy a gazdálkodási célú területek
visszaszorulnak, 2013-ban az ország területének 20,7%-a volt művelés alól kivett terület,
miközben 2010-ig évi 5-7 ezer hektár termőföld került ki véglegesen a mezőgazdasági művelés
alól. 2010 és 2014 között a művelés alól kivett terület 1947 ezer hektárról 1917 ezer hektárra
mérséklődött. A termőföld-terület változások mértéke a vizsgált időszakban a következő volt:
2011-2012 +7,7 ezer ha, 2012-2013 +7,9 ezer ha, 2013-2014 +10,5 ezer ha (KSH adatok).
Egyedül az erdősültség területén látható növekedés, 2013-ra Magyarország 21%-a erdősített
területté vált. Természetvédelmi, és a biodiverzitás szempontjából különösen problémás a
gyepterület csökkenése, mivel az állandó füves területek jellemzően számos védett, ritka fajnak
nyújtanak élőhelyet.
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20. ábra: Földhasználat
változása Magyarországon

21. ábra: A földhasználat megoszlása
(2013)

Forrás: NEKI, 201344

Forrás: KSH (2015)45

A mezőgazdasági területeken belül magas arányú a szántóföldek részesedése. A szántó
ugyanakkor olyan intenzív művelési ágat jelent, amely nagy területen jelentősen beszűkíti a
növény és állatfajok életterét, ezért a beépített, azaz a művelés alól kivont területek mellett
biológiailag inaktív területnek minősíthető. A biológiailag inaktív területek aránya így az ország
területének 67%-át teszi ki.
A területhasználat nem feltétlenül alkalmazkodik a természeti adottságokhoz. A különböző
területhasználati igények az ökoszisztémák környezeti feltételeinek megváltozásához, a
természetes vagy természet közeli, biológiailag aktív terület beszűküléséhez és
feldarabolódásához vezettek.
A természeti élőhelyek minősége általánosságban romlik, aminek következtében a védett
állatfajok száma 20 év alatt közel megduplázódott. Az EU minősítése alapján az élőhelyek közel
60%-ának helyzete kedvezőtlen besorolás alá tartozik, viszont a kedvező helyzetű élőhelyek és
fajok magyarországi aránya javuló tendenciát mutat.
22. ábra: Védett és fokozottan védett állatfajok száma Magyarországon

Forrás: NEKI, 201346

NEKI, 2013. Magyarország környezeti állapota 2013. Nemzeti Környezetügyi Intézet
(http://issuu.com/holndonnerpeter/docs/neki_konyv_web)
45 KSH (2015): A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2014. © Központi Statisztikai Hivatal,
2015 ISSN: 2064-0307
44
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A beépített területek aránya a 2000-es évektől kezdve exponenciálisan növekszik az 1990-es
állapothoz képest, ez pedig hozzájárult a biodiverzitás csökkenéséhez és a klimatikus hatásokkal
szembeni érzékenység fokozódásához. A beépítettség növekedése mögött főként a települések
terjeszkedése (városszétterülés, azaz urban sprawl), valamint a zöldmezős beruházások állnak.
A természeti erőforrás felhasználási korlátok érvényesítésére a földhasználat, és a beépített
területek növekedésének megfékezése területén üdvözlendő, hogy a kormányzat elfogadta az
ún. plázastop-törvényt, majd 2015-ben annak megújítását, amely elejét veszi a 400 m2-nél
nagyobb, kereskedelmi építményeket létrehozó, illetve bővítő zöldmezős beruházásoknak.
Kritikus terület a növényzeti természeti tőke alakulása.47 Magyarország növényzeti természeti
tőke indexe 9,9%, ami azt jelenti, hogy a természetes ökoszisztéma szolgáltatások 90%-át
elveszítettük, illetve más célra használjuk.
23. ábra: Magyarország kistérségeinek növényzeti természeti tőkéje 2003–2007
között

Forrás: MTA Ökológiai és Biológiai Intézet (in: KSH (2015)48

A természetes növényzeti örökség főként a művelésből eredő hatások (pl. talajvízháztartás
befolyásolása; tavasítások; vadtúltartás), az utóbbi években pedig továbbá a tájidegen fajok (pl.
akác, selyemkóró, stb.) spontán terjedése miatt is veszélyeztetett.
A takarékos és átgondolt területhasználat gondolatiságát több hazai stratégiai dokumentum is
hangsúlyozza (pl. Nemzeti Biodiverzitás Stratégia, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepció, 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program), mely megvalósulásának és térbeni
megoszlásának nyomonkövetése nagymértékben segítheti a fenntarthatóság felé való átmenet
tervezését.

NEKI, 2013. Magyarország környezeti állapota 2013. Nemzeti Környezetügyi Intézet.
(http://issuu.com/holndonnerpeter/docs/neki_konyv_web)
47 A Természeti Tőke Index (NCI) egy minőségi és mennyiségi szempontokat egyaránt figyelembe vevő
mutató, mely azt vizsgálja, hogy egy adott táj esetében mennyi maradt meg természetes állapotban
elsősorban a növényzetből.
48 KSH (2015): A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2014. © Központi Statisztikai Hivatal,
2015 ISSN: 2064-0307
46
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Ásványvagyon-gazdálkodás
Magyarországon tudatos és ésszerű ásványvagyon-gazdálkodás folyik, amelynek hatósági
ellenőrzési, nyilvántartási és kutatási feladatait stabil intézményrendszer biztosítja. Az
ásványvagyon a szükségletekhez képest szerény, ezzel párhuzamosan pedig a környezetvédelmi
előírások és a világpiaci árak is háttérbe szorították a bányászati kitermelést.
A fémes ásványkincsek kitermelése folyamatosan csökken. A nemfémes ásványi nyersanyagok
(pl. építési kavics, cement, stb.) területén az építőipari igényekhez alkalmazkodóan 2012-ről
2013-ra növekedett a kitermelés, ami valószínűsíthetően a 2014-es évben is folytatódott. A
szükséges nyersanyagok rendelkezésre állása biztosított, ugyanakkor az építési-bontási
hulladékok, továbbá a bányászati hulladékok mennyiségének növekedése vetíthető előre,
miközben hiányzik egy erre irányuló, komplex hulladékkezelési koncepció.
A hazai szénbányászatban mindössze egy külszíni lignitfejtő bánya, a gyöngyös-visontai maradt
meg, miután a márkushegyi barnaszén bánya 2015-ben bezárt. A Nemzeti Energiastratégia
ennek ellenére célként tűzi ki a hazai szén- és lignitvagyon környezetbarát villamosenergiatermelési célú felhasználását.
A kőolaj és földgáz kitermelés növekvő volumenű, de így is jelentősen elmarad a hazai
szükségletekhez képest. A megismert kitermelhető kőolaj több mint 80%-a, a földgáz több mint
75%-a már hasznosításra került.
24. ábra: A kitermelhető magyarországi szénhidrogénvagyon tendenciája

Forrás: MBFH ásványvagyon nyilvántartás, 2013. január 1-jei állapot

A magyar energiaszükséglet 62%-a fosszilis energiahordozókból fedezett. Fenntarthatósági
kockázatot jelent, hogy a lakossági fűtési célú földgázfogyasztás helyét több esetben a magasabb
környezetterheléssel járó technológiák (pl. vegyestüzelésű, fatüzelésű kazánok) veszik át.
A hazai anyagfelhasználás49 összességében 2009 óta folyamatosan csökken, az erőforrástermelékenység, vagyis a GDP és a hazai anyagfelhasználás aránya pedig növekvő tendenciát

Az anyagfelhasználás a nemzetgazdaságban közvetlenül felhasznált anyagok – vagyis az ásványkincsek,
a biomassza és az ásványolaj-nyersanyagok – teljes mennyiségét mutatja. Környezeti értelemben a mutató
az anyagok nemzetgazdaságon belüli felhasználása okozta környezetterhelés mérésére szolgál, amely
során az anyagokat a teljes életciklusuk alatt vizsgáljuk, függetlenül attól, hogy a környezet terhelése az
országon belül vagy abban az országban történik, ahonnan a terméket importálták.
49
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mutat. Ez azt jelzi, hogy a természeti erőforrások igénybevételének a gazdasági növekedésben
egyre kisebb szerepe van, viszont a hazai érték még így is jelentősen elmarad az EU átlagától.
Éghajlat és energiagazdálkodás
Globális folyamat a klimatikus viszonyok változása. Magyarországon ez a következő tendenciák
alapján fogható meg (az Országos Meterológiai Szolgálat értékelése szerint):


A XX. század eleje és 2012 között 1°C-os hőmérséklet növekedés volt tapasztalható
Magyarországon, ami meghaladja a globális 0,81°C-os növekedést.



A csapadék mennyisége 1963 és 2012 között minimálisan csökkent, és egyre inkább a
nagy kilengésekre – áradásokra és aszályokra – is fel kell készülni.



A XX. század elejétől kezdve mintegy 10 nappal több a nyári nap (Tmax > 25 °C), és a
hőhullámos napok száma (Tközép > 25 °C) is megnőtt, több mint 6 nappal. Az ország
középső és délalföldi területein a legmarkánsabb a növekedés, ahol a két hetet is
meghaladja.



Ezzel párhuzamosan kevesebb a fagyos nap (Tmin < 0 °C), mint a XX. század elején,
országos átlagban jellemzően 10 nappal.

A klímaváltozás térben differenciált hatású és a környezeti érzékenység, sérülékenység is eltérő,
de általánosságban elmondható, hogy hazánk kiemelkedő éghajlati sérülékenységű. Az ország
22%-a veszélyeztetett az éghajlatváltozás várható hatásaira bekövetkező aszályosodással és
szárazodással. A hőhullámokkal szembeni sérülékenység esetében a kiemelten és fokozottan
sérülékeny területeken él a lakosság egynegyede. A sérülékenység térben rendívül
differenciáltan jelentkezik, és az elmaradott térségeinket erőteljesebben érinti.
A klímaváltozás hajtóerői között kiemelt szerepű az energiakitermelés és energiafelhasználás.
Magyarországon (a hazai anyagfelhasználással párhuzamosan) tartósan javul az
energiaigényesség: az elmúlt 15 évben az egységnyi nemzeti termék előállításához szükséges
energiaigény a felére csökkent. Szakértői becslés alapján pedig 2013-hoz képest 2020-ig további
7%-os mérséklődés várható, amelynek forrása egyrészt a gazdasági szerkezet-átalakulás
folytatódása, valamint további szándékolt energiahatékonysági intézkedések foganatosítása.
25. ábra: Primerenergia felhasználás index (2000=100%) és GDP/fő (2000=100%)
szétválása
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Forrás: Nemzeti Energiastratégia felülvizsgálata50, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(továbbiakban: MEKH), saját szerkesztés
26. ábra: A primerenergia igények középtávú jövőképei (2020-ig)
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Forrás: Nemzeti Energiastratégia felülvizsgálata51, MEKH, saját szerkesztés

A fosszilis energiahordozók árának emelkedése elsősorban az agrárgazdaságban és az
élelmiszeriparban jelentős energiatakarékossági intézkedéseket indukál, ugyanakkor a
háztartási fűtés vonatkozásában az elszegényedő vidéki társadalmi rétegeket érintheti a
legsúlyosabban. A leszakadó vidéki térségekben ennek következtében a természeti erőforrások
(erdők) illegális, fűtési célú hasznosítása előtérbe kerülhet.
A megújuló energiafelhasználás aránya 2020-ra várhatóan eléri az EU által a RED Irányelvben
megszabott 14,65%-os kötelezettséget. A KEOP a beszámolási időszakban jelentős forráskeretet
biztosított megújuló energiák hasznosításának ösztönzésére, a 2013. és 2014. év során összesen
több mint 26 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatás kifizetése történt meg.
Emellett jelentős forráskeret állt rendelkezésre az állami intézmények energiahatékonysági
beruházásainak végrehajtására.
Fenntarthatósági kockázatot jelent viszont, hogy a megújuló energiák 4/5-e mezőgazdasági,
többségében biomassza alapú, illetve hogy a megújulók több mint fele erőművi és háztartási
tűzifa felhasználás. A célértékek alapján összességében a fűtési-hűtési célú megújuló energia
felhasználásban a biomassza részaránya a 2010-es 86%-os részarányhoz képest 2020-ra
várhatóan 69%-ra csökken, az egyedi fűtés során történő szilárd biomassza felhasználás
célértéke továbbra is kiemelkedően magas lesz, a többi megújuló energia felhasználási mód
messze elmarad attól.

