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Fenntartható fejlődés és a globális 

kihívások 

Nász János 

XIII. Diákbiológus és Környezetvédő Napok a 
tatabányai Bárdos László Gimnáziumban 

Az intézmény meghívására, 2015. április 16-17. 
között tartalmas időt tölthettünk el az immár 
1989-óta, kétévenként megrendezett 
középiskolai környezetvédelmi napokon. 
Jóllehet, az előadások és bemutatók elsősorban a 
diákoknak szóltak, mindazonáltal ezek 
színvonala más szakmai fórumon is megfelelő 
lehetne. 

 

Dr. Gyulai Iván. Fotó: Nagy Ádám 

Pleyer Tamás, az iskola igazgatójának 
köszöntője után a város polgármestere, Schmidt 
Csaba üdvözölte a megjelenteket. Mint 
hallhattuk, a polgármester szintén itt töltötte 
középiskolás éveit. Korunk egyik legfontosabb 
teendőjeként kiemelte a környezettudatos 
magatartás minél szélesebb körű elterjesztését.  
Ezt követően Dr. Gyulai Iván ökológus, a Szent 
István Egyetem címzetes egyetemi tanára kezdte 

a szakmai előadások sorát „A fenntartható 
fejődés helyzete és kilátásai a XXI. 
században” címmel. 

A globális kihívások (társadalmi 
igazságtalanságok, etnikai konfliktusok, 
fokozódó szegénység, az erőforrások 
szűkössége, a gazdasági válság, értékrendbeli-
erkölcsi hanyatlás) minden életterületünkre 
kihatnak. Olyan megoldások szükségeltetnek, 
amelyekben a szükségletek kielégítése a jövő 
sérelme nélkül is megvalósulhat, azaz addig 
nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér. A 
legnagyobb kihívásokat a növekedési trendek jól 
illusztrálják: A világ népessége négyszeresére, 
az energiafogyasztás tízszeresére, a 
széntermelés hétszeresére, a vízkivétel a 
kilencszeresére, az állattenyésztés 
hatszorosára növekedett az elmúlt évszázad 
során. Mindez az ökológiai lábnyom, vagyis az 
élhető és megújuló környezet arányossága által 
mérhető.  

Az ökológiai lábnyom összetevői:  

• A fosszilis energiahordozók kiaknázása 
és használata, azaz az energiagazdaság 
területe. 

• Az épített környezet jellemzői: azaz 
mennyire harmonikus a lakóterületünk, 
lakókörnyezetünk. 

• Élelmiszer-előállítás: mennyi és milyen 
erőforrásokat használunk fel, azaz az 
milyen fokú az agrárterület terhelése. 

• A bolygó tüdejének tartott erdőterületeket 
érintő fakitermelés, azaz az erdőgazdaság 
állapota.  



Ezek szerint, 1961-2007 között 1,5 bolygónyi 
energiát használtunk fel, így augusztus 22-én 
felhasználjuk az egész évi megújuló energia 
mennyiséget. 2030-ra, ha így mennek tovább a 
dolgaink, akkor már 2 bolygónyi 
energiaigényünk lesz. Ugyanez az adat 
nemzetenkénti bontásban a következőképpen néz 
ki: USA: 4,1, Magyarország: 1,67, Európai Unió: 
2,5 Afrika: 0,75. 

Már pedig nincs elegendő erőforrás a növekedés 
fenntartásához, ezért másfajta energiaforrások 
bevonása szükséges, vagy a jelenlegi 
energiafelhasználás csökkentése.  

Az egyik legfontosabb kérdés a termőföld ügye. 
Míg 1950-ben a termőföldek 50%-a volt 
hasznosítható, addig 2020-ra várhatóan csupán 
20% lesz gazdálkodásra alkalmas. Az Európai 
Unió országaiban 17-szer gyorsabban pusztul a 
talaj, mint máshol. Figyelembe kell venni azt is, 
hogy 1 cm talaj megújulásához legalább 200 
évre van szükség.  

Napjainkra a meglévő energiaforrások 
kiaknázásának mindenfajta csúcsát 
megdöntöttük. Olajcsúcson vagyunk, készleteink 
fele már elfogyott. A vízfelhasználási csúcs 
elérése azt jelenti, hogy 1,24 millió liter 
édesvizet fogyasztunk el évente/fő. Egy csésze 
kávé elállításához 30 liter édesvízre van 
szükség! Egymilliárd ember nem jut elegendő 
édesvízhez a Földön. Foszfor-felhasználásban is 
csúcson vagyunk, amelyből 50-130 évre 
elegendő készlet, foszfortartalmú ásvány áll 
rendelkezésre. 

A hulladékmennyiség 8 tonnára növekedett 
évente/fő.  

Mindezek együttesen jelentős hatást gyakoroltak 
éghajlatváltozásunkra, melynek során az 
átlaghőmérséklet előreláthatóan 0,3-4.8 Celsius 
fokkal emelkedhet ebben az évszázadban. Az 
előrejelzések szerint a tengerszintek emelkedése 
26-82 cm körül várható, és ez már a 20. 
században 20-32 cm volt. Ugyancsak ennek 
következtében évente 10-30 ezer faj pusztul ki. 
A normális csupán 1-3 lenne. 

