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KONZULTÁCIÓBA

Találkozónkon a fenntartható fogyasztással és 
a szakpolitikai döntéshozatallal összefüggő 
kérdéseket vizsgáljuk meg.

A dolog lényege a következő: a piacgazdaságban 
a vásárlási szokásokat magánügynek tekintik. Az 
államok vagy kormányok általában óvakodnak 
tőle, hogy túlságosan beleavatkozzanak 
állampolgáraik magánszférájába. Ezért a 
fenntartható fogyasztás érdekében hozott 
szakpolitikai döntések inkább az áruk és 
szolgáltatások előállításának szabályozására 
összpontosítanak, mintsem az egyén fogyasztói 
viselkedésére.

Vitassuk meg, hogyan lehetne a fenntartható 
fogyasztói szokásokat érintő jelenlegi 
szabályozást úgy bővíteni, hogy az az 
állampolgárokra vonatkozó intézkedéseket 
is tartalmazzon. Kíváncsiak vagyunk arra is, 
hogy Ön szerint az emberek hogyan tudnának 
hozzájárulni egy fenntarthatóbb társadalomhoz.

MIT NEVEZÜNK FENNTARTHATÓSÁGNAK?
Kezdjük azzal, hogy mi is az a fenntarthatóság.

A fenntartható fejlődés fogalmának egyik 
legismertebb meghatározását a Brundtland 
Bizottság1 állította össze. E szerint a definíció 
szerint a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, 
amely „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, 
hogy csökkentené a jövendő generációk 
képességét arra, hogy kielégítsék a saját 
szükségleteiket”.

A definíciót sokan bírálták azért, mert túlságosan 
is a fejlődésre helyezi a hangsúlyt. Újabban 
a fenntarthatóság fogalmát kibővítették, 
külön beszélnek társadalmi, környezeti és 
gazdasági fenntarthatóságról2. Más szóval 
a fenntarthatósággal az emberek, a bolygó 
és a gazdasági haszon szempontjából is 
foglalkoznunk kell.

MIT NEVEZÜNK FENNTARTHATÓ 
FOGYASZTÁSNAK?
A norvég Környezetügyi Minisztérium 
által szervezett 1994. évi oslói miniszteri 
kerekasztal-tanácskozáson így határozták 
meg a fenntartható fogyasztást: „Az alapvető 
szükségletek kielégítésére és az életminőség 
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média, az ipari képviseletek, a szakszervezetek, 
a civilszervezetek – és még folytathatnánk a 
sort. Némelyikük a többieknél erőteljesebben 
ad hangot a véleményének. Mások több szóhoz 
jutnak a médiában. Megint mások nagyobb 
sikerrel képesek megszerezni azt, amit akarnak.

A PACITA projekt különösen egy, a témában 
érintett csoport véleményére kíváncsi: az 
egyszerű állampolgárokéra. A konzultáció során, 
amelyben Ön is részt vesz, 11 különböző európai 
ország polgárainak a véleményét hallgatjuk 
meg a fenntartható fogyasztás témájában. 
Arra vagyunk kíváncsiak, hogy Önök szerint 
a politikusoknak milyen eszközöket kellene 
használniuk; mennyire legyenek a bevezetendő 
intézkedések szigorúak és részletesek, és 
milyen szinten hozzák meg őket. Tömören 
összefoglalva: ha változásra van szükség, akkor 
az emberek szerint ki irányítsa a folyamatot, és 
hogyan kellene véghezvinni.

Bizonyos változások alapvető kérdéseket 
érintenek, és súlyos következményekkel járnak. 
Mások fokozatosan és anélkül következnek be, 
hogy bárki észrevenné őket. Néha egy egyszerű 

változtatás több problémára is megoldást 
nyújt. Például a szennyezés csökkentése 
ösztönzi a munkahelyteremtést, élhetőbb lesz 
tőle a környezet, és kedvező hatással van az 
egészségünkre is. Ez persze egy ideális példa, 
nem minden eset ilyen szerencsés. Néha egy-
egy társadalmi probléma fenntartható kezelése 
gazdasági vagy környezetvédelmi kérdéseket 
vet fel. Nem könnyű megoldást találni egy helyi 
problémára úgy, hogy máshol ne legyen éppen 
ellenkező előjelű hatása. Nem is beszélve 
az olyan megoldásokról, amelyek egyszerre 
szolgálják az emberek és a bolygó javát, és 
gazdasági haszonnal is járnak. 

HÁROM LEHETSÉGES ÚT
Nincs egyetlen üdvözítő megoldás, amely 
önmagában fenntarthatóbb fogyasztáshoz 
vezetne. Ebben a füzetben és az Önökkel 
folytatott konzultáció során három lehetőséget 
érintünk, de egyik sem zárja ki a másik kettő 
egyidejű alkalmazását.

Az első a fenntarthatóbb fogyasztáshoz 
kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése. Ez 
arra buzdít, hogy találjuk meg az egyensúlyt az 

javítására irányuló szolgáltatások és termékek 
használata oly módon, hogy a termék teljes 
életciklusa során a természeti erőforrások 
és a mérgező anyagok használata, beleértve 
a hulladék és mérgezőanyag-kibocsátás 
mennyiségét a minimálisra csökkenjen a jövő 
generációik szükségleteinek veszélyeztetése 
nélkül.” 

A mai napig ez a fenntartható fogyasztás egyik 
legjobban használható definíciója, ezért mi is 
ezt fogjuk használni megbeszélésünk során.

MIÉRT FONTOS A FENNTARTHATÓ 
FOGYASZTÁS?
A Föld erőforrásai nem lesznek képesek a 
termelés és a fogyasztás mai szintjét vég nélkül 
kiszolgálni. Ha nem változtatjuk meg jelenlegi 
fogyasztási szokásainkat, 2030-ra még egy 
bolygóra lehet szükségünk az igényeink 
kielégítésére3.

Ráadásul az ember gazdasági tevékenysége a 
természeti környezetre is hatással van. Fokozza 
a globális felmelegedést, szennyezi és átalakítja 
a tájakat. Szántóföldeket alakítunk ki, folyókat 
terelünk el, völgyzáró gátakat emelünk, utakat, 
gyárakat, kikötőket építünk, és így tovább – 
mindezt az árucikkek termelése és mozgatása 
érdekében.