A Kormány 1160/2015. (III. 20.) Korm. határozata a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználáselőrejelzéseinek frissítéséről
51 A Kormány 1160/2015. (III. 20.) Korm. határozata a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználáselőrejelzéseinek frissítéséről
50
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27. ábra: Megújuló energiahordozók felhasználásának ágazati részesedése, 2012
Szilárd biomassza (háztartási felhaszn.)
Szilárd biomassza (erőművi felhaszn.)
Szilárd biomassza (szolgáltatások felhaszn.)
Biodízel (közúti felhaszn.)
Bioetanol (nettó export)
Geotermia (távhő)
Szélenergia
Szilárd biomassza (ipar+mezőg. felhaszn.)
Biodízel (nettó export)
Bioetanol (közúti felhaszn.)
Biogáz (erőművi felhaszn.)
Kommunális hulladék égetése
Ipari nem veszélyes hulladék égetése
Vízenergia
Geotermia (ipar+mezőg. felhaszn.)
Napkollektor (házt.+szolgáltatások)
Biogáz (ipar+mezőg. felhaszn.)
Biogáz biomassza (szolgáltatások felhaszn.)
PV

Jelmagyarázat:
mezőgazdasági alapú
energiahordozók
hulladékok energetikai
hasznosítása
feltétel nélkül
megújuló
energiahordozók

(PJ)
-

5

10

15

20

25

30

35

Forrás: saját szerkesztés (MEKH energiamérleg alapján)
28. ábra: Megújuló energia felhasználás célértékei (2020): épületek fűtése és hűtése
Biomassza (szilárd) - egyedi
Geotermia - távhő
Biomassza (szilárd) - távhő
Hőszivattyú - egyedi
Napenergia - egyedi
Biomassza (biogáz) - távhő
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Forrás: saját szerkesztés M-NCST alapján
Biomassza pro és kontra
A biomassza elterjedése mögött húzódó legfontosabb indok, hogy hazánk adottságaihoz ez a legjobban
illeszkedő megújuló energiaforrás, ami csökkenti a primer energiaimport függőséget, hozzájárul az
árstabilitáshoz és növeli az ellátás biztonságát. A biomassza esetében ugyanakkor nem tévesztendő szem
elől, hogy az feltételesen megújuló primer energiaforrás.
Az elkészült életciklus-szemléletű energiamérleg vizsgálatok ellentmondásos képet adnak az energia
előállításához a biomasszán felül szükséges egyéb inputok energiaigénye miatt. A Magyar Tudományos
Akadémia megújuló energiahordozók hasznosításáról készített stratégiai elemzése szerint 52 ezért a
nagyléptékű biomassza-erőművek helyett decentralizált, megújuló alapú fűtőműveket kellene létesíteni,
de csak ott, ahol a biomassza megfelelő mennyiségben, a felhasználás helyszínén rendelkezésre áll és a
későbbiekben is elérhető lesz.
Fenntarthatósági kockázatot jelent továbbá, hogy a biomassza célú energetikai ültetvények kialakítása
MTA, 2010. MTA Köztestületi Stratégiai Programok. Megújuló energiák hasznosítása (Szerk.: Büki
Gergely, Lovas Rezső), ISBN 978-963-508-599-6, MTA, Budapest, 2010
52
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intenzíven művelt monokultúrákat eredményez, amihez a talaj fokozott tápanyagellátása szükséges,
miközben az adott területen szűkíti a biodiverzitást.
Felismerve a biomasszában rejlő előnyöket és hátrányokat, üdvözlendő, hogy Magyarország Megújuló
Energia Hasznosítási Cselekvési Terve alapján azok a projektek kaphatnak prioritást, amelyek második
generációs agroüzemanyagokat hoznak létre (ez hozzájárulhat a mezőgazdasági termékpályák
stabilizálásához, a magasabb feldolgozottsági fokú termékek piaci megjelenéséhez); és csak azok a
projektek élvezhetnek prioritást, amelyek igazolható módon pozitív anyag- és energiamérleget,
fenntartható gyártást és előállítást képesek felmutatni.

Az egy főre eső hazai üvegházhatású gáz kibocsátás az EU legalacsonyabb értékei közé sorolható,
további dekarbonizációs tartalék főként az energiatakarékosság és a megújuló energiaforrások
térnyerésében látható. Az ÜHG kibocsátás 72%-a az energiatermeléshez és –felhasználáshoz
kötődik.
29. ábra: Egy főre eső üvegházhatású gáz kibocsátás az EU tagállamaiban (2012)

Forrás: EEA53

Vízkészletek, vízgazdálkodás
A felszín alatti vízkészleteink – a talajvizet kivéve – mind mennyiségi, mind minőségi jellemzőik
alapján az egyik legjelentősebb természeti erőforrás kincsünknek tekinthetők. A felszíni és
felszín alatti vízkészletek minőségére vonatkozólag nem állnak rendelkezésre az NFFS
elfogadását követő adatok. Korábbi (2009-es) vizsgálatok alapján a felszín alatti vizek 68%-ban
„jó” kémiai és ökológiai állapotban vannak.
A két főfolyónkra vonatkozóan a következő megállapítások tehetők. A Duna vízminősége a
fizikai-kémiai paraméterek alapján Budapestig jónak mondható, majd a főváros alatti részen már
minőségromlás jellemző. A szervesanyag szennyezés (BOI5 és KOI) maximuma a Dunaföldvár
alatti folyószelvényig érezteti hatását, onnantól javul a minőség. A Duna vízminőségi problémái
között jelentős szerepe van az eutrofizációnak. Sajnálatos módon az elmúlt évek tendenciái
romlóak a jelentős szennyvízberuházások ellenére. A legfrissebb, 2013-as adatok szerint a BOI5
értékek folyamatos emelkedésben vannak, a 2009-es VKI szerinti alapállapotot (3,5 mg/l) bőven
meghaladták (4,6 mg/l).

EEA greenhouse gas data viewer (http://www.eea.europa.eu/pressroom/data-and-maps/data/dataviewers/greenhouse-gases-viewer)
53
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30. ábra: Felszín alatti víztestek kémiai állapota a VKI értékelés szerint, 2009.

Forrás: Pálvölgyi et. al, 2013

A Tisza folyó felső szakaszát elsősorban a határon túlról érkező szennyezések alakítják, amelyek
hulladéklerakókból, bányákból, közművesítetlen területekről származnak. Árvizekkor a határon
túli szennyezések még nagyobb volumenben jelentkeznek az elöntött területek szerves,
nehézfémes és szénhidrogén tartalmú veszélyes anyagok miatt, ami nemcsak a Tiszán, hanem a
többi folyónkon is jellemző probléma. A Tisza-tó alatti szakaszon főként a szervesanyagok
jelentenek problémát, valamint az összes foszfor, és a kőolajszármazékok rontották a
vízminőséget. A biokémiai oxigénigény szempontjából enyhe romlás tapasztalható az elmúlt
években. A legfrissebb, 2013-as adatok kémiai oxigénigényre érhetők el, ez alapján a Tisza folyó
- a VKI szerinti 2009-es alapállapotkor felvett 14,4 mg/l-es KOI adathoz képest – folyamatos
javuló tendencia mellett, 2013-ban már csak 8,7 mg/l átlagértékkel volt jellemezhető.
Az NFFS elfogadása óta a következő pozitív hatások érték a vízkészleteket:


folyamatosan nő a csatornázott települések aránya, ezzel párhuzamosan pedig a
szennyvíztisztításba bekapcsolt lakosság aránya;



lakosság és ipar vízfogyasztása csökken;



a technológiai fejlesztéseknek, illetve a legnagyobb szennyező iparágak üzemeinek
(cukorgyárak és papírgyárak) bezárásának eredményeképp az ipar vízhasználata
csökken;



a vízminőség javításához szükséges források a KEOP keret terhére rendelkezésre állnak.

Ezzel együtt a korábbi problémák fennmaradtak. Így a túlzott talajvízkivétel (főként öntözés)
miatt a Duna-Tisza közi hátság vízháztartási állapota kritikus. Jellemző vízminőségi probléma az
eutrofizáció, amely túlzott tápanyagterhelés (nitrogén és foszfor tartalmú szennyezőanyagok)
következtében alakul ki, és károsan befolyásolja a vizek oxigén ellátottságát és a vízi
ökoszisztémák létfeltételeit. Továbbra is problémát jelent a szakszerűtlen mezőgazdasági
terület-használatból eredő szennyezés-beszivárgás (nitrát és ammónium szennyezettség), bár a
szigorodó előírások és a korszerűsítési támogatások eredményeképp a szennyezés csökken.

NFFS Előrehaladási Jelentés

68

A vízkészletek és az energia lakossági felhasználása területén fenntarthatósági dilemmát jelent a
rezsicsökkentés kérdése. A csökkenő árak a fogyasztók energiatakarékossági ösztönzöttségét
rontják, miközben szolgáltatói oldalról a fejlesztéseket veszélyeztethetik. Ezzel együtt a
rezsicsökkentés hozzájárul ahhoz, hogy az árak valóban a szolgáltatás értékét, illetve a
befektetéseket finanszírozzák.
Talaj és mezőgazdaság
A talaj Magyarország egyik legfontosabb feltételesen megújuló erőforrása. A szárazföldi
ökoszisztémák alapvető és meghatározó környezeti elemeként a talaj az emberi tevékenység
fokozódó igénybevételének van kitéve, ami számos talajfunkció veszélyeztetéséhez, a talajok
pusztulásához vezethet. A talaj foszformérlege 2000 és 2013 között minden évben negatív volt,
ugyanakkor a talajsavanyodás, a nitrátosodás és a toxikus elemek felhalmozódása is problémát
jelent. Az 1 hektárra eső műtrágya-hatóanyag 2007 óta 5%-kal nőtt.54
31. ábra: Egy hektár mezőgazdasági területre vonatkozó foszfor és nitrogénmérleg
Magyarországon
foszformérleg
nitrogénmérleg

Forrás: KSH, 201555

A fokozódó műtrágyázás mellett a mezőgazdaságban az egy hektárra jutó növényvédőszerek
szintje 2008 óta folyamatosan nő, ezzel párhuzamosan pedig a rovarölő szerek alkalmazása is
egyre széleskörűbbé válik.
Az európai trendekkel ellentétben hazánkban nem emelkedett jelentősen az ellenőrzött
ökológiai gazdálkodásba vont mezőgazdasági területek nagysága, amely jelenleg 2% körül
mozog (125 ezer hektár 2014-ben).

54
55

KSH (2015): A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2014, p40
KSH (2015): A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2014, p43
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32. ábra: Az ökológiai gazdálkodásba vont területek mezőgazdasági területeken belüli
aránya Magyarországon
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Forrás: KSH, 201556
Ökológia gazdálkodás – felismert, de még kiaknázatlan lehetőség
Az Európai Unióban az ökológiai gazdálkodás meghatározott jogszabályok mentén lehatárolt termelési
módszer, melynek központi elemét jelenti a természeti környezet védelme, s külön hangsúlyt fektet a
talaj, a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, a biológiai sokféleség megőrzésére és az
élelmiszerbiztonságra egyaránt. Az ökológiai gazdálkodás olyan még kiaknázatlan lehetőség, amely a
természeti, gazdasági és emberi erőforrások területén is pozitív fenntarthatósági hatásokkal bír,
miközben pedig az ökológiai és egyéb adottságok (jogszabályi háttér, tájfajták, őshonos fajták, ellenőrzési
és tanúsítási rendszer, GMO-mentesség) megfelelőek lennének idehaza is. Az ökológiai gazdálkodás
termékei iránt egyelőre a hazai piacon még viszonylag alacsony a kereslet, a termékek 80-85%-a
külföldön kerül értékesítésre.
Az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztését célzó Nemzeti Akciótervet (2014-2020) 2014-ben fogadta el a
Vidékfejlesztési Minisztérium. Az Akcióterv célként tűzi ki, hogy 2020-ra termelési oldalon a
biogazdálkodásba bevont terület és az ellenőrzött állatállomány duplájára emelkedjen, míg fogyasztási
oldalon pedig a közétkeztetésben a bioalapanyagok felhasználása legalább 30%-ra nőjön.