A társadalmi olló egyre szélesebbre nyílik. 
1992-ben a világ népességének jövedelmi 
mutatója a következőképpen alakult: A 
leggazdagabbak a világ jövedelmének a 83%-át 
birtokolták, míg a legszegényebb rétegeknek 
csak az 1,4%-a jutott – ez utóbbi napi másfél 
dollár körüli keresetet jelentett. 
 

Egy élhetőbb jövő tekintetében három lehetséges 
megoldás segíthet kilábalni a globális 
válságunkból: 

1. Vissza kellene térnünk az „egybolygós” 
megújuló energiás életvitelünkre. 

2. A 8 tonna/fő hulladéktermelésünket 
csökkenteni kellene legalább 2 
tonna/fő/évre. 

3. Mivel a szegénység oka az, hogy az 
emberek nem jutnak erőforráshoz a rossz 
elosztási mechanizmus miatt – az 
elosztási viszonyokon és az erőforráshoz 
jutás lehetőségén változtatni szükséges. 

 

Értékváltásra is szükség lenne. Ebben az anyagi 
jólét mellett törekednünk kellene környezetünk 
minőségi fenntartására is. A végső megoldás: a 
fenntarthatóság értékrendjét sugározni. A 
fenntarthatóság a társadalom, a gazdaság és a 
környezet harmonikus együtthatása. 

Ez az előadás teljes mértékben összefoglalta és 
megadta az alaphangját a környezetvédő 
napoknak. További előadások hangzottak el a 
biogazdálkodás lehetőségeiről, élelmiszereink 
összetevőiről, nemzeti parkjainkról, városaink 
élővilágáról. 

Egyéb programok is voltak. A gimnázium 
termeiben, nyitott tereiben természetfotó kiállítás 
és kisállat-bemutatók voltak láthatók, és öko-
ételkóstolásban is részt vehettünk. A diákok 
bemutathatták saját természettudatos alkotásaikat 
– többek között a 30 órás képzésen szerzett 
tapasztalataik alapján készült videó-kisfilmjeiket. 

 



Előadásajánlat a TED-ről 

környezetvédelmi témában 

Szilassi Andrea 

Kamal Meattle indiai kutató ezen a videón arról 
beszél, hogy három hétköznapi szobanövény* 
kombinációja otthon vagy egy épületen belül 
elhelyezve hogyan eredményezhet friss szobai 
levegőt, amely a jó közérzet és az egészség 
alapvető szükséglete.  

Előadásából megtudhatjuk azt is, milyen 
személyes okok motiválták a projekt elindítására. 
Állítása szerint e három növény megfelelő 
mennyiségben elhelyezve, gondos ápolással 
mindazt a friss levegőt képes előállítani 
szellőztetés nélkül, amire az embereknek 
szüksége van.  Kísérletének helyszíne Delhiben 
volt, egy 4.645 négyzetméternyi alapterületű 
irodaházban. Közel 1.200 növény van telepítve 
itt a 300 dolgozóra. Hallhatunk arról is, milyen 
mérhető változások, eredmények mutatkoztak a 
dolgozók egészségi állapotában, munka-
teljesítményében. E projekt egészségre és 
munkavégzésre gyakorolt hatása mellett nem 
elhanyagolható az energiafogyasztásban és a 
kieső gyógykezelések költségében 
megmutatkozó megtakarítás is. 

* Anyósnyelv / Sansaveria, Aranypálma / Areca 
pálma, Szobai futóka / Scindapsus 

 

http://www.ted.com/talks/kamal_meattle_on_how_to_gr

ow_your_own_fresh_air?language=hu 

Alex Steffen az egyes nemzetek ökológiai 
lábnyomának csökkentéséről és a fenntartható 
jövőről beszél e két videón. Az elsőben az 
alapkérdéseket tárgyalja közérthetően, és 
példákat is bemutat olyan városokról, ahol az 

öko-szemlélet nemcsak a zöld felületek 
növelésében és kerékpárutak kialakításában 
nyilvánul meg, hanem átfogóan jelen van az 
építészeti megoldásoktól a közlekedésen át a víz 
visszaforgatásáig - sokféle tényezőre kiterjedve. 
Második előadását négy évvel később mondta el 
a TED színpadán. Ebben még több részletet 
ismerhetünk meg a zöld városok működési 
elveiről. Láthatjuk például a kanadai Vancouver 
és az indiai Hiderabad város környezetbarát 
megoldásait, amelyek élenjárnak környezetbarát 
megoldások alkalmazásában. Szintén ezen a 
videón megjelennek személyes erőforrásaink 
megosztásának lehetőségei is.  

Első előadásában beszél olyan ötletes 
találmányokról is, amelyek valamilyen fontos 
társadalmi igényt képesek kezelni olcsón, sokak 
által hozzáférhetően a fejlődő világban. Bemutat 
egy olyan különleges növényt is, amely háború 
sújtotta övezetekben fölöttébb hasznos. 
Taposóaknák felett ugyanis megváltozik 
kémhatása, és virága pirosan virít. Ezzel 
akaratlanul is jelzi a hozzáértők számára, hogy 
oda nem tanácsos menni. További érdekes 
példákat olvashatunk tőle a 
www.worldchanging.com webhelyen. 

 

http://www.ted.com/talks/alex_steffen_sees_a_

sustainable_future?language=hu 

 

http://www.ted.com/talks/alex_steffen?language=hu  

Az előadások magyar nyelvű szöveges átirata is 
megtalálható a fenti linkeken (View interactive 
transcript) 