A hatások nem csak helyben érezhetőek. Az 
Európai Bizottság szerint „az EU fogyasztása 
az egész világra hatással van, hiszen az EU 
az energia és a természeti erőforrások terén 
is behozatalra szorul. Ezen túl az Európában 
megvásárolt termékek egyre növekvő hányada 
készül a világ más részén.”4

További probléma, hogy gazdasági fejlettség 
tekintetében Ázsia és Afrika jelentős része 
Európa mögött áll. A fenntarthatóság 
szempontjából az egyik legnagyobb kihívás 
éppen az a gazdasági és népességnövekedés, 
amely ezekben a régiókban várható.

Ha azt szeretnénk, hogy a jövő generációi 
is magas színvonalon éljenek, változásokra 
van szükség, hogy egyensúlyt teremtsünk 
az emberek, a bolygó és a gazdasági haszon 
között, úgy, hogy az mindenki számára 
igazságos és eredményes legyen.

VÁLTOZÁS SZAKPOLITIKAI DÖNTÉSEK ÁLTAL
Az európai szakpolitikai döntéshozók 
aktívan keresik azokat a megoldásokat, 
amelyek egyszerre foglalkoznak a 
termeléssel és a fogyasztással. Az érdekeltek 
mindenütt megtalálhatók, és valamennyien 
befolyásolhatják a döntéshozatalt: maguk 
a szakpolitikai döntéshozók, a politikusok, 
a különböző érdekcsoportok, a lobbisták, a 
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MI A PACITA?

A PACITA egy négyéves futamidejű, EU-finanszírozású projekt. A betűszó a parlamentek és 
a civilszervezetek szerepére utal a technológia hatásértékelésében. Célja a tudománnyal, 
technológiával és innovációval kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatal támogatása.

A PACITA azon dolgozik, hogy a szakpolitikai gyakorlat alapjául szolgáló tudásanyagot 
továbbfejlessze. Módszere az, hogy számos emberrel és szervezettel kezdeményez 
párbeszédet. Ezzel az a célja, hogy feltárja az eldöntendő kérdésekkel kapcsolatos 
ismereteket, tapasztalatokat és szakértelmet, amit a szakpolitikai döntések meghozatala 
során esetleg figyelmen kívül hagynának.

Ön az „Európai vélemények a fenntartható fogyasztói szokásokról” elnevezésű PACITA 
kutatási projekt résztvevője. A kutatásban a következő európai országok vesznek részt: 
Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Magyarország, Írország, Litvánia, Hollandia, 
Portugália és Spanyolország. A projekt csak egy a PACITA néven futó számos projekt közül.

A FOGYASZTÁS NÉGY TERÜLETE

E tanácskozás folyamán néhány kulcsterületre 
koncentrálunk: étel, ital, közlekedés, lakás 
és háztartási gépek. Ezek együttesen 60-
70 százalékban felelősek azért a környezeti 
terhelésért, amit az üvegházhatású gázok, 
az ózonréteg elvékonyodása, a savasodás 
és a természeti erőforrások kimerítése okoz8. 
Következésképpen minden szakpolitikai 
kezdeményezés, amellyel fogyasztásunkat 
igyekeznek a bolygó, az emberek és a 
gazdaság korlátaihoz igazítani, valószínűleg 
érinti majd ezt a négy területet. Mint látni 
fogják, könyvünkben többször is visszatérnek.

 

 

 

 



körkörös gazdaságba szervezésének 
kilátásairól szól.

A füzet végén található függelék tartalmazza a 
felhasznált források jegyzékét.

emberek fogyasztásának tárgya és mikéntje, 
valamint a fogyasztás bolygónk erőforrásaira, a 
gazdaságra és a társadalomra gyakorolt hatása 
között.

A második út, amivel foglalkozni fogunk, a 
fogyasztás csökkentése. Ez egyrészt azzal 
érhető el, hogy megváltoztatjuk a fogyasztáshoz 
kapcsolódó viszonyunkat, másrészt azzal, hogy 
átalakítjuk a gyártó és termelő folyamatokat.

Végül a fogyasztás által okozott társadalmi, 
környezeti és gazdasági problémák 
csökkenthetőek a fogyasztás során keletkező 
hulladék mennyiségének visszafogásával is.

A szakpolitikai döntéshozók szempontjából a 
legjobb megoldások nem járnak semmilyen 
hátránnyal vagy nagyobb kompromisszummal. 
Ideális esetben egy szakpolitikai intézkedés 
úgy hozhat javulást, hogy közben nem 
csökkenti a választás szabadságát, és nem 
érint hátrányosan más területeket. Ez persze 
nem mindig lehetséges.

AZ EU TÖREKVÉSEI
Az EU többféleképpen foglalkozik a 
fenntarthatóság kérdésével. Az eddigi 
tárgyalások során az erőforrás- és 
energiahatékonyság volt főleg terítéken. 
Újabban kezdett el foglalkozni a „körkörös 
gazdaság” elméletével, amely az erőforrások 
visszanyerése és újrafelhasználása révén 
gyakorlatilag nem termel hulladékot. 

A legfontosabb aktuális kezdeményezés 
az Uniónak az elkövetkező évtized végéig 
szóló, Európa 20205, elnevezésű növekedési 
stratégiája. José Manuel Barroso, a Bizottság 
leköszönő elnöke szerint az Európa 2020 
célja, hogy „az EU gazdasága intelligens, 
fenntartható és inkluzív (befogadó) legyen. 
E három, egymást kölcsönösen erősítő 
prioritás azt hivatott elősegíteni, hogy az 
Unióban és a tagállamokban magas legyen 
a foglalkoztatottság és a termelékenység, 
valamint erősödjön a társadalmi kohézió 
(összetartás).”

Az Európa 2020 stratégia irányadó számos 
más uniós kezdeményezés esetében is. Az 
egyik ilyen az erőforrás-hatékony Európa 

megvalósításának ütemterve, amely leírja, 
hogyan lehetne Európa gazdaságát 2050-ig 
fenntarthatóvá tenni.