Erdők és erdőgazdálkodás
A magyarországi erdőterület az ország területének 20,8%-át teszi ki, amely több évtizede tartó
növekvő tendencia eredménye. A Nemzeti Erdőtelepítés Program (NEtP) hosszú távú célként a
következő 35-50 évben 686 ezer hektár új erdő telepítése révén a jelenleg optimálisnak tartott
27%-os erdősültség elérését tűzte ki, amely a kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági területek
betelepítésével jöhet létre. Ezzel együtt cél az erdei biodiverzitás és az ökológiai érték növelése.
Az erdők összetételében az őshonos fajok a terület 63%-át teszik ki, a többi idegenhonos, vagy
meghonosodott fafajok erdei (akác, vörös tölgy, egyes fenyőfélék), illetve klónozott fajták
(nemesnyárak) alkotják. Az őshonos fajok aránya 2000 és 2013 között mintegy 2%-kal csökkent.
Az erdők természeti erőforrásbeli értéke mellett egyre nagyobb szerepe van az erdőkhöz
kapcsolódó közösségi és egyéb (pl. talaj-, vagy árvízvédelmi) funkcióknak.57 A fenntartható
erdőgazdálkodás érdekében az erdőállományok fafajmegválasztásánál a várható klímaváltozás
hatásait is figyelembe kell venni.

KSH (2015): A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2014, p47
2013-ban a közjóléti erdők aránya 1,1%, ezt követik a védelmi erdők 36,5%-kal, majd következnek a
gazdasági erdők a 62,4%-kal.
56
57
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Magyarország erdői az európai országokkal történő összehasonlítás alapján közepesen
károsodottnak mondhatók. Az erdők egészségi állapotát érintő külső társadalmi-gazdasági
folyamatok közé sorolható többek között a tulajdonviszonyok alakulása, az európai uniós
támogatási rendszer a fakitermelés- és hasznosítás tevékenységére vonatkozóan, a fosszilis
energiahordozók árának alakulása, az illegális erdőhasználat, valamint a szegénység helyzete
hazánkban (pl. illegális falopások, illegális hulladékkereskedelem és égetés miatt).
33. ábra: Az erdők egészségi állapota levélvesztés alapján (2013)
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Forrás: KSH, 201558

Levegőminőség és egészség
A levegőminőséget napjainkban elsősorban a hazai közlekedés és a lakossági fűtés okozta
szennyezőanyag terhelés határozza meg. A szálló por (PM10) koncentrációra az EU határozott
meg egészségügyi határértékeket. PM10 határértékeket túllépő állomások statisztikája

Forrás: Beszámoló jelentés az 1330/2011. (X.12.) Korm. határozattal elfogadott Kisméretű Szálló Por (PM 10
részecske) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Programjáról 2014.

58

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ome005.html
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A PM10 határértékek átlépése csökkenő tendenciát mutat 2011 óta. Az emberek szálló por általi
veszélyeztetettsége ugyanakkor Magyarországon az EU országok átlaga felett van: a kisméretű
szálló por okozta megbetegedések több mint egy év statisztikai élettartam csökkenésre vezetnek
hazánkban.
Az NFFS célja az embert érintő környezeti terhelések csökkentése, amelyet a kormányzat a
zöldgazdasági reformok és fenntarthatóbb technológiák ösztönzésével tud elősegíteni. A fő
PM10 kibocsátási forrás a lakossági fűtés (tüzelés), amely esetében viszont kettősség látható,
hiszen kormányzati cél a korlátozottan megújuló energiaforrások alkalmazása a nem megújuló
erőforrások helyett (tűzifa, biomassza), ugyanakkor az ilyen egyedi fűtési rendszerek magasabb
levegőszennyezéssel járhatnak. Egyes térségekben (pl. Sajó-völgye) a vegyes tüzelésű háztartási
kazánok, továbbá a kerti hulladék égetése, és az illegális tüzelőanyagok (pl. háztartási hulladék)
használata helyi légszennyezési problémákat okoz, mely e térségek hátrányos társadalmigazdasági helyzetének közvetett „jelző mutatója”.
A fűtés mellett a közlekedés a levegőszennyezés fő forrása. A közúti áruszállítás volumene nőtt,
miközben a vasúti forgalom csökkent. Ezt a környezetterhelést a gépjárművek javuló
károsanyag-kibocsátási mutatói sem tudják ellensúlyozni.
A közösségi közlekedés területén az EU átlaghoz képest magasabb az igénybevevők aránya (22%
szemben az EU 12%-ával). A közösségi közlekedés okozta környezetterhelés csökkentésére
szolgál az elektromos vasúti kocsik beszerzésének és a Volán társaságok buszparkjának
korszerűsítési (folyamatban lévő és további tervezett) programjai.
Kormányzati intézkedések
A következőkben összegyűjtöttük a természeti erőforrásokat érintő legfontosabb, a kormány
által elfogadott fontosabb kapcsolódó stratégiákat és programokat.
2015-ben a Kormány már elfogadta, de az Országgyűlés még tárgyalja a 2014 és 2019 között
érvényes 4. Nemzeti Környezetvédelmi Programot59 (NKP-4), ami a hazai környezetpolitika hat
évre szóló stratégiai alapdokumentuma. Az NKP-4 hosszú távú célkitűzésként a fenntartható
fejlődés környezeti feltételeinek biztosításához való hozzájárulást jelöli meg. Az NKP 4:

59



Jól azonosítja a területhasználati problémákat, hozzájárul az erőforrásokat megőrző,
energia- és erőforrás-hatékonyságot szolgáló területhasználati módok elősegítéséhez.



Célrendszerében az ásványi nyersanyagkészletre vonatkozó célok „mozaikosan”
helyezkednek el. Mind a kitermelés káros hatásaira vonatkozók, mind a védelmi
jellegűek, mind az újrahasznosítást előtérbe helyező célkitűzések megfogalmazásra
kerültek.



Célul tűzi ki a kitermelőipar hátrahagyott szennyezéseinek kezelését, mint például a
mecseki uránérces bányameddők rekultiválása, felhagyott szénhidrogén kutak és
környezetük rekultivációja.



Szorgalmazza a hulladék-újrahasznosítás bővítését, kiterjesztve azt az építési-bontási
hulladék hasznosítására.

Szakpolitikai stratégia tervezet (2013. november)
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Az alapvető céljai között szerepel a talajok termékenységének védelme, a
talajdegradációs és –szennyező folyamatok megelőzése, illetve mérséklése, valamint a
termőföld mennyiségi és minőségi védelme (pl. tudatos tápanyag-visszapótlás - lehetőleg
szerves
trágya
alkalmazásával;
integrált
tápanyag-gazdálkodást
elősegítő
támogatáspolitika).



Az ivóvíz területén feladatként jelöli meg az ivóvíz minőségének javítását, a pazarló
hálózati veszteségek csökkentését és az ellátási hiányok felszámolását. A
szennyvíztisztítás és kezelés területén a 2000 lakosság-egyenérték feletti települések
esetében célul tűzi ki a csatornázottságot és az összegyűjtött szennyvíz 100%-ának
legalább biológiai fokozatú tisztítását.



Jól azonosítja a levegőminőségi problémákat, a PM10 és a PM2,5 szennyezettségi
mutatók csökkentését tűzi ki célul. A célok elérése érdekében szükséges intézkedések a
lakossági tüzelőberendezésekből származó részecskekibocsátás csökkentésére, illetve a
közúti közlekedésből származó részecskeszennyezés csökkentésére irányulnak.

Nemzeti Biodiverzitás Stratégia (2014-2020) célul tűzi ki a biológiai sokféleség csökkenésének
és az ökoszisztéma szolgáltatások hanyatlásának megállítását, a jelenlegi állapot lehetőség
szerinti javítása mellett. Az NBS kiemeli a területhasználat és biodiverzitás közötti szoros
kapcsolódási pontokat, így különösen az intenzív területhasználat által kevésbé érintett
területek megőrzését, megfelelő kezelését.
A biodiverzitás szintjének fenntarthatásához kapcsolódik az élelmezési célú növényi genetikai
erőforrások megőrzésének stratégiája is, amelynek célja, hogy kijelölje a hazai élelmezési célú
növényi genetikai erőforrásaink60 megőrzéséhez és fenntartható használatához szükséges
legfőbb célkitűzéseket, valamint azok elérését biztosító intézkedéseket a 2020-ig terjedő
időszakra. Olyan integrált génmegőrzési rendszer kialakítása, finanszírozása és működtetése a
cél, amelynek részét képezik komplex génmegőrző körzetek az egyes tájegységeken és
agroökoszisztéma alapú mintagazdaságok, és ahol a tájgazdálkodást kiegészítheti a
mezőgazdasági turizmus.
A Nemzeti Erdészeti Stratégia (2014-2020) meghatározza a magyar erdőgazdálkodás kitörési
pontjait, lehetőségeit. 2020-ig az erdőgazdálkodást érintő fontosabb fejlesztési célterületek a
következők: az ország erdőborítottságának és fásított területeinek növelése a biológiai
sokféleség védelmére; az erdők közjóléti és turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése; továbbá az
erdők feltártságának – megközelíthetőségének – fokozása, az erdészeti utak fejlesztése. Az
erdőgazdálkodás célja továbbá a helyi gazdálkodók által szolgáltatott faanyagra épülő és helyi
igényeket kiszolgáló megújuló energiatermelés ösztönzése.
Országos Hulladékgazdálkodási Terv (2014-2020) hulladékáramonként feltárja az adott
hulladékáram kezelésének jelenlegi helyzetét, a tapasztalt hiányosságokat, meghatározva az
elérendő célokat és a megvalósításhoz szükséges eszközöket, intézkedéseket. Az OMP egyik fő
célja a szükségleteken alapuló, ésszerű gazdasági növekedés és a hulladékképződés által okozott
környezeti hatások közötti összefüggés megszüntetése.
Vagyis a szántóföldi-, a szőlő-, a gyümölcs-, a zöldség-, a gyógynövény-, a fűszernövény- és
illóolajnövény genetikai anyagok, illetve a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban fontos
mikroorganizmusok.
60
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Az Országgyűlés még 2012-ben fogadta el a Nemzeti Energiastratégiát. Az ehhez kapcsolódó
előirányzott cselekvési tervek – a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia kivételével – ugyanakkor
vagy nem kerültek kidolgozásra, vagy az Országgyűlés általi elfogadásuk várat magára.
Magyarország középtávú klímapolitikájának irányait az ENSZ Éghajlatváltozási
Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló törvény
alapján a Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2014-2025) jelöli ki. A NÉS-2 magában
foglalja az üvegházhatású gázok 2050-ig tartó kibocsátás-csökkentésének céljait, prioritásait és
cselekvési irányait tartalmazó Hazai Dekarbonizációs Útitervet, továbbá a részét képezi a
Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia, amely az éghajlatváltozás várható hatásainak, társadalmigazdasági-környezeti következményeinek, valamint az ökoszisztémák és az ágazatok éghajlati
sérülékenységének értékelése.
Összegző következtetések
Kedvező tendenciák

Kockázatok

Magyarország
az
EU
összes
ÜHG
kibocsátásának kevesebb, mint 1,5%-kát adja;
ha az egy főre jutó kibocsátásokat vizsgáljuk,
akkor Magyarország a tagállamok élvonalában
van az 5. helyen. A bázisidőszakhoz (1985-87)
képest az ÜHG kibocsátásunk több mint 40%kal csökkent, mely jelentős részben a
gazdasági szerkezet átalakulásának volt
köszönhető.

