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ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok (2016-2030) 



Célok (goal) és részcélok (target) 
A részcélok struktúrája (Többnyire következetes) 

– Szám.szám: konkrét elérendő cél, határidővel 

– Szám.betű: a célok intézményi feltételei 

 

Például: 
 

1.1 2030-ra a mélyszegénység felszámolása mindenhol; 
jelenleg ők a napi kevesebb, mint 1,25 USA dollárból élők.  

1.b A szegényeket és a nők felemelkedését támogató 
fejlesztési stratégiákon alapuló stabil szakpolitikai keretek 
létrehozása nemzeti, regionális és nemzetközi szinten, hogy 
támogassák a szegénységet felszámoló tevékenységre 
irányuló gyorsuló befektetéseket. 



A célok szerkezete (M.J.) 

• Emberi alapszükségletek 

 

 

 

 

• Egyenlőség, igazságosság 



A célok szerkezete (folytatás) 

• Hatékony, fenntartható gazdaság  

 

 

 

• Sérülékeny szférák védelme 



• Klímaváltozás megfékezése 

 

 

 

• Együttműködés a közös célokért 

A célok szerkezete (folytatás) 
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1.5 

2030-ra a szegény és sérülékeny helyzetben levő csoportok rugalmas alkalmazkodásának 

kialakítása, a klímaváltozással kapcsolatos, valamint egyéb gazdasági, társadalmi 

válságoknak és katasztrófáknak történő kitettségük és sérülékenységük csökkentése 

2.3 

2030-ra az élelmiszer kistermelők, különösen a nők és bennszülött népek, családi gazda-

ságok, pásztorok és halászok mezőgazdasági termelékenységének és jövedelmének 

megduplázása, beleértve a biztonságos és egyenlő hozzáférést a földhöz, egyéb termelő 

erőforrásokhoz és alapanyagokhoz, tudáshoz, pénzügyi szolgáltatásokhoz, piacokhoz, 

értéknövelő lehetőségekhez és nem mezőgazdasági munkalehetőségekhez 

2.4 

2030-ra olyan fenntartható élelmiszer-termelési rendszerek létrehozása és rugalmas mező-

gazdasági gyakorlatok alkalmazása, amelyek növelik a termelékenységet és a termelési 

volument, segítenek az ökoszisztémák fenntartásában, erősítik a klímaváltozással, szélső-

séges időjárással, szárazsággal, árvizekkel és egyéb katasztrófákkal kapcsolatos alkalmaz-

kodási képességet, valamint progresszíven javítják a föld és talaj minőségét 

2.5 

2020-ra a vetőmagok, termesztett növények, tenyésztett és háziasított állatok és vadon élő 

megfelelőik genetikai sokféleségének megőrzése megfelelően gondozott és változatos 

mag- és növénybankok útján, nemzeti, regionális, és nemzetközi szinten, valamint a 

genetikai erőforrások hasznosításából és az ezzel kapcsolatos hagyományos tudásból eredő 

haszon tisztességes és egyenlő elosztása a nemzetközi normák alapján  

3.3 
2030-ra az AIDS, TBC, malária és az elhanyagolt trópusi betegségek, valamint a hepatitis, 

a szennyezett víz okozta betegségek és más fertőző megbetegedések megfékezése 

3.9 
2030-ra a veszélyes vegyi anyagok, a levegő-, víz- és talajszennyezés és a fertőzések 

következtében történő elhalálozások számának jelentős mértékű csökkentése 



NO2 szennyezés heti ciklusa 



TÖBBLET-HALÁLOZÁS EZ ENERGIAIGÉNYEKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 

Global Energy  
Assessment, 2012  



6.3 

2030-ra a víz minőségének javítása a szennyezés csökkentése révén, a veszélyes vegyi- és 

más anyagok lerakásának megszüntetése és kibocsátásainak minimalizálása; a kezeletlen 

szennyvíz részarányának felére csökkentése, a tisztított szennyvíz vissza-forgatásának és 

biztonságos újrahasznosításának növelése globális szinten x %-kal. 

6.4 

2030-ra a vízhasználat hatékonyságának jelentős növelése minden ágazatban; a fenntart-

ható vízkivétel és az ivóvíz-ellátás biztosítása a vízhiány kezelésére, továbbá a vízhiány-

tól szenvedő emberek/lakosság számának jelentős csökkentése. 

6.6 
2020-ra a vízhez kapcsolódó ökoszisztémák védelme és helyreállítása, beleértve a hegy-

ségeket, erdőket, vizes élőhelyeket, folyókat, víztároló rétegeket és tavakat. 