Az ütemtervben felvázolt, nagyra törő jövőkép 
szerint: „2050-re az Európai Unió gazdasága 
a növekedést oly módon valósítja meg, hogy 
tiszteletben tartja az erőforrások szűkösségét és 
bolygónk tűrőképességét, és ezáltal hozzájárul 
a világgazdaság átalakulásához. Gazdaságunk 
versenyképes, inkluzív és magas életszínvonalat 
biztosít jóval kisebb környezetterhelés mellett. 
Az erőforrásokkal – nyersanyagokkal, energiával, 
vízzel, levegővel, földterülettel és talajjal – való 
gazdálkodás fenntartható módon történik. Az 
éghajlatváltozáshoz szükséges célokat sikerült 
elérni, az ökoszisztéma-szolgáltatásokat és 
az azok alapját képező biológiai sokféleséget 
sikerült megóvni, megbecsülni és jelentős 
mértékben helyreállítani.” 6

Az Európa 2020 stratégia által irányított másik 
kezdeményezés a Fenntartható fogyasztásról, 
termelésről (SCP) és az iparpolitikáról (SIP) 
szóló cselekvési terv7. Célja, hogy biztosítsa 
az Unió vezető szerepét a környezeti 
teljesítmény tekintetében. A terv a termékek 
energiahatékonysági és környezetvédelmi 
jellemzőinek a javítását tűzi ki célul, és segít 
abban, hogy a vásárlók szívesebben válasszák 
az e szempontból kedvezőbb árukat.
E kezdeményezések a maitól nagyon különböző 
társadalom kialakulását szolgálhatják.

A FÜZET FELÉPÍTÉSE
Az információs füzet négy részre tagolódik. 
Mindegyik rész egy-egy olyan témát mutat 
be, amellyel az állampolgári konzultáció 
megbeszélésein Ön is találkozik majd.

Az 1. fejezet  háttér-információt nyújt a 
fenntartható fogyasztással és szakpolitikai 
döntésekkel kapcsolatban.

A  2. fejezet   a fenntartható fogyasztásra való 
átállás kérdésével foglalkozik.

A 3. fejezet  a fogyasztás csökkentésével 
összefüggő kérdéseket mutatja be.

A 4. fejezet  a hulladék mennyiségének 
csökkentésről és a fogyasztás megújuló, 
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EBBEN A FEJEZETBEN A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRA 
VONATKOZÓ SZAKPOLITIKAI DÖNTÉSEKKEL KAPCSOLATOS 
KÉRDÉSEKET VIZSGÁLJUK MEG KÖZELEBBRŐL. NÉHÁNY 
LEHETSÉGES SZAKPOLITIKAI INTÉZKEDÉST IS BEMUTATUNK.

A TÉMA
ÁTTEKINTÉSE:
A SZAKPOLITIKAI 
DÖNTÉSHOZATAL 
ESZKÖZEI

Ahhoz, hogy a szakpolitikusok hatékony 
intézkedéseket hozhassanak, ideális esetben 
három kulcsszereplő véleményét kellene 
figyelembe venniük: a szakpolitikai, az üzleti-
gazdasági és a civil véleményeket. Ez a 
három csoport együttesen alkotja a „Változás 
háromszögét”.

Önmagában egyik fenti csoport sem egységes, 

és a törekvéseik is eltérőek. Ez igaz a vállalatok, 
a különböző állampolgári csoportok vagy a 
politikusok esetében is, akik például más-más 
választókerületek érdekeit képviselik, vagy 
nincsenek azonos hatalmi pozícióban.

Mindegyik csoport más módszerrel igyekszik 
befolyásolni a többi csoport viselkedését.

ÁLLAMPOLGÁROKKORMÁNY

ÜZLETI VILÁG

A VÁLTOZÁS HÁROMSZÖGE
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A téma áttekintése: a szakpolitikai döntéshozatal eszközei

Ezzel együtt a hatékony döntéshozatal és 
végrehajtás szempontjából fontos, hogy az 
összes fél tisztában legyen döntései hosszú távú 
hatásával. A siker azon múlik, hogy az emberek, 
a vállalati és a kormányzati szféra mennyire 
fogadja el a döntéseket, és mennyire vesz részt 
bennük. Az igazi kihívás az, hogy hogyan lehet 
összehangolni az ennyire különböző csoportok 
érdekeit. Hogyan lehet ezt elérni?                              

Nem könnyű jó szakpolitikai döntéseket hozni 
egy szociális, gazdasági és kulturális értelemben 
is annyira sokszínű politikai csoportosulásban, 
mint az EU. Gondoljunk csak a három 
érdekcsoport egyikére: az Unió polgáraira.

Az EU polgárai a legkevésbé sem egyformák. 
Más helyeken laknak, máshogyan férnek 
hozzá az erőforrásokhoz és termékekhez, 
más kulturális szabályokat követnek, és más 
gazdasági körülmények közt élnek. Mások a 
történelmi és társadalmi gyökereik. És minden 
egyén másként vélekedik a fenntartható 
fogyasztásról és annak szükségességéről. 
Mindez befolyásolja, hogy mikor miből hogyan 
és mennyit vásárolnak.

Még ha ugyanazzal a háttérrel ugyanazt 
gondolnák is a kérdésről, abban, hogy milyen 
megoldásokat találnak, és mit tesznek, akkor 
is különbözhetnek. A fogyasztásra vonatkozó 
személyes döntéseik legtöbbször az előnyök és 
hátrányok mérlegeléséből adódnak. Bizonyos 
döntések egyesek számára elfogadhatóak, 
mások számára azonban már nem. 

Vegyük például a gépkocsihasználatot. A 
személyautó több erőforrást emészt fel, mint 
a tömegközlekedés: nagyobb infrastruktúrát, 
nagyobb földterületet igényel, és jelentős 
mennyiségű olajkészletet éget el. Ugyanakkor 
kényelmes, megadja a mozgás szabadságát, 
segít a gyermekeink szállításában és a 
bevásárlásban, és időt takarít meg. Félreeső 
helyeken gyakran az egyetlen közlekedési 
eszköz. Hogyan lehet a gépkocsihasználatra 
vonatkozó szakpolitikai eszközökkel 
egyensúlyt teremteni az esetenként egymásnak 
ellentmondó igények között? Milyen műszaki 
újítások kaphatnak szerepet a személyautó 
birtoklásából származó károk csökkentésében?