Igen erős negatív szétcsatolás figyelhető meg a
népességszám
csökkenése
és
a
területek
beépítettségének növekedése között, mely egyértelműen
jelzi azt a tendenciát, mely veszélyezteti a természetes,
természetközeli és egyéb zöld területek arányának
alakulását.

Hazánk EU összehasonlításban is kiemelkedő
vízkészletű, köszönhetően a felszíni nagy
mennyiségű hozzáfolyásnak, a medence
jellegből adódó felszíni bő vízhálózatnak és a
rendkívül gazdag mélységi karsztos és porózus
vízadó
rétegeknek.
Európai
összehasonlításban a felszíni vizek minőségi
kritériumai alapján Magyarország felszíni
vízestjeinek
összesített
értéke
a
középmezőnyben foglal helyet. Ökológiai
állapot alapján az első harmadba tartozunk.
Magyarország egyik legfontosabb, feltételesen
megújuló erőforrása a talaj, szakértői
becslések alapján a nemzeti vagyon 22%-át
teszi ki.
Magyarországon tudatos, ésszerű és tartamos
ásványvagyon-gazdálkodás folyik, melynek
hatósági ellenőrzési, nyilvántartási és kutatási
feladatait stabil intézményrendszer biztosítja.
A magyarországi erdőterület aránya 1920 és
2013 között 11,8%-ról 20,8%-ra nőtt.
Hazánkban az élőfa-készlet 2013-ban 2 millió
hektárt meghaladó erdőterületen 370 millió
m3 volt, ami 2000 óta országosan 14%
növekedést jelent.
A fák több mint háromnegyede tünetmentes
vagy gyengén károsodott; ezzel Magyarország
erdei az európai országokkal történő

A növényzet-alapú természeti tőke index 9,9%, ami azt
mutatja, hogy a természetes ökoszisztéma szolgáltatások
90%-át már elveszítettük.
Hazánk az EU tagállamai sorában kiemelkedő éghajlati
sérülékenységgel rendelkezik Az ország területének
22%-át alkotják az éghajlatváltozás várható hatására
bekövetkező aszályosodással és szárazodással szemben
a kiemelten és fokozottan sérülékeny térségek.
A gyenge minősítésű víztestek, vagyis amelyek esetében
a vízkivételek folyamatos készletcsökkenést okoznak, a
hazai vízgazdálkodás klasszikus neuralgikus területei.
Az egyik legfontosabb vízminőségi probléma az
eutrofizáció, amely a túlzott tápanyagterhelés (nitrogén
és foszfor tartalmú szennyezőanyag) következtében
alakul ki, és károsan befolyásolja a vizek oxigén
ellátottságát, valamint a vízi ökoszisztémák létfeltételeit
egyaránt, továbbá a turisztikai hasznosítást is
megnehezíti. A vizekbe jutó tápanyagok szempontjából a
hazai felszíni vizek nagy részének ökológiai állapota nem
éri el a jó állapotot, 60-70%-a eutrófnak tekinthető, ami
komoly problémákat okozhat a vízhasználat (öntözés,
turizmus, horgászat) során is.
A talajok foszformennyisége 2000-2013 között minden
évben negatív volt, ami már veszélyezteti a termelés
fenntarthatóságát.
A 2000-es évek elejéig a mezőgazdasági termelés során a
termesztés koncentráltságának és intenzitásának
csökkenése, valamint a környezetkárosító termelési
tényezők – leginkább a növényvédő-szerek –
használatának mennyiségi csökkenése tapasztalható. Az
utóbbi tíz évben azonban a növényvédő-szerek
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összehasonlítás
alapján
károsodottnak mondható.

közepesen

felhasználása megduplázódott.
Magyarország eddig nem használta ki kellőképpen az
ökológiai gazdálkodásban rejlő lehetőségeket, a
mezőgazdasági területek alig 2%-át éri el, mely az EU
átlag felére sem tehető.
Bár a magyarországi erdőterület 63%-át őshonos fafajok
alkotják, ezek aránya 2000 és 2013 között mintegy 2%kal csökkent.
Az emberek szálló por általi veszélyeztetettsége
Magyarországon az EU országok átlaga felett van: a
kisméretű szálló por okozta megbetegedések több mint
egy év statisztikai élettartam csökkenésre vezetnek
hazánkban. Az energiaszegénységgel, az életmóddal, a
lakhatási feltételekkel összefüggő „fenntarthatatlansági
problémák” együttesen vezetnek a helyi levegőminőség
romlására.
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2.4.

Gazdasági erőforrások61

Általános helyzetkép
A magyar GDP 2013-tól ismét növekedésnek indult: a 2013-as 1,9%-os növekedés 2014-re
3,7%-ra gyorsult, a növekedés pedig a KSH adatok szerint 2015 első negyedévében is 3,5%-os
bővüléssel folytatódott. Az Európai Bizottság országjelentése 2015-re 2,4%-os, 2016-ra 1,9%-os
növekedést prognosztizál. A GDP növekedésével párhuzamosan a munkapiaci helyzet és az
általános üzleti környezet is javult: nőtt a foglalkoztatottság, erősödött a beruházási hajlandóság,
nőttek a megtakarítások.
A magyar gazdasági erőforrások fenntarthatóságát érintő külső körülményekről általánosságban
elmondható, hogy a 2008-as gazdasági válságot követő recesszió elhúzódik. Az érintett
gazdaságok többségének kibocsátása nem haladta meg a válság előtti szintet – különösen igaz ez
Európára. A globális piaci hangulat ennek ellenére javult, ami jelentős mértékben köszönhető a
fejlett és feltörekvő országok jegybankjai által hozott lazító intézkedéseknek. Ezzel
párhuzamosan a magyar gazdaság külföldi megítélése is javult: a magyar szuverén 5 éves CDSfelár (csődkockázati mutató) 2008 óta nem látott alacsony szintre süllyedt, ami azt mutatja, hogy
a magyar gazdaság fenntartható növekedésével és gazdálkodásával kapcsolatos nemzetközi
vélekedések is javultak. A jó piaci hangulat bővítette a hazai gazdaságpolitika mozgásterét, és
segíti az államadósság finanszírozásának helyzetét is.

Kulcsindikátorok alakulása
Mutató neve

Értéke

Év

Foglalkoztatottsági ráta 2064 évesek körében (KSH)

66,7%

2014

Bruttó állóeszközfelhalmozási ráta (a GDP %ában)
K+F kiadások a GDP %-ában

20,5

2013

1,44

2013

GDP arányos államadósság
(MNB)
Időskori eltartottsági ráta

76,2%

2014

25,8

2014

Az NFFS elfogadása óta62 történt elmozdulás
értékelése
Növekvő érték (2012-höz képest több mint 5
százalékpontos növekedés), ami fenntarthatósági
szempontból kedvező tendencia
A mutató értéke átlagosnak mondható EU-szinten, de
elmarad a régiós versenytársainktól
A célértéktől jelentősen elmaradó érték, kissé
növekvő, de fenntarthatósági szempontból nem
elégséges tendencia
Csökkenő érték, ami fenntarthatósági szempontból
kedvező tendencia
A mutató értéke növekvő tendenciát mutat, a
nyugdíjrendszer egyre nehezebb fenntarthatóságára
utal.

A fejezet a H-SOFT (2015) és Medgyesi-Gál (2015) tanulmányai, valamint a Nemzeti Fenntartható
Fejlődési Keretstratégia megvalósítását szolgáló 2013-2014. évi kormányzati intézkedésekről szóló
Összefoglaló Tájékoztatóról c. Földművelésügyi Miniszteri előterjesztés alapján készült.
62 2012-es adatokhoz képest.
61
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Keretstratégia által megjelöl célok és kihívások
A gazdasági erőforrások esetében az erőforrások megőrzésén felül cél az erőforrások bővítése.
Az NFFS ennek szellemében a következő célkitűzéseket nevesíti:
1. A lokalizáció és a nemzetközi együttműködés egyensúlya: Vállalkozásoknak kedvező
környezet kialakítása – párhuzamosan a külföldi befektetőknek adott különös
kedvezmények leépítése;
2. A helyi gazdasági kapcsolatok (pl. város és vidéke) erősítése
3. A bizalom infrastruktúrájának megerősítése a gazdaságban
4. A vállalkozásra nehezedő terhek csökkentése
5. Az innovációs ráfordítások növelése
6. A foglalkoztatottság növelése
7. Prudens költségvetési gazdálkodás
8. A korosztályos egyensúly fokozatos visszaállítása
A következőkben a fenti célokat érintő társadalmi-gazdasági folyamatokat tekintjük át.
Tekintettel a célok összefüggésére, az 1. és a 2. célkitűzést a következőkben együtt tárgyaljuk.
Célokat érintő társadalmi-gazdasági folyamatok alakulása
Költségvetési gazdálkodás
A gazdasági válság a költségvetési gazdálkodás és gazdasági növekedés közötti vékony pallón
való egyensúlyozást követelte meg az kormányzatoktól: válság alatt egyes országok a
költségvetési hiányuk növelésével gyorsították gazdasági növekedésüket. Magyarországon
viszont a felhalmozott államadósság és a korábbi magas költségvetési hiányok miatt erre nem
volt lehetőség. A hazai gazdasági növekedés (eleinte) elmaradt a régiós versenytársakétól,
ugyanakkor jól egyensúlyozva, a költségvetési hiány GDP arányosan stabilan 3% alatt tartása a
fenntartható gazdasági növekedés irányába tett jelentős lépés, ami csökkenti a gazdaságunk
sérülékenységét.
A Keretstratégia a mértékletesség és takarékosság értékeinek hangsúlyozása mellett a
megtakarítást a fogyasztás elé helyezi. A fogyasztás önmagában nem veszélyezteti a fenntartható
fejlődést, csupán akkor, ha az a megtakarítások feléléséből és hitelfelvételből történik. A
fogyasztási kiadások 2014-ben nem érték el a válság előtti szintet. Ezzel együtt a magánszektor
finanszírozási képessége 2009 második fele óta javul, aminek hátterében a háztartások és
vállalatok nagymértékű eladósodottságának gyors ütemű csökkenése áll. 2011 és 2013 között a
GDP arányos adósság 115%-ról 95%-ra esett vissza a magánszektorban.
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34. ábra: Nettó finanszírozási képesség alakulása (Négy negyedéves értékek)

Forrás: MNB

A közösségi fogyasztás legnagyobb tételét a jóléti rendszerek finanszírozása teszi ki, amely
komoly fenntarthatósági, azaz korosztályos egyensúlyi problémákkal szembesíti a
döntéshozókat. A szociális kiadások GDP-hez viszonyított aránya a válság kezdete óta az OECD
tagállamok között egyedül Magyarországon nem emelkedett. A szociális támogatási rendszer
átalakítása szorosan kapcsolódik a munkaképes korúak aktivizálásához, és összességében
fenntarthatóbb és átláthatóbb költségvetési szerkezetet eredményez.
3. táblázat: Szociális kiadások GDP-hez viszonyított aránya, 2008-2016
2008
Táppénz, anyasági vagy
ideiglenes rokkantsági
juttatások
Nyugellátások
Egyéb tb ellátások
Munkanélküli ellátások
Családi pótlékok és
gyermekeknek járó
juttatások
Egyéb szociális
támogatások
Szociális és jóléti
intézményi
szolgáltatások
Társadalombiztosítási
és jóléti szolgáltatások