7.2 2030-ra globális energiatermelésben a megújuló energiák részarányának jelentős növelése 

9.4 

2030-ra az infrastruktúrák korszerűsítése és az ipari ágazatok utólagos felszerelése jobb 

erőforrás-felhasználási hatékonyságot biztosító technikával, tiszta és környezetbarát tech-

nológiákkal és ipari eljárásokkal, fenntarthatóvá tételük céljából. Minden ország a saját 

kapacitása szerint vesz részt a folyamatban.  

11.4 A világ kulturális és természeti örökségei megőrzésére és védelmére irányuló erőfeszítések erősítése 

11.5 

2030-ra a természeti katasztrófák - beleértve a vízzel kapcsolatos katasztrófákat - okozta halálesetek 

és az érintettek számának jelentős csökkentése, valamint a katasztrófák okozta gazdasági vesztesé-

gek GDP-hez viszonyított arányának jelentős csökkentése, középpontba helyezve a szegények és a 

sérülékeny helyzetben levő emberek védelmét. 

11.6 
2030-ra a városok által okozott, egy főre jutó kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése, kiemelt 

figyelmet szentelve a levegő minőségének, valamint a lakossági és egyéb hulladékkezelésnek 



(7.2-höz) Van mit javítani a részarányokon! 

Global Energy Assessment, 2012  



Miért csak 60 méteresek a hazai szélturbinák?  
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A szélsebesség napi menete: 

Éjszakai áram… 

Forrás: Dobi. I. et al., 2007 



12.2 2030-ra a természeti erőforrások fenntartható kezelése és hatékony felhasználása 

12.4 

2020-ra a vegyi anyagok és a hulladék környezetvédelmi szempontból biztonságos keze-

lése a teljes életciklusukon keresztül az elfogadott nemzetközi keretekkel összhangban, 

valamint a levegőbe, vízbe, és a talajba történő kibocsátásuk jelentős csökkentése, hogy 

minimálisra csökkenjen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt negatív hatásuk 

12.5 
2030-ra a hulladékképződés jelentős csökkentése megelőzés, csökkentés, újrafeldolgozás 

és újrahasznosítás által 

12.8 
2030-ra annak biztosítása, hogy az emberek mindenhol rendelkezzenek megfelelő informá-

cióval és tudással a fenntartható fejlődésről, a természettel harmóniában álló életstílusról 

13.1 
A klímaváltozáshoz kapcsolódó veszélyekkel és természeti katasztrófákkal szembeni 

ellenálló- és alkalmazkodóképesség megerősítése minden országban 

13.2 
A klímaváltozással kapcsolatos intézkedések integrálása a nemzeti szakpolitikákba, 

stratégiákba és tervezésbe 

13.3 

A klímaváltozás kedvezőtlen hatásai mérséklésére, az alkalmazkodóképesség javítására 

vonatkozó oktatás, szemléletformálás javítása, a humán- és intézményi kapacitások 

növelése, a korai előrejelzés fejlesztése. 

14.1 

2025-re az óceánszennyezés minden formájának megelőzése és jelentős csökkentése, 

különös tekintettel a szárazföldi tevékenységből eredőkre, beleértve a tengerbe juttatott 

hulladékot és tápanyagszennyezést 

14.2 

2020-ra a tengeri és tengerparti ökoszisztémák védelme és fenntartható kezelése ellen-álló 

képességük megerősítésével a jelentős káros hatások elkerülésére, és intézkedések 

helyreállításukra az egészséges és produktív óceánok érdekében 



12.4-hez: Földünk környezeti problémái 

Global Energy Assessment, 2012  



13.1-hez: hidro-meteorológia: fejlődés; geo-katasztrófák: -- 



14.5 
2020-ra a tengerparti és tengeri területek legalább 10%-ának védelme, összhangban a nem-

zeti és nemzetközi törvényekkel, az elérhető legjobb tudományos információkra alapozva 

15.1 

2020-ra a szárazföldi, valamint a belterületi édesvízi ökoszisztémák és szolgáltatásaik 

megőrzése, helyreállítása és fenntartható használata, különös tekintettel az erdőkre, vizes 

élőhelyekre, hegyekre és száraz élőhelyekre, a nemzetközi kötelezettségeknek megfelelően  

15.2 

2020-ra az erdők minden típusa fenntartható kezelésének megvalósítása, az erdőirtások 

megállítása, az elpusztult erdők helyreállítása, és az erdősítés és az újraerdősítés globálisan 

jelentős növelése 

15.3 

2020-ra a sivatagosodás leküzdése (megállítása), a leromlott földfelületek és talaj 

helyreállítása, beleértve a sivatagosodás, aszály és árvizek által érintett területeket, és 

törekvés a talajromlás nélküli világ elérésére 

15.4 

2030-ra a hegyvidéki ökoszisztémák megőrzése - beleértve a biológiai sokféleségüket is - 

a fenntartható fejlődéshez nélkülözhetetlen előnyöket nyújtó kapacitásuk növelése 