A gépkocsi jó példa a fogyasztás egy másik 
kérdésére is. Néha az emberek nincsenek 
teljesen tudatában annak, milyen döntéseket 
hoznak vásárlás közben. A személyautó számos 
uniós országban általánosan elfogadott és 
kedvelt közlekedési eszköz. Az állampolgárok 
természetesnek veszik, hogy saját autójuk van. 
Más országok polgárai számára ezzel szemben 
a kerékpár a közlekedés alapvető eszköze. A 
közlekedési szokások az Unióban országonként 
eltérőek, és még országon belül is különböznek.

De a ma meghozott szakpolitikai döntések 
nem csak a ma polgárait érintik. Amit ma 
elhatározunk, annak a következő generációk 
életére is hatása lesz. Hogyan tudjuk ezt a 
leginkább figyelembe venni?

FENNTARTHATÓ KÖZBESZERZÉS

Sok tekintetben a fogyasztók által az árukért és szolgáltatásokért fizetett ár nem tükrözi 
előállításuk teljes költségét. A felhasznált erőforrások pótlásának, az eredeti állapot 
helyreállításának vagy a mellékhatások, például a légszennyezés kezelésének költségeit a 
legritkább esetben tartalmazzák.

Ha a nyersanyag-kitermeléssel, a szállítással, a gyártással, a használattal és a 
hulladékkezeléssel kapcsolatos, tágabb értelemben vett költségek is benne lennének a 
termékek árában, akkor sokkal világosabban lehetne látni azok valódi költségét a társadalom 
számára.

A költségek ily módon való átláthatóvá tétele lehetővé tenné a fenntartható közbeszerzési 
eljárások alkalmazását is. Ez olyan vásárlói magatartás, amely a beszerzési folyamat minden 
szakaszában hangsúlyosan figyelembe veszi a környezetvédelmi szempontokat.
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A téma áttekintése: a szakpolitikai döntéshozatal eszközei
A FOGYASZTÁS SZABÁLYOZÁSÁNAK 
MESSZEMENŐ KÖVETKEZMÉNYEI
Mindennapi tevékenységeink nagy része 
a fogyasztáshoz kötődik. Ez mozgatja a 
gazdaságot, hatással van a környezethez 
fűződő viszonyunkra, és gyakran társadalmunk 
és kultúránk legfontosabb jellemzőit is 
meghatározza. A fogyasztás mindent behálózó 
jellege miatt a fogyasztásra vonatkozó politikai 
intézkedések az emberiség előtt álló alapvető 
kérdések szélesebb körére is kihatnak, például 
az éghajlatváltozásra, az élelmiszer-ellátásra, 
a műszaki fejlődésre, az emberi jogokra vagy 
a társadalmi igazságosságra és egyenlőségre 
– hogy csak néhányat említsünk közülük. 
A fogyasztási szokásainkban történő apró 
változtatás a társadalom számos más területére 
is hatással lehet.

Ezért a politikusoknak azt is figyelembe 
kell venniük, hogy döntéseiknek milyen 
következményeik lesznek más területeken. 
Egy részük esetleg ellenállást fog kiváltani. 
Például a környezetvédelmi szempontok néha 
a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás vagy 
az életszínvonal emelkedésének akadályát 
képezik.

Persze a szakpolitikai döntéseket nem minden 
esetben vitatják. Számos, a fenntarthatóságot 
segítő választási lehetőség egyaránt széles körű 
támogatást élvez a szakpolitikusok, az üzleti 
világ és az állampolgárok körében is. Például az 
a szakpolitika, amely a szezonális zöldségekre 
épülő étrendet támogatja, a fenntarthatóság 
és az egészség szempontjából is előnyös, 
így csökkenti az egészségügyi ellátórendszer 
terhelését is.

Minél inkább képesek a szakpolitikusok 
döntéseikben egyaránt figyelembe venni 
az emberek, a vállalatok és a környezet 
szempontjait, annál valószínűbb, hogy 
ellenvetés nélkül elfogadják őket. 

Ami érdekes kérdést vet fel: milyen szinten 
kellene a szakpolitikai döntést megfogalmazni, 
a jogszabályokat megalkotni, bevezetni és 
betartatni? Helyi, nemzeti, nemzetközi, európai 
vagy világszinten? Mit gondolnak azok az 
állampolgárok, akik a fenntartható fogyasztás 
érdekében cselekszenek, miközben azt látják, 

hogy máshol mások nem foglalkoznak vele? 
Vajon az országok maguk választhassák meg 
saját útjukat, vagy tartsák magukat a nemzetközi 
szinten hozott döntésekhez? Hogyan tudja a 
szakpolitika nemzeti vagy nemzetközi szinten 
figyelembe venni a helyi kezdeményezéseket?

A fogyasztás globális jellege csak erősíti e 
kérdések jelentőségét. Lehet, hogy azokat a 
termékeket, amelyeket az emberek egy adott 
helyen fogyasztanak, tőlük távol állították elő, 
olyan erőforrások felhasználásával, amelyeket 
pedig egy harmadik helyről importáltak. Ez azt 
jelenti, hogy a fogyasztás hatása, legyen az 
kedvező vagy káros, nemcsak helyben, hanem 
tőle távol is érezhető.

SZAKPOLITIKAI ESZKÖZÖK
Számos eszköz áll a szakpolitikai döntéshozók 
rendelkezésére. Ezek a puha, befolyásolásra 
építő intézkedésektől a kemény, kényszerítő 
intézkedésekig széles skálán állnak 
rendelkezésre. Puha szakpolitikai eszköz az, 
amit semmilyen kötelező jogszabály nem ír elő. 
Ilyenek például az útmutatások és a vállalati 
jelentések egyes elemei (például a vállalat 
szociális értékeiről). Kemény szakpolitikának 
a kötelező szabályok számítanak, amelyek 
megszegése büntetést von maga után.

Nézzünk meg néhányat a szakpolitikusok 
eszköztárából.