2015*

2016*

1,8%

2009
1,8%

2010
1,6%

2011
1,4%

2012
1,6%

2013
1,5%

2014
1,4%

1,4%

1,3%

10,0%
0,3%
0,4%
2,0%

10,0%
0,3%
0,5%
2,1%

10,0%
0,3%
0,5%
2,0%

10,1%
0,2%
0,4%
1,9%

9,4%
0,2%
0,2%
1,8%

9,5%
0,2%
0,2%
1,7%

9,2%
0,2%
0,2%
1,7%

9,0%
0,2%
0,2%
1,6%

8,6%
0,2%
0,1%
1,5%

1,0%

1,0%

0,9%

0,8%

1,7%

1,4%

1,3%

1,2%

1,1%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,4%

0,7%

0,8%

1,5%

1,5%

15,9%

16,1%

15,6%

15,1%

15,3%

15,2%

14,7%

15,1%

14,3%

Forrás: Magyar Államkincstár és a költségvetési törvényjavaslatok alapján Policy Agenda
(2014. év előzetes adat, 2015-2016 költségvetési törvényben, vagy törvényjavaslatban szereplő adat)

Az NFFS a prudens költségvetési gazdálkodás mellett az államadósság csökkentését, a jövő
generációkat eladósító folyamatok megfékezését is célul tűzi ki. A GDP arányos államadósság
2002-t követő intenzív növekedése után 2012-ben indult enyhe csökkenésnek, az adósság
leépítése lassan, de az Európai Bizottság által készített előrejelzések szerint is tovább
folytatódik.
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35. ábra: Államadósság alakulása, 2000-2014
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5 000,00

10,00%
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0,00%

Bruttó adósság (milliárd forint)

GDP arányos adósság

Forrás: Államadósságkezelő Központ adatai alapján készített saját ábra

Fontos megjegyezni, hogy adott finanszírozási környezet esetén a 3%-os államháztartási hiány
csak 75%-os GDP arányos államadósság esetén biztosítja annak további csökkenését. A 2014-es
76,2%-os államadósság és a következő évekre vonatkozó 2,4-2,7%63 közötti deficit előrejelzések
alapján az államháztartás éppen a növekvő és a csökkenő adósságpálya határán van.
Korosztályos egyensúly alakulása
A jóléti állam bevételeit és kiadásait hosszútávon a jóléti programok szabályai mellett
alapvetően a demográfiai és a munkaerőpiaci folyamatok határozzák meg. Azok a kormányzati
intézkedések, amelyek hosszútávon a gazdaságilag aktív népesség arányát növelik a
népességben - pl. a termékenység növekedése, az aktív korú bevándorlási egyenleg javítása vagy
az egészségben leélt életévek emelése révén - javítják az életpálya-finanszírozás egyensúlyát. A
munkaerőpiacon a foglalkoztatást és a munkavégzés termelékenységét hosszútávon növelő
intézkedések szintén hozzájárulnak a fenntarthatósághoz.
A korosztályos egyensúlyt a korosztályok arányával fejezi ki az időskori eltartottsági ráta64.
Értéke évről évre növekvő tendenciát mutat, ami azt jelenti, hogy a munkavállaló korú népesség
számára egyre nagyobb terhet jelent az időskorúak eltartása. Az időskori eltartottsági ráta 2014ben 25,8%. Ez azt jelenti, hogy míg 1990-ben 5 aktív magyar tartott el 1 nyugdíjast, ez az arány
2014-ben 4-re csökken, 2050-re a jelenlegi demográfiai trendek mellett 2 közelébe módosulhat.
A nyugdíjrendszer korosztályos egyensúlyi mutatója a rendszerfüggőségi ráta, ami azt mutatja
meg, hogy miképp viszonyulnak a nyugdíjellátásban ténylegesen részesülők a tényleges
járulékfizetőkhöz. A rendszerfüggőségi ráta az 1997-es 79%-os szintről 2012-re 56%-ra
csökkent. A csökkenés mögött első sorban a nem nyugdíjas korúak ellátásainak szűkítése,
átalakítása (pl. rokkantnyugdíjak felülvizsgálata, korai nyugdíjazási formák szűkítése), illetve az
aktivitási szint javulása áll.
A 2015-ös évre vonatkozóan az Európai Bizottság 2,7, az MNB pedig 2,4%-os GDP arányos
államháztartási deficitet prognosztizál.
64 Az idős korú népességnek (65–X éves) az aktív korú (15–64 éves) népességhez viszonyított arányát
fejezi ki.
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36. ábra: A rendszerfüggőségi ráta és összetevőinek alakulása
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Forrás: ONYF Statisztikai Évkönyv 2013, KSH Demográfiai Évkönyv 2013, KSH Statisztikai Évkönyv 2013

A jóléti rendszerek hosszú távú fenntarthatóságának számszerűsítésére szolgáló indikátorok a
korosztályi egyensúlytalanság65 és a nyugdíjrendszer implicit adósság66 mutatói, amiket az NFFS
is nevesít, mint lehetséges fenntarthatósági kulcsindikátorokat. A mutatók számítása költséges
és bonyolult, ezért friss adatok nem állnak rendelkezésre alakulásukról.
A teljes életpálya-finanszírozási rendszerről továbbá ez a két mutató nem ad teljes képet, hiszen
például implicit adósság rejlik az egészségügyben és az idősgondozási rendszerben, viszont
implicit megtakarítást rejt a családtámogatási rendszer és a közoktatás. Az életpályafinanszírozás fenntarthatóságát meghatározó folyamatok elemzéséhez ezért a számszerű
mutatókhoz képest nagyobb hangsúlyt kap a társadalmi-gazdasági folyamatok alakulása.
A nyugdíjrendszert érintő kormányzati intézkedések közül összességében a nyugdíjkorhatáremelés, a korai nyugdíjba vonulás megnehezítése és a járulékplafon eltörlése javította a
nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát, míg a kötelező magán-nyugdíjpénztárak
leépítése, és a nők 40 éves szolgálati idővel való korai nyugdíjba vonulása rontotta azt.
Bizalom infrastruktúrája a gazdaságban
Az államháztartás és a magánszféra finanszírozási képességének javulása mellett fel kell hívni a
figyelmet, hogy a gazdaságnak történő rendes hitelnyújtás még nem rendeződött a válságot
követően. A vállalati szektor nem jut, vagy nem kíván hozzájutni a működésük és a fejlődésük
szempontjából általában szükséges hitelekhez, ami a vállalati szektort érintő bizalmi
A mutató a vizsgálat évében a még meg nem születettek és az adott évben újszülött korosztály számlája
közötti különbség, azaz megmutatja, hogy mennyivel kell többet fizetnie a rendszerben hosszútávon
felhalmozódó hiányt végül kifizető jövő nemzedéknek a mostani újszülöttekhez képest.
66 Az implicit adósság esetében három lehetséges számítási módoszert ajánl a szakirodalom (Holzmann,
Palacios és Zviniene [2004].
Az első a mostanáig felhalmozott jogosultság tömeg (IPD1: accrued-to-date liabilities): annak a
nyugdíjtömegnek a jelenértéke, amelyet az eddigi jogosultság szerzés alapján kell kifizetni.
A második a zárt-rendszerben, új belépők nélkül felmerülő implicit adósság (IPD2: closed-system
liabilities). Ez azt a nettó járuléktömeget testesíti meg, amely minden, a mai napig jogosultságot szerzett
ember eddigi és a jövőben még keletkező járulékfizetése és nyugdíja között van, ismét csak jelenértékben.
A harmadik definíció a nyitott rendszerben felmerülő implicit adósság (IPD3: open-system liabilities), ami
az IPD2-n kívül a jövőbeni biztosítottak nettó járuléktömegének jelenértékét is tartalmazza.
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problémákat jelez. Az MNB Növekedési Hitelprogramja javította a vállalati hitelezést
lehetőségeket, ugyanakkor ez a nem támogatott hitelezésre további kiszorító hatással is lehet.
A hitelezési problémák mögött húzódó indok a nemteljesítő (azaz legalább 90 napos fizetési
késedelemmel rendelkező) hitelek aránya, ami a lakossági hitelek esetében 18,8%-ot, a vállalati
hiteleknél pedig 16,8%-ot tesz ki 2014. 2. negyedévében. A nemtörlesztő hitelek magas aránya a
devizahitelezés miatt bajba jutott adósok elhúzódó problémájából (is) fakad. A kormány által
elfogadott mentőcsomagok és jogszabályi változások az Európai Bizottság országjelentése
szerint rontották az adósok fizetési hajlandóságát, miközben leginkább a kevésbé bajba
jutottakon segítettek, a Nemzeti Eszközkezelő pedig nem képes annyi lakóingatlant felvásárolni,
mint a problémás hitelesek száma.
A fizetési fegyelem Magyarországon általánosságban is rossznak mondható. Problémát jelent a
követelésértékesítési piac hiánya, a kényszerértékesítések szinte teljes hiánya, a peres, vagy
peren kívüli végrehajtási eljárások alacsony hatékonysága és lassúsága, valamint hogy a
hitelezői követelések megtérülési rátája alacsony. Ez a puhának nevezhető magyar hitelrendszer
rontja a gazdasági szektoron belüli bizalmi viszonyokat, és jelentős mértékben veszélyezteti a
gazdasági növekedés fenntarthatóságát.
Jellemző a lakosság gyenge pénzügyi tudatossága, ami az ország gazdasági fenntarthatóságát is
veszélyeztető eladósodáshoz vezetett. Felismerve a problémát, a Kormány által 2014-ben
elfogadott Nemzeti Ifjúsági Stratégia cselekvési terve nyomán mind az EMMI mind az NGM
felelősséget vállal a társadalom pénzügyi kultúrájának fejlesztéséért. Az NGM, a Magyar Nemzeti
Bank és az Állami Számvevőszék 2014 májusában együttműködési megállapodást kötött,
melynek célja a lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztése. Az intézkedés keretében az
iskolarendszerben a pénzügyi ismeretek oktatásának kialakítására, valamint ilyen témában
szemléletformáló és tájékoztató akciók szervezésére kerül sor.
A bizalom infrastruktúráját erősítette, hogy a Keretstratégia elfogadása óta egyes területeken
visszaszorultak a járadékvadász tevékenységek: a gazdaság fehérítése, az adóelkerülés
visszaszorítása, az adóalap szélesítése és az adóbeszedés hatékonyságának érdekében tett
kormányzati intézkedések hatása már látható az államháztartási adatokban, így például az áfabeszedés hatékonyságának javulása 2014-ben már csökkentette az államháztartás finanszírozási
igényét.
Foglalkoztatottság
A Keretstratégia elfogadása óta folytatódott a korábban megkezdődött javuló tendencia a
foglalkoztatottsági adatok területén. A KSH adatai alapján a 15-64 éves foglalkoztatottak száma
2014-re meghaladta a 4 millió főt, ezzel pedig 61,8%-os foglalkoztatási rátát ért el, ami a
rendszerváltás óta mért legmagasabb érték. A munkanélküliségi ráta a válság előtti szintre,
7,8%-ra csökkent 2014-ben. Ezzel párhuzamosan a gazdasági aktivitási arány növekedett, azaz
szélesedett a munkaerő-piaci részvétel is. A foglalkoztatási adatok javulása hozzájárul a
fenntarthatósághoz: a korosztályos egyensúly biztosításához; az egyén társadalmi
megbecsültségének javításához és a társadalmi kirekesztés megelőzéséhez; a humántőke
értékének megtartásához, bővítéséhez.
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37. ábra: Foglalkoztatási adatok alakulása a 15-64 éves korcsoportban, 2008-2014
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Fenntarthatósági szempontból fontos, hogy javult a 15–24 évesek foglalkoztatottsága is (mivel a
korai munkanélküliség jelentősen csökkentheti a későbbi stabil foglalkoztatottság
valószínűségét, illetve a várható bér összegét67), de így is csak minden negyedik fiatal minősült
foglalkoztatottnak, beleértve ebbe a tanulás mellett, illetve szünidőben munkát vállalókat is.
A foglalkoztatottság szorosan összefügg az iskolai végzettséggel: a képzettebbek könnyebben
találnak munkát, illetve sajátítanak el újabb kompetenciákat, melyek révén alkalmazkodni
tudnak a változó munkaerő-piaci kereslethez. A maximum általános iskolát végzettek körében a
foglalkoztatottsági ráta 2014-ben 44,3 százalék volt, a felsőfokú végzettségűeké pedig 80
százalék feletti. Az EU2020 stratégia keretében a magyar kormány azt vállalta, hogy a felsőfokú
vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya a 30–34 éves népességen belül 30,3
százalékra nő 2020-ra, az oktatásban, képzésben nem részesülő, legfeljebb alsó középfokú
végzettséggel rendelkezők aránya pedig a 18–24 éves népességen belül 10 százalékra csökken
addigra.