érdekében 

15.5 

Gyors és jelentős intézkedések megtétele a természetes élőhelyek romlásának 

mérséklésére, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítására, 2020-ra a 

veszélyeztetett fajok védelme és kihalásuk megakadályozása  

14.3 
Az óceánok elsavasodása és az ezáltal okozott hatások minimálisra csökkentése, a tudo-

mányos együttműködés segítségével minden szinten 

15.8 

2020-ra intézkedések bevezetése a vízi és szárazföldi ökoszisztémákban megjelenő 

idegenhonos özönfajok ellen, valamint hatásaik jelentős csökkentésére, a legfőbb fajok 

ellenőrzés alatt tartása, illetve kiirtása 



Zöldtömeg szárazon 
és vízen 

King et al.,ed.: Our changing planet, 2009 

Évi nettó növényi 
zöldtömegképződés 
(kgC/m2/év)  



Növekvő globális lábnyom 

Az ökológiai lábnyom – ami annak a területnek a mértéke, ami az emberiség  

eltartásához szükséges – gyorsabban növekedett, mint a globális biokapacitás,  

azaz a rendelkezésre álló erőforrások összessége.  

A Föld termelőképességének növekedése nem volt elég ahhoz, hogy ellensúlyozni 

tudja a világ növekvő népességének szükségleteit.  

(Global Footprint  
Network, 2014) 



KÖRNYEZETI TARTALMÚ CÉLOK ÉS RÉSZCÉLOK 

1.  A szegénység valamennyi formájának felszámolása mindenhol (1 részcél) 

2. 
Az éhezés megszüntetése, az élelmezésbiztonság és a jobb táplálkozás 

megteremtése, valamint a fenntartható mezőgazdaság támogatása (3 részcél) 

3. 
Az egészséges élet és a jólét biztosítása minden generáció valamennyi tagjának 

(2 részcél) 

6. 
A vízhez és szanitációhoz történő hozzáférés és fenntartható használat 

biztosítása mindenki számára (3 részcél) 

7. 
Megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiához való hozzáférés 

biztosítása mindenki számára (1 részcél) 

9. 
Ellenállóképes infrastruktúra kiépítése, a befogadó és fenntartható iparosítás 

támogatása és az innováció ösztönzése (1 részcél) 

11. 
A városok és emberi települések befogadóvá, biztonságossá, ellenállóvá és 

fenntarthatóvá tétele (3 részcél) 



12. Fenntartható fogyasztási és termelési rendszerek kialakítása (4 részcél) 

13. 

Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és hatásainak leküzdésére elismerve, 

hogy az éghajlatváltozásra adandó globális válaszok tárgyalásának elsődleges 

nemzetközi kormányközi fóruma az UNFCC (3 részcél) 

14. 
Az óceánok, tengerek és a tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható 

használata a fenntartható fejlődés érdekében (4 részcél) 

15. 

A szárazföldi ökoszisztémák védelme, helyreállítása és fenntartható 

használatának támogatása, az erdők fenntartható használata, a sivatagosodás 

leküzdése, a talajromlás megállítása és a pusztulás visszafordítása, és a 

biológiai sokféleség további csökkenésének megállítása (6 részcél) 

KÖRNYEZETI TARTALMÚ CÉLOK ÉS RÉSZCÉLOK (2): 

ÖSSZESEN: 11 CÉL,  31 RÉSZCÉL ! 
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A fenntartható fejlődés indikátorai 
Magyarországon (KSH, 2015) 







Konklúzió 

• Vannak jó szándékú (rosszul szerkesztett) céljaink.  

•  A Milleneumi Fejlesztési Célokban (2001-2015) csak 
egy környezeti cél volt a 8-ból.  

• Az SDG 17 céljából 11 kapcsolódik a környezethez. A 
kapcsolódó részcélok száma 31, azaz csaknem 20%. 

• Néhány példán bemutattuk, hogy a fenti célok és 
részcélok megfogalmazásának nyomós okai vannak. 

• A célok egy része sajnos Magyarországon is aktuális. 

• A  Fenntartható Fejlődési Célok jó kiindulópont 
lehet a környezeti nevelés komplex kérdéseinek 
tárgyalására, nyilván a magasabb évfolyamokon. 



Köszönöm a figyelmet! 

mikaj@ektf.hu 