TÁJÉKOZTATÁS
Az embereknek nyújtott információkkal a 
szakpolitikusok anélkül igyekeznek változást 
elérni, hogy követelnének. Azt feltételezik, 
hogy a polgárok fogyasztási szokásaikban 
jobban követnék a fenntarthatóság elvét, ha 
tájékozottabbak lennének.

A tájékoztatás számos eszközzel történhet: 
tévé- és rádiós reklámban, szórólapokon, 
közterületi plakátokon vagy a termékek és 
szolgáltatások tanúsítványain és címkéin 
keresztül. A gyerekeknek az iskolában lehet 
tanítani a fenntarthatóságról. A boltokban a 
vásárlók szakképzett eladóktól kaphatnak 
információkat a fenntartható fogyasztást 
támogató termékekről.

Nem könnyű hatásos felvilágosító kampányokat 
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termékek esetén beváltható kedvezményekkel, 
kuponokkal, és így tovább. 

Ha a szakpolitikusok az adóztatást választják 
a változtatás kikényszerítésére, akkor 
arra kell vigyázniuk, hogy lépésükkel ne 
okozzanak aránytalan terheket az alacsony és 
közepes jövedelmű háztartásoknak. Az efféle 
intézkedések könnyen hozzájárulhatnak a 
társadalmi egyenlőtlenség növekedéséhez.

Az Unión belül jelenleg az egyik népszerű 
javaslat úgy szól, hogy az adózásnak át kell 
alakulnia: a munka megadóztatásáról (tehát 
a jövedelemadóról és a munkáltatót terhelő 
foglalkoztatási adóról) át kell térni a fogyasztás 
megadóztatására, mint amilyen például a 
forgalmi adó. Az Unió szeretné elérni, hogy a 
kormányok lépjenek túl annak hangsúlyozásán, 
hogy a bevételek növelésével teremtsék meg 
a fenntartható fogyasztás ösztönzésének 
pénzügyi eszközeit.

JAVASLAT
A szakpolitikusok úgy is előmozdíthatják 
a változást, hogy bizonyos választásokat 
vonzóbbá tesznek az emberek számára – 
gyakran anélkül, hogy nyilvánvalóvá tennék, mi 
is történik. 

Néhányan példaképek és hírességek 
befolyására próbálnak építeni. Így teszik 
vonzóvá, követendővé a kívánatos viselkedést. 
Az érem másik oldala, hogy ez esetben fennáll 
annak a veszélye, hogy amikor a dolog kimegy 
a divatból, a fogyasztók visszatérnek régi 
szokásaikhoz.

Más kezdeményezések az érzelmekre hatnak. 
A bűntudat a viselkedés megváltoztatásának 
egyik óriási mozgatórugója. A pszichológusok 
azonban arra figyelmeztetnek: ha valaki túlságos 
bűntudatot igyekszik kelteni a célközönségben, 
akkor az könnyen hátat fordít neki.

Néhány helyen egészen kifinomult módszerekkel 
igyekeznek befolyásolni a fogyasztói viselkedést. 
Például az étel kisebb tányérokon történő 
felszolgálásával a kisebb adagok fogyasztására 
ösztönöznek, a pénztáraknál nem kínálnak 
fel ingyen nejlonzacskókat, a vásárlás során 
előre megadott tételeket ajánlanak fel, vagy 

közterületen tetszetős, használatra csábító 
szemétgyűjtőket helyeznek el. A kulturális 
környezetnek is lehet szerepe abban, hogy 
ezek az intézkedések Európa egészét nézve 
mennyire működőképesek. A megszokás egy 
idő után e tekintetben is a hatás csökkenése 
irányában hat.

Végül vannak olyan kezdeményezések, 
amelyek közös fogyasztásra buzdítanak: 
egy termék megosztott használatára az 
egyszemélyes használat helyett. A jelenségnek 
más nevet is adtak, ez a közösségi gazdaság, 
amelyben a fogyasztók aktívan cserélgetik, 
megosztják eszközeiket, tárgyaikat, a 
szolgáltatásokat. A megosztás legtöbbször 
alulról jövő kezdeményezésként indul, az 
emberek közvetlenül igyekeznek egymást 
befolyásolni, és ma még nem világos, hogy egy 
felülről jövő szabályozás hogyan hatna ezekre a 
mozgalmakra.

NÉHÁNY VAGY MIND A FENTIEK KÖZÜL
Az esetek zömében a szakpolitikusok a fenti 
eszközökből válogatva, többet egymáshoz 
kapcsolva alkotják meg saját intézkedési 
csomagjukat.

szervezni. A lényeges kérdésekről kell szólniuk, 
fontos, hogy milyen információkat hol és 
hogyan adnak közre. Ráadásul a termékek 
és szolgáltatások pontos és igazságos 
összehasonlítása is igen nehéz.

Ha rosszul szervezik a kampányt, és túl sok 
információt zúdítanak az emberekre, vagy ami 
még rosszabb, ha pontatlanul tájékoztatják 
őket, az bizalmatlanságot, gyanakvást szül. 
Például, ha a vállalatok eltúlozzák, hogy ők 
mennyire zöldek, vagy mennyire átérzik a 
társadalom iránti felelősségüket, az legalábbis 
óvatosságra inti a vevőket.

Ugyanez vonatkozik a termékismertetőkre, 
amelyek közül egyik-másik nem elég világos 
vagy szigorúan vagy következetesen tartja 
magát bizonyos tartalmi előírásokhoz. 
Ugyanakkor a túlzásba vitt feliratozás, címkézés 
vagy a minőségi tanúsítványok dömpingje 
inkább zavart kelt.

A címkék és tanúsítványok a vállalatoknak is 
nehézséget jelentenek. Például a kérvényezési, 
engedélyeztetési eljárás olyan tehernek 
bizonyulhat, amelyet sok kistermelő nem tud 
vállalni. Ez korlátozza a kisebb cégek részvételét 
a versenyben.

A szakpolitikai döntéshozók gyakran nyúlnak 
a felvilágosító kampányok eszközéhez, de 
azok nem minden esetben hatásosak. Még a 
nagyon jól informált vásárlók sem változtatják 
meg feltétlenül a viselkedésüket. Gazdasági, 
szociális, politikai, műszaki vagy infrastrukturális 
szempontok is közbeszólhatnak.