Lásd például: Szepesi-Luksander (2012): Az ifjúsági munkanélküliség csökkentését célzó NSRK
fejlesztések társadalmi-gazdasági hátterének feltárása. Hétfa Kutatóintézet.
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38. ábra: A maximum alapfokú és a felsőfokú iskolai végzettségűek foglalkoztatottsági
rátája a 20-64 éves korcsoportban (%), 1997-2014

Forrás: Eurostat (tsdec430 jelű tábla). Alapfokú iskolai végzettség az ISCED 0-2 csoportja, a felsőfokú
végzettség pedig az ISCED 5-8 kategóriáit tartalmazza

A foglalkoztatási adatok javulásában – különösen 2013-ben – jelentős szerepe volt a
közfoglalkoztatásnak. Közfoglalkoztatás keretében 2014-ben havonta átlagosan mintegy 183
ezren jutottak munkához, 41,5%-kal többen, mint 2013-ban. Összességében elmondható
ugyanakkor, hogy a foglalkoztatottak számának egy év alatti növekményében jelentősen
lecsökkent a közfoglalkoztatás és a külföldi munkavállalás szerepe, míg a piaci munkahelyek
kínálata vált jelentőssé.
39. ábra: A foglalkoztatottak számának éves változása (ezer főben);
2010-2014 között, negyedévente

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH), Munkaerő-felmérés, Készült a BM Közfoglalkoztatási Statisztikai
és Elemzési Főosztályán
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A közfoglalkoztatásban 2015-re várhatóan 213 ezren dolgoznak. Fenntarthatósági problémát
jelent, hogy egyes friss kutatások68 szerint a program gyenge hatékonysággal működik: a
közmunkások 13%-a kerül vissza rendes állásba, és 80%-uk újra regisztrált munkanélküli lesz.
A gazdaságilag aktív munkavállalók kivándorlása egyre jelentősebb problémát jelent
Magyarország számára.69 A folyamat megfékezéséhez szükséges – különösen az elvándorlással
érintett szakmákban – a bérek emelése. Az ezirányba tett kormányzati intézkedések (pl.
pedagógusok és rendvédelmi szervek dolgozóinak életpályamodellje) akkor lehetnek sikeresek,
ha hitelesek, a bérek növekedése nem kampányszerűen, hanem kiszámítható módon alakulnak.
Összességében elmondható, hogy miközben a foglalkoztatás viszonylag olcsó, addig a tőke (azaz
a hitelezés) megdrágult, a munkatermelékenység pedig ezáltal csökkent.
Vállalkozói tőke fejlesztése, vállalkozásra nehezedő terhek csökkentése
A hazai vállalkozói tőke megerősödéséhez a vállalkozói kultúra erősítése, az üzleti és az
adminisztrációs környezet javítása járul hozzá. A Keretstratégia elfogadása előtt, 2011-ben
került meghirdetésre az Egyszerű Állam Program. A Program – döntő többségében 2012-2013ra ütemezetten – 114 intézkedést fogalmazott meg, többek között az adózáshoz kapcsolódó
adminisztráció csökkentése, a hatósági működés egyszerűsítése, a beruházások
engedélyezésének gyorsabbá és kiszámíthatóbbá tétele, a foglalkoztatás adminisztrációs
terheinek mérséklése, az adatszolgáltatási párhuzamosságok, valamint a bizalmatlanságra és
büntetésre ösztönző intézményi mechanizmusok felszámolása területén. A Program eredményei
ellenére ugyanakkor további újabb terhek is jelentkeztek a vállalkozóknál, első sorban a
feketegazdaságot visszaszorító lépések (például a pénztárgépek bevezetése, vagy az
áruszállításban az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer „ekáer” bevezetésének)
eredményeképp.
A vállalkozások üzleti környezetének nemzetközi összehasonlítást adó mérőeszköze az évről
évre megjelenő Doing Business70 rangsorok. A 2015-ös jelentés alapján Magyarország a rangsor
54. helyén van, négy helyet javított az előző évi jelentéshez képest. A különböző almutatók közül
a hitelszerzés könnyítésénél volt a legnagyobb előrelépés az elmúlt évben. Ezen a listán
Magyarország most a 17., korábban az 55. volt.
Az üzleti környezet minőségét a Doing Business rangsor mellett további versenyképességi
mutatókkal is jellemezhetjük. Ezek alapján általánosságban elmondhatjuk, hogy a korábbi romló
tendenciákat 2013-2014-re kismértékű versenyképességi javulás váltotta fel.

Lásd például Cseres-Gergely és Molnár: Munkapiaci helyzet a közfoglalkoztatásból való kilépés után,
Munkaerőpiaci Tükör, MTA-KTI, 2015.
69 A kivándorlásról lásd bővebben az emberi erőforrásokról szóló fejezetet.
70 A Világbank Ease of Doing Business felmérése a vállalati működést érintő adminisztratív terheket
szintetizálja a vállalati működés tíz területét külön-külön értékelő komponensek („alrangsorok”)
összesítésével. Az egyes komponenseken belül a felmérés konkrét, számszerűsíthető mutatók alapján
értékeli a szabályozás minőségét, illetve a szabályozottság szintjét. A Doing Business felmérésben a
Világbank jelenleg 189 országot, illetve térséget rangsorol.
68
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40. ábra: Versenyképességi mutatók alakulása, 2007-2015
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Forrás: IMD, Világbank és World Economic Forum adatai alapján készített saját ábra

A fenntarthatóság szempontjából fontos, hogy a fiatalok akarnak-e, mernek-e vállalkozni. A
Bridge Budapest 2013 óta készít felmérést a magyar 20-35 év közötti fiatalok vállalkozó
kedvéről és jövőképéről. A 2015-ös felmérés tanulsága szerint a fiatalok jelentős többsége úgy
gondolja, hogy a vállalkozók a fejlődés motorjai. A megkérdezettek fele gondolkodott már saját
vállalkozás indításán, a többség (81%) mégis alkalmazottként látja magát a jövőben. Az
ellentmondásos kép tehát azt jelzi: míg elvben vonzó az önállóság, jövőképüket általánosságban
a kockázatkerülés és biztonságvágy határozza meg.
Lokalizáció, helyi gazdasági kapcsolatok és a nemzetközi együttműködések
A Keretstratégia elfogadásakor jellemző helyzet volt, hogy a külföldi tőke hozzáadott érték
termelése nagyobb mértékben nőtt, mint a hazai gazdasági szereplők hozzájárulása (azaz a
GNI71). Ez a tendencia az azóta rendelkezésre álló adatokból kapott extrapolációs vizsgálat
alapján megfordult, a bruttó nemzeti jövedelem várhatóan 2015-re meghaladja a bruttó hazai
terméket (GDP). Ennek fő oka az erősödő EU-s forrás-beáramlás mellett a külföldön dolgozó
magyar munkavállalók növekvő jövedelem-hazautalása.
Az exportpiaci részesedés 2013-at követően növekvő pályára állt, a növekedésében jelentős
szerepe van a járműgyártás megnövekedett termelőkapacitásainak. Összességében a hazai
export 80%-t a vállalatok körülbelül 5%-a bonyolítja le, amiből látható, hogy a kis- és
középvállalkozások exportban betöltött szerepe elenyésző. Az exportbővülés pozitív folyamatait
árnyalja továbbá, hogy a hazai exporton belül alacsony a belföldi hozzáadottérték-tartalom.
Az export bővülése mellett az import is csökkent, ami mögött a külföldi beruházások visszaesése
húzódik meg. Magyarország GDP százalékában kifejezhető bruttó állóeszköz felhalmozása a
válságot követően jelentősen visszaesett, 2013 óta viszont a visegrádi országokhoz hasonló
A bruttó nemzeti jövedelem a GDP-ből számított mutató. A GDP értékéből levonásra kerül a külföldön
rezidenseknek fizetett bruttó munkajövedelem, tulajdonosi jövedelem, továbbá a nekik fizetett nettó
termelési- és import adó. Az így kapott eredményt növelni kell a hazai rezidensek számára külföldről
érkező bruttó munkajövedelem, és tulajdonosi jövedelem nagyságával, valamint a nekik külföldről fizetett
nettó termelési- és import adók mértékével.
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szintűre emelkedik. A bruttó állóeszköz felhalmozási ráta növekedése mellett fenntarthatósági
szempontból fel kell hívni a figyelmet az elhibázott beruházási döntések veszélyeire, mivel
hosszú távon az elhibázott beruházásokat is a megtakarítások finanszírozzák.
41. ábra: Magyarország bruttó állóeszköz felhalmozási rátája nemzetközi
összevetésben

Forrás: Eurostat, NGM számítás

A beruházási tevékenység révén a tőkeállományban 2012 óta az oktatás kivételével minden
szektorban növekedés volt tapasztalható. Ez a növekedés a feldolgozóiparban volt a legnagyobb
mértékű, jelentős növekedés volt továbbá a mezőgazdaságban és a hulladékgazdálkodás
területén.
A kis- és középvállalati szektor termelékenysége számottevően elmarad a magas technológiai
színvonalon dolgozó nagyvállalatokétól. A feldolgozóiparban például a termelékenységük a
nagyvállalatokénak csak mintegy 20-50%-át érik el. A magánberuházások mellett az állami
beruházások is növekedtek 2011 óta. Az állami beruházások többnyire infrastrukturális jellegű
fejlesztések voltak, amelyek szükségesek a fenntartható gazdasági növekedéshez.
A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszak fejlesztési forrásainak alapdokumentuma, a
Partnerségi Megállapodás egyik hangsúlyos célja a helyi gazdaság fejlesztése, amely a területi és
ágazati célok között is helyet kap. Az 5. Nemzeti Fejlesztési Prioritásban közvetlen fejlesztési
célként jelennek meg a helyi gazdaság fejlesztésével kapcsolatos célok, különösen a
foglalkoztatással és a vidékies térségek fejlesztésével összefüggésben. A területi fejlesztések
esetében is érvényesül a fenti célok fokozott támogatása: a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) térségi adottságokra szabottan támogatja a helyi gazdasági rendszerek
és a helyi foglalkoztatási képesség helyreállítását és javítását. A TOP egyik prioritása továbbá a
térségi igényfelmérésen és tervezésen alapuló város-vidék együttműködések és a helyi gazdaság
fejlesztése.
Innováció
A hazai K+F kiadások jelentősen elmaradnak az EU átlagától (GDP arányosan 1,41%, szemben az
EU 2,01%-ával), ami nem csupán a gazdasági fejlettség felzárkózásának hátráltatója lehet,
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hanem a magasan képzett munkaerő külföldre áramlásának is egy fontos oka.72 Pozitív lépésként
minősíthető a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) elfogadása, ami
kifejezetten az innovatív kkv-kat célzó intézkedéseket tartalmaz.
Az innováció szintje összefügg a teljes tényezőtermelékenységgel is, hiszen a mutató alakulása
mögött a műszaki, technológiai színvonal változásai húzódnak meg. A kutatás-fejlesztés
huzamosabb idő óta gyenge teljesítményét jelzi, hogy Magyarországon a termelékenység
növekedése nem mutatható ki. Ezzel együtt a teljes tényezőtermelékenység a hazai GDP
potenciális növekedésének73 hátráltatója – a potenciális gazdasági növekedés az Európai
Bizottság becslése szerint 2% körül alakul.
A Keretstratégia megállapítja, hogy a „A nemzetközi vizsgálatok eredményei alapján
kimutatható, hogy a magasan képzett fiatalok aránya és a kutatási pályán foglalkoztatottak
száma között nagyon szoros a kapcsolat.” Ennek tükrében a K+F ágazat humánerőforrás
problémáit vetíti előre, hogy mesterképzésben résztvevő fiatalok aránya 2011 óta csökken. Az
innováció területén kockázatot jelent továbbá, hogy míg a felsőoktatásban résztvevő hallgatók
száma az utóbbi 25 évben háromszorosára nőtt, addig az oktatói létszámok szinte nem változtak.
Kormányzati intézkedések
A Kormány elfogadta a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Kis- és középvállalkozások
stratégiáját. A stratégia három fő problémát azonosít a kkv-k fejlődése területén, amelyeket a
gazdasági erőforrások területén az NFFS is kiemel. A stratégia a problémák kezeléséhez célokat
és forrásokat is rendel, amelyek szintén jól összhangban vannak a Keretstratégiával. A
problémák – célok - eszközök kapcsolatát vázolja az alábbi táblázat.
4. táblázat: KKS Stratégia probléma, cél és eszközrendszere
Probléma