SZABÁLYOZÁS
A szabályozás követendő előírásokat tartalmaz, 
amelyek megsértéséért büntetés jár. Idetartozik 
például bizonyos anyagok, termékek betiltása, 
kötelező szabványok, különböző engedélyek. A 
döntéshozók szabályozással követendő példát 
is állíthatnak. Kötelezhetik rá az állami szerveket, 
hogy vállaljanak felelősséget a társadalom 
iránt, a fenntarthatóság szempontjait előtérbe 
helyezve, fenntartható közbeszerzési eljárások 
alkalmazásával szerezzék be a termékeket és 
szolgáltatásokat.

A szabályozás nagyon sikeresnek bizonyulhat 

a fogyasztási szokások megváltoztatásában. 
A szabályozáshoz viszont szükség van a 
szabályok megtartásának kikényszerítésére 
is, ami további terhet ró a helyi és országos 
kormányzatra.

A szabályozás akkor hatásos, ha lépést tart 
a változásokkal és az újításokkal. A műszaki 
fejlődés gyakran gyorsabbnak bizonyul, mint a 
törvényhozás.

Egyes esetekben a szabályozás csökkenti az 
emberek választási lehetőségét, azzal, hogy 
bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat kivon 
a piacról. Ez azt jelenti, hogy a döntéshozóknak 
egyensúlyt kell találniuk aközött, amire szükség 
van, és amire ez emberek igényt tartanak. Az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
(EESC) szerint a polgárok úgy érzik, hogy 
bizonyos területek túlszabályozottak. Jó 
példa erre a hagyományos izzók gyártásának 
megszüntetése és energiatakarékosabb égőkre 
való fokozatos cseréjük, ami Európa-szerte 
elégedetlenséget szült az emberek körében.

Így a szabályozás általában a gyártókra és az 
állami szférára vonatkozik, és csak ritkábban 
közvetlenül a vásárlókra.

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
Az anyagi ösztönzők vagy elvonások fogalma 
nem új a szakpolitikusok számára. A nem 
kívánatos viselkedést megadóztatják, amit 
ösztönözni akarnak, azt viszont támogatják. Az 
emberek (az állampolgárok és az üzletemberek 
egyaránt) érzékenyek arra, mi mennyibe kerül, 
és annak megfelelően reagálnak.

Az OECD (Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet) szerint a pénzügyi 
intézkedések akkor működnek a legjobban, 
amikor határozottak, jól megfoghatóak, és 
egyértelműen megszüntetik a fenntartható 
és kevésbé fenntartható termékek közti 
árkülönbséget. A kismértékű pénzbeli ösztönzők 
vagy büntetőadók hatása csekély.9

Az adókon és támogatásokon felül a 
szakpolitikusok élhetnek a fenntartható 
termékek hitelre való vásárlásának 
támogatásával, különböző pontgyűjtő akciók, 
jutalmazási rendszerek bevezetésével, bizonyos 
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AHHOZ, HOGY A FENNTARTHATÓSÁG AZ UNIÓT TÁRSADALMI 
SZINTEN IS JELLEMEZZE, AZ UNIÓS ÁLLAMPOLGÁROKNAK 
MEG KELL VÁLTOZTATNIUK FOGYASZTÁSI SZOKÁSAIKAT. AZ 
EGYIK LEHETŐSÉG, HOGY A FENNTARTHATÓBB TERMÉKEK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNYÁBA FORDULUNK. EBBEN A 
FEJEZETBEN ERRE FOGUNK NÉHÁNY PÉLDÁT MEGVIZSGÁLNI.

ÁTÁLLÁS A 
FENNTARTHATÓ 
FOGYASZTÁSRA

A fenntartható fogyasztás olyan fogyasztás, 
amely időbeli korlátozás nélkül folytatható. 
Nem meríti ki az erőforrásokat, és nem borítja 
fel a szociális vagy gazdasági egyensúlyt. 

A fenntartható fogyasztás választása nem 
jelenti feltétlenül azt, hogy kevesebbet 
fogyasztunk (ez a következő fejezet témája). 
Inkább azt hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
termékek és szolgáltatások köréről fenntartható 
alternatívákra térünk át. Például a megújuló 
energiaforrásokra való átállás nem vezet 
általában kisebb energiafogyasztáshoz, csupán 
az energia forrását változtatja meg.

A fogyasztás megváltoztatása kérdéseket vet fel 
a szakpolitikai döntéshozók és az állampolgárok 
kapcsolatában. Milyen mértékben szabjanak 
irányt a szakpolitikai döntéshozók? Mekkora 
teret adjanak az állampolgároknak az őket érintő 
döntések meghozatalában? És mi a szerepük a 
fogyasztási szokások megváltozásában?

Ezeket a kérdéseket nem könnyű 
megválaszolni. De ha eredményesek akarnak 
lenni, a szakpolitikai döntéshozóknak meg kell 
ismerniük a fogyasztók őszinte véleményét. 
Olyan szakpolitikát kell megfogalmazniuk, 
amely nemcsak erre a véleményre alapoz, 
hanem arra is, mit hajlandóak a polgárok 
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valójában megtenni. Nem utolsósorban azért, 
mert tudjuk, hogy különbség van a fogyasztók 
valódi érzései (és kijelentései) és aközött, amit 
ténylegesen megtehetnek és meg is tesznek.

AZ EMBEREK KÜLÖNBÖZŐK
Tegyük még hozzá, hogy az emberek nem 
egyformák. Nem alkotnak homogén csoportot, 
hanem olyan egymástól különböző egyének, 
akiknek eltérő a készségük és képességük, 
hogy választásaikat és cselekedeteiket egy 
fenntarthatóbb fogyasztási mintához igazítsák.

Vannak, akiket érdekel a fenntarthatóság, 
vannak, akiket kevésbé, vagy más ügyeknek 
van számukra elsőbbsége. Érdektelenségük 
fakadhat a megfelelő információk hiányából 
vagy abból, hogy nincs rá idejük, hogy többet 
tudjanak meg a dologról.