Cél

Eszközök

Intézményrendszer és állami
ösztönzők fejlesztése
Nem támogató az üzleti
Visszatérítendő és nem
környezet
Differenciált vállalkozásfejlesztés
visszatérítendő támogatások
(GINOP)
Pénzügyi tudatosság előmozdítása
Képzési programok
Nehézkes a finanszírozáshoz
Intézményrendszer és kínálati és
jutás
Források elérhetőségének javítása
keresleti oldali állami ösztönzők
fejlesztése
Adminisztrációs környezet
Alacsony a kkv-k növekedési
Üzleti környezet fejlesztése
fejlesztése, tanácsadás
potenciálja – különösen az
innováció alacsony szintje és
Adminisztrációs terhek
versenyképességi problémák
Állam a vállalkozásokért
csökkentése, területi kohézió
miatt
fejlesztése
Forrás: Kis- és középvállalkozások stratégiája, saját ábra
Hazai és exportpiac-fejlesztés

Kimutatható összefüggés, hogy a GDP-jének minél nagyobb hányadát fordítja egy gazdaság kutatásfejlesztésre, annál fejlettebb (vagyis annál nagyobb a vásárlóerőparitáson számított egy főre jutó GDP). A
képet tovább árnyalja a közszektor K+F kiadásainak alakulása. Mivel a K+F tevékenység előnyeit nemcsak
a sikeresen innováló vállalat élvezi, ezért a cégek általában a makrogazdasági optimumnál kevesebbet
fordítanak kutatásra, különösen pedig alapkutatásra.
73 A potenciális gazdasági növekedés a tőke és munka optimális felhasználásának feltételezése mellett,
valamint jelentősebb inflációs nyomás nélkül elérhető növekedést jelenti.
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A hazai hitelpiaci problémákat felismert a Magyar Nemzeti Bank 2013 júniusában indította
útjára Növekedési Hitelprogramját (NHP). Az MNB adatközlése szerint74 2014. október végéig
több mint 16 000 mikro-, kis- és középvállalkozás (KKV) jutott növekedési hitelhez összesen
1 153 milliárd Ft értékben, ami a teljes vállalati hitelállomány hatodát, a KKV hitelállománynak
pedig negyedét teszi ki. Az NHP a felmérések szerint 0,3-1% közötti hatással volt a GDP
növekedésére. Az MNB által végzett kérdőíves felmérés szerint továbbá az NHP nélkül a
programban folyósított hitelek összegének közel 40 százaléka egyáltalán nem, és további közel
egyharmada pedig csak részben került volna folyósításra. Összességében elmondható, hogy az
NHP és a folytatásaként elindított NHP+ sikeres gazdaságfejlesztési eszköz, amely hozzájárul a
növekedéshez, ugyanakkor hosszú távon nem helyettesítheti a normál hitelezést. Ezt felismerve
a kormányzat bevonja a kereskedelmi bankokat a finanszírozásba és további ösztönzőkkel
próbálja javítani a bankok kockázatvállalási hajlandóságát.
A Kormány 2013-ban fogadta el a Nemzeti Kutatási-fejlesztési és Innovációs Stratégiát (20132020), amelynek jövőképe szerint a stratégia által alkalmazott eszközök és felhasznált források,
valamint a nemzetközi folyamatok révén Magyarország 2020-ra fenntartható tudásgazdasággá
válik. A stratégiai célja jól illeszkednek az NFFS-hez, amelyek eléréséhez megfelelő eszköztár is
társul.
Összegző következtetések
Kedvező tendenciák

Kockázatok

2013-tól a magyar gazdaság ismét növekedésnek
indult, miközben az államháztartás hiánya 3% alatt
maradt. A növekedés üteme elmarad a válság előtti
szinttől, de a növekedés fenntarthatóbb pályára állt.

A beruházások növekedése törékeny, a következő
években a beruházások visszaesésére lehet
számítani.

A fogyasztás a háztartások korábban felhalmozott,
túlzott adósságállományának leépülése mellett
növekszik.
A nyugdíjkiadások GDP-hez viszonyított aránya a
korábbi 10%-os szintről 2015-re várhatóan 8,6%ra csökken.
2012 és 2014 között a gyermekszegénységi ráta
némileg csökkent, így az utóbbi években
csökkentek a szegénység életkor szerinti
különbségei.
A foglalkoztatási mutatók javuló tendenciát
mutatnak. A KSH adatai alapján a foglalkoztatottak
száma 2010 óta folyamatosan növekszik, 2014-re
meghaladta a 4 millió főt (15-64 évesek körében),
ezzel pedig 61,8%-os foglalkoztatási rátát ért el,
ami a rendszerváltás óta mért legmagasabb érték.

A külkereskedelem erősen koncentrált, bár pozitív
egyenleget mutat.
A növekedés fenntarthatóságát veszélyezteti a
gyenge fizetési fegyelem, ami lehetetlenné teszi a
piaci szereplők közti bizalmi infrastruktúra
fejlődését.
A növekedési ütemet korlátozza az alacsony
termelékenység, ami mögött a K+F gyenge
teljesítménye áll.
A foglalkoztatási adatok javulásában – különösen
2013-ben
–
jelentős
szerepe
volt
a
közfoglalkoztatásnak.

A Kormány által elfogadott KKV stratégia
összhangban van az NFFS céljaival, ami a gazdasági
erőforrások fejlesztése területén bizakodásra adhat
okot.

74

http://www.mnb.hu/letoltes/novekedesihitelprogramazelso18honap.pdf
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Következtetések és javaslatok
3.1.

Értékelés legfontosabb eredményeinek összefoglalása

A Keretstratégia elfogadása óta eltelt két év nem ad lehetőséget komolyabb összefüggések
feltárására. Ugyanakkor a jelenleg elérhető adatok és a Jelentésben feltárt folyamatok
megmutatják, hogy 2015-ben milyen fenntarthatósági helyzetkép adható Magyarországról a
Keretstratégia értékrendje alapján.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy


az elmúlt évtizedek politikájának örökségeként egyetlen nemzeti erőforrásunk sincs
(az EU-átlaghoz mint relatív zsinórmértékhez vagy a kívánatos nemzeti optimumhoz
mint abszolút célértékhez képest) jó vagy átlagosnál jobb állapotban (ez alól az
időskori eltartottsági rátánk kivétel, melynek értéke jelenleg még éppen jobb az EUátlagnál, de e mutató trendje egyértelműen romló);



2013-2014-ben az emberi, a társadalmi és a gazdasági erőforrások területén
elsősorban a pozitív elmozdulások kerültek hangsúlyba, míg a természeti
erőforrások területén a korábban jelentkező negatív tendenciák továbbra is kihívást
jelentenek Magyarország számára. A választott 16 kulcsindikátor közül 9 mutat javuló,
míg csak 2 romló trendet (5 mutató értéke nem változott számottevően);



egyes részterületeken megmutatkozó összehangolt intézkedések, s ennek nyomán
jelentkező kisléptékű javulások példázzák: még rossz fenntarthatósági helyzetekből is
találhatunk kiutat, s innovatív megoldásokkal, erős közjó iránti elköteleződéssel és
kitartó munkával a nemzeti erőforrásaink állapota javítható;



a részben pozitív elmozdulásokkal jellemezhető erőforrás-területeken is sok
ellentmondás figyelhető meg, a beavatkozások sokszor szelektívek, továbbra is hiányzik
a felső szintű politikai elköteleződés és a tudatos, hatékony kormányzati koordináció (a
18/2013. OGY határozat 2. és 3.a) pontjainak végrehajtása sokszor hiányos, vagy inkább
formális, mint érdemi).

Az emberi erőforrások területén jól azonosított fenntarthatósági probléma a demográfiai
helyzet. A kormányzat felismerte, hogy a pénzügyi ellátások ösztönző hatása mellett a munka és
a család összeegyeztethetősége, illetve a munkaerőpiacra való visszatérés lehetőségeinek
megteremtése is kiemelten fontos a termékenység szempontjából. A családtámogatási rendszer
átalakítása szakértők szerint pozitív hatással lehet a termékenységre.
Az emberi erőforrások tekintetében pozitív folyamat, hogy nemcsak a születéskor várható
élettartam, hanem az egészségesen eltöltött évek száma is mind a férfiak, mind a nők esetében
folyamatos, bár lassú növekedést mutat. Fontos megjegyezni, hogy a társadalmi
egyenlőtlenségek az egészségügyi helyzetről alkotott önképpel is erősen összefüggnek: a
magasabb jövedelműek és a magasabb iskolai végzettségűek is jobbnak ítélik meg egészségügyi
helyzetüket.
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A hazai oktatási rendszer komoly fenntarthatósági kihívások előtt áll. A nemzetközi felmérések
szerint a magyar tanulók eredményei minden fontosabb megfigyelt területen romlottak. A PISA
eredmények azt mutatják, hogy a magyar diákok nem rendelkeznek a modern munkaerőpiac
által elvárt képességekkel (problémamegoldás, természettudományos jártasság). Növekszik a
lemaradók, gyengén teljesítők aránya, nem csökken tartósan az iskolát korán elhagyók
százaléka, ami mind súlyosabb képezhetőségi, foglalkoztathatósági problémát jelent. Azok a
képzetlenek és munkanélküliek vesznek részt a legkisebb arányban valamilyen
felnőttképzésben, akik esetében a képzés a legtöbbet segítene a munkaerő-piaci helytállásban.
A foglalkoztatottak között viszonylag magas arányú a közfoglalkoztatotti réteg. Fenntarthatósági
szempontból kockázatot jelent, hogy vizsgálatok szerint a közfoglalkoztatás hosszú távon nem
vezeti vissza a munkaerőpiacra a közmunkásokat, ezzel együtt viszont a közmunkában dolgozók
megbecsültsége (segély helyett munkát végeznek) a társadalmi fenntarthatóság szempontjából
pozitívnak tekinthető. A közfoglalkoztatás továbbá egyre kisebb szereppel bír a foglalkoztatás
bővülésében, vagyis a versenyszféra foglalkoztatási potenciálja is jelentősen nőtt.
A társadalmi tőke szempontjából kiemelendő, hogy a szegénység és társadalmi kirekesztettség
mértéke (2008-tól) 2013-ig folyamatosan nőtt, 2014-ben azonban már csökkent. Ugyanakkor a
súlyos anyagi depriváció 2014-ben még mindig a lakosság mintegy negyedét érintette.
Örvendetes, hogy növekedett az általános bizalom és a jogrendszerbe vetett bizalom szintje, bár
ennek mértéke még mindig sereghajtó Európában. Továbbra is magas fokú a letelepedni kívánó
idegenek elutasítottsága.
Számos kormányzati elköteleződés, jogszabály-módosítás és program ellenére a nemzetközi
felmérések szerint Magyarországon továbbra is az európai átlagnál nagyobb a korrupció.
Számos területen a gazdaságba való erőteljes állami beavatkozás (szabályozással vagy
költségvetési és EU-források gazdasági támogatásként való megjelenésével) utat nyithat
járadékvadász magatartások megjelenésének.
A természeti erőforrások tekintetében Magyarország két legfontosabb nemzetgazdasági
értéke a talaj és a vízkészletek. Mindkét erőforrás esetében olyan degradációs folyamatok
zajlanak, amelyeket a Keretstratégia elfogadása óta eltelt két évben sem sikerült fékezni. Mind a
talaj, mind a vízkészletek esetében kiemelt szerepe van a rossz szerkezetű területhasználatnak.
A természeti erőforrások területén a pozitív folyamatok leginkább az erdőgazdálkodáshoz,
illetve a tudatos ásványvagyon-gazdálkodáshoz köthetők.
A természeti erőforrások területén a legnagyobb kihívást a területi beépítettség és az
ökológiailag inaktív területek arányának növekedése jelenti. Erős negatív szétcsatolás figyelhető
meg a népességszám csökkenése és a területi beépítettség növekedése között, amely
veszélyezteti a természetes, természetközeli és egyéb zöld területeket, ezzel együtt az élőhelyek
beszűküléséhez és így a biodiverzitás csökkenéséhez vezet. Ökológiailag inaktívak – nem csak a
biodiverzitás megőrzése, de az aszályok és árvizek problémájához kapcsolódó vízvisszatartóképesség szempontjából is – a hazánk területének majd felét elfoglaló szántó területek is.
A természeti erőforrásokat érő kihívások kezelésének akadálya, hogy a magyar
környezetvédelmi intézményrendszer széttagolt és nem hatékony működésű. A környezeti
ügyeket több minisztérium intézi, az engedélyezési rendszert több kritika éri a vállalati és civil
oldalról is, a horizontális integráció alacsony fokú.
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A magyar gazdaság a 2013-2014-es adatok alapján, úgy látszik, kilábalóban van a 2008-as
recesszióból. A GDP növekszik, a foglalkoztatottság bővül, a beruházási hajlandóság erősödött, a
megtakarítások nőnek, miközben az államháztartási hiány tartósan 3% alatt alakul és a GDP
arányos államadósság ugyan lassan, de csökken. Ezzel együtt a hitelezési piac még nem állt
helyre, és a potenciális gazdasági növekedés volumenének növeléséhez szükség van a hazai
alacsony termelékenység növelésére. Egyre súlyosbodó fenntarthatósági kihívást jelent továbbá
az elvándorlás, amely a hivatalosan bejelentett adatok alapján is legalább 330 ezer, az
átlagnépességhez képest fiatalabb és képzettebb magyar állampolgárt érint.
A demográfiai területén jelentkező pozitív folyamatoknak tovagyűrűző hatása lehet a jóléti
rendszerek fenntarthatóságára – különösen a nyugdíj- és egészségbiztosítási rendszerekre. Ezzel
együtt a mostani trendek alapján az látható, hogy míg az 1990-es években 5 aktív korú tartott el
egy nyugdíjast, addig 2014-ben már csak 4, 2050-ben pedig komoly változás hiányában ez 2-re
csökkenhet. A nyugdíjrendszer fenntarthatóságát nagyban javítja viszont, hogy a gazdaságilag
aktív réteg a gazdasági ösztönzők hatására kiszélesedett és a foglalkoztatottsági mutatók
javultak az elmúlt évek során.

3.2.

Üzenetek, javaslatok

Az Előrehaladási Jelentés értékelő megállapításai alapján – az NFFS célkitűzéseinek érvényre
juttatása érdekében – a következő javaslatokat tesszük a fenntartható fejlődési átmenet
elősegítésére:


Továbbra is kiemelt feladat a fenntarthatósági átmenetet segítő értékek, erkölcsi mércék
hangsúlyozása, érvényesülésük támogatása, elősegítése. Erősíteni szükséges a
holisztikus gondolkodást és a tudás társadalmi hálózatokban való szétterjedését,
érvényesülését.



Az oktatási rendszer átalakítása során az igazgatási rendszerbeli szabályozásán túl
szükség van hatékonysági fejlesztésekre, hiszen a felmérések szerint a magyar diákok
teljesítménye gyengül. A munkaerőpiacon való jobb elhelyezkedés érdekében a diákok
problémamegoldó képességeinek fejlesztése elengedhetetlen.



A köz- és felsőoktatás, képzés és átképzés különösen fontos a leszakadó társadalmi
rétegek munkapiaci boldogulása, és a mélyszegénység újratermelődésének megelőzése
érdekében. A közmunka programok önmagában nem oldják meg, illetve csak rövid távon
kezelik az alacsonyan képzettek foglalkoztatási problémáit.



A kutatás és fejlesztés támogatása mind az emberi erőforrások minőségének javulásához,
mind pedig a gazdasági termelékenységhez hozzájárul. A közoktatás színvonalának
javítása mellett a hazai K+F mind mennyiségi, mind minőségi fejlesztése jelentős
hozzáadott értékkel bír a magyar társadalom fejlődése alapjaként.



A lassan javuló demográfiai trendek ellenére továbbra is a népességcsökkenés jellemzi
Magyarországot. További intézkedések szükségesek a negatív migrációs egyenlegünk
javítására.
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Az alkoholfogyasztáshoz és dohányzáshoz köthető betegségeknek továbbra is kiemelt
szerepe van a hazai halálozási okokban. Szükség van ezért további kampányokra, és a
fenntarthatóbb életstratégiákat népszerűsítő programokra.



Biodiverzitásunk megőrzésében, valamint a klímaváltozás káros hatásainak
mérséklésében – az aszályok és árvizek kárainak csökkentésében – sokkal nagyobb
szerepet kell kapnia a területhasználat tudatos alakításának, a területhasználat
reformjának, a még biológiailag aktív területek átalakítása tilalmának. Ez részint a
beépítés sebességének csökkentését (meggondolt infrastrukturális fejlesztéseket,
barnamezős fejlesztések előnyben részesítését), másrészt a mezőgazdasági ágazatok
egymáshoz viszonyított területfoglalásának átalakítását, valamint a talajvédelem
erősítését kellene, hogy jelentse. Ez utóbbi területen az ökológiai gazdálkodás egyelőre
még kiaknázatlan lehetőségével is kellene élnünk. A vízkészletek jó ökológiai állapotának
elérése érdekében több erőfeszítésre van szükség az EU víz-keretirányelvének
végrehajtásában. Át kell vizsgálni a mezőgazdasági, vidékfejlesztési szabályozási és
támogatási eszközöket, hogy jobban szolgálják a biodiverzitás- és talajvédelem, illetve a
kisléptékű, fenntartható helyi termelés és fogyasztás szempontjait.



A lokális és globális gazdasági kapcsolatok közötti helyes egyensúly elérése érdekében
növelni kell a helyi közösségek élelmiszer-, energia-, s általában gazdasági-társadalmi
önrendelkezését. Ennek érdekében elő kell segíteni a helyi közösségek ez irányú
kompetenciáinak fejlesztését. Növelni kell a helyi közösségek hozzáférését a helyi
ökoszisztéma-szolgáltatásokhoz, meg kell vizsgálni, mely természeti erőforrások
esetében lehet az azok használatával kapcsolatos jogokat a helyi közösségekhez
delegálni.



Az anyag- és energiafelhasználás csökkentésének szempontjait erősíteni kell a
szakpolitikákban. Ennek egyik kulcseszköze a természeti erőforrások felhasználásának
helyes árazása, ami kikényszerítheti a termelés és fogyasztás szerkezetének, módjainak
erőforrás-takarékos, környezetkímélő irányba való elmozdulását. A megújuló
energiahordozók használatának elterjedése pozitív folyamatnak tekinthető, ugyanakkor
a biomassza feltételesen megújuló jellege miatt javasolt a teljes mértékben megújuló
energiák magasabb szintű elterjesztése. Szükség van olyan módszertani fejlesztésre is,
ami révén tisztázható, hogy a magyar társadalom teljes primer anyagfelhasználása, és az
ehhez a felhasználáshoz tartozó kibocsátások hogyan oszlanak meg földrajzilag, mennyi
felhasználás terhelődik át határainkon kívülre.



A társadalmi kohéziót és az üzleti környezetet is javíthatja a bizalom erősödése a
közösségekben. Továbbra is kiemelt feladat a korrupció visszaszorítása és a
járadékvadászati lehetőségek csökkentése.



Általánosságban elmondható, hogy javítani kell a fenntarthatóság Keretstratégiában
elfogadott értelmezésének ismertségét és közigazgatásban történő alkalmazását. A
Keretstratégia célkitűzései ugyanis szelektíven, nem homogén módon vezérelték az
egyes szakpolitikai döntések meghozatalát, ezért erősíteni kell a felső szintű politikai
vezetők elkötelezettségét a fenntarthatósági szempontok érvényesítése érdekében, s
valódi, funkcionális szerepet kell adni a szakpolitikák államtitkári szintű
koordinációjának az NFFS érvényre juttatásában. Szükséges az ágazati politikák olyan
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folyamatos felülvizsgálata is, ami biztosítja a Keretstratégia céljainak és szemléletének
érvényesülését.


A közpolitikai döntések hosszú távú hatásainak javítása érdekében célszerű lenne
bevezetni az előzetes fenntarthatósági vizsgálat intézményét, aminek szakmai
koncepciója az NFFT-nél rendelkezésre áll.



Fenntartható fejlődési tudás-forrás és látogató központokat kell létrehozni, amelyek
segítik a lakosságot a fenntartható életmód gyakorlatának megismerésében, amelyek
tanácsokat adnak, terveket készítenek, segítvén a lakosságot az ismert lehetőségek
alkalmazásában.
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F/II: A kormány által összeállított jogszabálylista az NFFS végrehajtási
intézkedéseiről – Rövid statisztikai elemzés
Emberi
erőforrás

Társadalmi
erőforrás

Természeti
erőforrás

Gazdasági
erőforrás

Összes
jogszabály

Százalékos
megoszlás

törvény

24

11

34

5

74

18%

kormányrendelet

92

35

128

62

317

76%

OGY határozat

1

17

5

3

26

6%

117

63

167

70

417

28%

15%

40%

17%

Összes
jogszabály
Százalékos
megoszlás

Az Országgyűlés 2013-ban fogadta el75 a Nemzet Fenntartható Fejlődési Keretstratégiáról szóló
határozatot. A stratégia támogatása érdekében számos jogszabály született 2013-ban és 2014ben, melyek a tanulmány mellékletét képezik. A több mint 400 törvény, rendelet vagy határozat
eltérő mértékben kapcsolódik az egyes erőforrásokhoz (néhány esetben több erőforrás
előmozdítását is elősegíti egy-egy jogszabály, melyeket minden releváns helyen beszámítottunk
az értékelésbe).
42. ábra: Jogszabályok szintjének arányos megoszlása
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törvény
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Az összesített jogszabálylista alapján látszik, hogy döntő többségben, az esetek
háromnegyedében (76 százalék) a kormányrendeletek jelentik a Stratégia támogatását. Ezt a
törvényi szintű szabályozás követi, közel egyötöd arányban (18 százalék). Legkevesebb esetben
országgyűlési határozat született a kijelölt célok érdekében (6 százalék).
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43. ábra: Erőforrásokat támogató jogszabályok arányos megoszlása
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A legnagyobb mennyiségű jogszabályi aktivitás a természeti erőforrások esetében volt
megfigyelhető, 40 százalékkal, amit az emberi erőforrások követ 28 százalékkal. Közel azonos
figyelmet kapott a társadalmi és a gazdasági erőforrás (15 és 17 százalékkal) területei.