Nincs mindenki azonos cselekvési helyzetben, 
hogy változást érjen el. Minél feljebb van valaki 
a hierarchiában, annál nagyobb a befolyása. 
Például az egyszerű beosztottaknak kisebb a 
befolyásuk a vállalat fogyasztási politikájára, 
mint a vezetőknek.

Az életmód és a szociális körülmények szintén nem 
elhanyagolható tényezők. A lakástulajdonosok 
például többet tehetnek a lakással kapcsolatos 
fogyasztások terén, mint a bérlakásban élők. 
Dönthetnek arról, hogy hatékonyabb bojlert 
vásárolnak, energiatakarékos fűtési rendszert 
építenek ki vagy a meglévő nyílászárókat 
jobban szigetelőkre cserélik, és így tovább. A 
bérelt lakásokban élők fizetik ugyan a rezsit, de 
gyakran kevés beleszólásuk van abba, hogy 
milyen fűtési rendszert használhatnak.

Ugyanez vonatkozik az emberek gazdasági 
helyzetére. Ha a fenntartható termékek 
beszerzése többe kerül, nem lesz mindenki 
abban a helyzetben, hogy megvehesse őket.

MIT TEGYEN AZ ÁLLAMPOLGÁR?
Érdekes kérdés, hogy mi az állampolgárok 
szerepe abban, hogy a társadalom egy 
fenntarthatóbb rendszer irányába mozduljon 
el? Vajon az ő feladatuk egy ilyen változás 
megvalósítása? Ha igen, akkor milyen lépéseket 
tudnak tenni? 

 

Az emberek a legnyilvánvalóbban a vásárlási 
viselkedésükön keresztül tudnak tenni a 
fenntarthatóbb fogyasztásért. Megvásárolhatják 
azokat a termékeket, amelyeket jónak tartanak, 
és elkerülhetik azokat, amelyeket nem.

Talán az egyéni vásárlói viselkedés hatása kicsiny, 
de a fogyasztók együttesen igenis erősek. 
Például a kollektív beszerzés vagy a fogyasztás 
helyi szinten segítheti a fenntarthatóságot – az 
árucsere, a közösségi konyhakertművelés, a 
megújulóenergia-szövetkezetek mind jó példák.

Továbbá azzal, hogy a fenntarthatóbb 
fogyasztási szokásokat választják, mind az 
állampolgárok, mind pedig a közösségek 
meggyőző példát mutathatnak a többieknek.

Az állampolgárok nézeteik nyomatékosítására 
a választásokkor is megtehetik, hogy azokra 
szavaznak, akik abban a helyzetben vannak, 
hogy képesek változtatni. Két választás 
között petícióval közvetlenül fordulhatnak a 
törvényhozókhoz, egész sor eszközzel élve a 
levélírástól az utcai demonstrációkig.  

SZÁLLÍTÁS ÉS FENNTARTHATÓSÁG
A modern fogyasztás egyik olyan területe, amely 
ellentétes a fenntarthatósággal, az a szállítás. 
Különösen a személyes autóhasználat, valamint 
a légi közlekedés.

Az Európai Bizottság legfrissebb előrejelzései 
szerint 2010-hez viszonyítva 2050-ig nagyjából 
40%-kal fog megnőni a személyszállítás iránti 
kereslet. A teherszállítás iránti igény várhatóan 
kb. 54%-kal emelkedik.10

Kismértékű csökkenés ellenére az előrejelzés 
azt mutatja, hogy 2050-ben személyszállítás 
több mint kétharmadát még mindig gépkocsival 
bonyolítják majd. Olyasmi ez, amit a szakpolitikai 
döntéshozóknak meg kellene próbálniuk 
csökkenteni? Végül is, ha így tennének, azzal 
befolyásolnák az egyének választását és 
lehetőségeit.

Ha a szakpolitikai döntéshozók dolga a 
társadalmat az alternatív megoldások irányába 
kormányozni, akkor számos módja van annak, 
hogy a szállítási viselkedést befolyásolják.
Az első az anyagi ösztönzés vagy az adóztatás 



alkalmazása, például a kerékpárral való munkába 
járásra vagy a közös autóhasználatra adott 
adókedvezmény. Az alacsony szennyezőanyag-
kibocsátású gépkocsik vásárlásának 
támogatása egy másik lehetőség. A kormányok 
magasabb üzemanyagadókat vethetnek ki, vagy 
úthasználati díjat fizettethetnek az autóutakon 
és a városközpontokban.

Egy másik lehetőség a kollektív személyszállítás 
előnyben részesítése a személyautós 
közlekedéssel szemben, amire az infrastruktúra 
megtervezésének időpontjában nyílik lehetőség. 
Ez nem könnyű. A gépkocsi-tulajdonjog kérdése 
igen felkapott téma a fenntartható fogyasztásról 
szóló vitákban. Vannak, akik számára a saját 
autó az egyéni szabadság jelképe. Másoknak 
nélkülözhetetlen olyan területeken, ahol a 
tömegközlekedés alulfejlett.

Sok esetben az egyéni távolsági közlekedés 
kultúrája teljesen beépült társadalmainkba. 
Következésképpen az utakkal kapcsolatos 
elfogultságunk sokszor azt jelenti, hogy a 
vidékfejlesztés esetében az autósok érdekeit 
tartják szem előtt. Ennek megváltoztatása csak 
akkor lehetséges, ha az emberek hozzáállása 
gyökeresen megváltozik a saját gépkocsi 
kérdésében.

HATÉKONY TÁJÉKOZTATÁS
Ahogy a korábbi fejezetben láttuk, a szakpolitikai 
döntéshozók egyik eszköze a tájékoztatás. Ez 
az állampolgárok nevében hozott döntések 
alátámasztására is használható, de arra is, hogy 
segítse az állampolgárokat saját döntéseik 
meghozatalában.

A fogyasztói választáshoz szükséges 
információk megadásának egyik leghatásosabb 
módja az áruk felcímkézése. Ugyanakkor 
ezt jól eltalálni az egyik legnehezebb feladat. 
Ha a címkék jók, bizalmat ébresztenek az 
emberekben, és megkönnyítik a választást. 
Ha rosszak, akár bizalmatlanná is tehetik vagy 
összezavarhatják az embereket.

Például nagyon népszerű a tájékoztató címkék 
bevezetése, de azok tartalmilag nagyon 
változatosak: mely termékek megfelelők, milyen 
környezetvédelmi és kereskedelmi normáknak 
felelnek meg, mi a hatásuk, földrajzilag hol 

jelentkezik a hatásuk, és így tovább. 

Személygépkocsi-használat az Unióban
Naponta legalább egyszer

igénybe vett közlekedési eszköz

Tegyük hozzá, hogy az Unió tagállamai 
sincsenek azonos állásponton a feliratozás 
és a szabványosítási kezdeményezések 
tekintetében. Vegyük például az 
élelmiszeriparban a „bio” előtagot. Egyes 
országokban elterjedt a használata, másutt 
viszonylag új fogalom a fogyasztói körökben. 
Ráadásul különböző országokban különböző 
dolgokra vonatkozik.

Az uniós törvényalkotók feladata lehetne, 
hogy elérjék, az áruk felcímkézésének 
szabványosítását és egyszerűsítését az egész 
Unióban. Ennek egyik példája az EU Ecolabel 
jelzés, amely az elektronikus árucikkek 
címkézésében kezdte meg karrierjét. Ma már 
sokkal szélesebb termékkörben használják, és 
a szolgáltatásokra is ki lehetne terjeszteni.

Átállás a fenntartható fogyasztásra

2. Fejezet    |   20

So
ur

ce
: E

ur
ob

ar
om

et
er

11

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ausztria

Belgium

Bulgária

Cseh Köztársaság

Dánia

Magyarország

Írország

Litvánia

Hollandia

Portugália

Spanyolországn

Kerékpár Tömegközlekedés Személygépkocsi (sofőrként vagy utasként)



Átállás a fenntartható fogyasztásra

2. Fejezet     |   22

SEMLEGES SZAKPOLITIKÁK VAGY 
ALTERNATÍVÁK FELKÍNÁLÁSA
A hatékony és pontos tájékoztatás megkönnyíti 
az állampolgárok számára a döntéshozatalt. 
Azonban mindemellett meghagyja a kibúvás 
lehetőségét. Egyesek szerint ez elfogadható: 
az adott egyénen, szervezeten vagy országon 
múlik az információk hatékony alkalmazása. 
Mások kevésbé értenek ezzel egyet, mert így 
az eredmények könnyen elmaradhatnak.

Jó példák erre az Unió energiatermelésre 
és -felhasználásra vonatkozó célkitűzései. 
2020-ra 20%-kal szeretnék növelni az 
energiafelhasználás hatékonyságát, 20%-kal 
csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását, valamint 20%-kal növelni a 
megújuló energia felhasználását12. Néhány 
ország jó úton halad e célok elérésében, mások 
viszont egyáltalán nem.

Az Unió számára a kívánt eredmény elérésének 
egyik módja a célok kötelezővé tétele 
lenne, valamint annak biztosítása, hogy a 
követelményeket nem teljesítő tagállamokkal 
szemben szankciókat léptetnek életbe. 
Máskülönben fennáll annak a veszélye, hogy a 
fosszilis energiahordozók használatát (és ezáltal 
a tőlük való függést) nem sikerül csökkenteni. 
Azonban néhányan úgy érzik, hogy ez a 
megközelítés figyelmen kívül hagyja azt a tényt, 
hogy az egyes tagállamok más-más helyzetben 
vannak, illetve nem veszi számításba azt sem, 
hogy mások lehetnek a prioritásaik.

Mindez szorosan kapcsolódik az arról szóló 
vitához, hogy az Unió milyen mértékben írja elő a 
tagállamai számára, hogy milyen technológiákat 
válasszanak céljaik eléréséhez. Vannak, akik 
a semleges álláspontot részesítik előnyben, 
miszerint a tagállamok szabadon eldönthetik, 
melyik technológiát kívánják alkalmazni. Például 
a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentését 
nukleáris és szélenergia alkalmazásával is el 
lehet érni. Azok, akik a technológiát illetően 
semleges álláspontra helyezkednek, nem 
szívesen köteleznék a tagállamokat arra, hogy 
az egyik technológia helyett egy másikat 
válasszanak.

A jövőben az uniós szakpolitikai döntéshozók a 
technológiai kérdésekben a kevésbé semleges 
oldal felé mozdulhatnának el. Kezdetben 
világosan megfogalmazhatnák, hogy az 
energiaszektorban mely technológiákat, 
megoldásokat részesítik előnyben. Azonban 
ebben a kérdésben nincs egyetértés a 
tagállamok között, sőt abban sem, hogy e 
döntéseket uniós szinten kell-e egyáltalán 
meghozni. Elképzelhető, hogy a nemzeti 
kormányok az energiakérdés megítélésében 
jobb helyzetben vannak, tekintve, hogy az 
egyes államoknak más és más összetételű 
energiakosárból kell gazdálkodniuk?

FÖLÜLRŐL VAGY ALULRÓL?
A szakpolitikai döntéshozatal körüli viták 
jellemzően a folyamat fentről lefelé irányuló 
jellegére koncentrálnak. Az állampolgárokat 

A FOGYASZTÁS EGYÉB FORMÁI

Az európai fogyasztók nemcsak 
hogy tisztában vannak azzal, hogy 
másképpen is hozzá lehet jutni 
termékekhez, hanem az is aktívan 
foglalkoztatja őket, hogy hogyan 
tudnának a jövőben élni ezekkel 
a lehetőségekkel. Az alábbi ábra 
azt mutatja, hogy egy nemrégi 
felmérés szerint a válaszadók 
hány százalékban élnének egy-egy 
alternatív fogyasztási formával.

Source: EESC14

érintő döntéseket a kormányzatok „fent” hozzák, 
így azonban a folyamatból gyakran kimaradnak 
azok az állampolgári kezdeményezések, 
amelyek segíthetnék és segítik is a szakpolitikai 
döntéshozókat céljaik elérésében.

A közös összefogással szervezett programokkal 
a közösségek kisebb befektetéssel többet 
érhetnek el. Ezeket az akciókat gyakran a 
technológia fejlődése teszi lehetővé. Ma már 
sokkal könnyebb az embereket összehozni a 
termékek eddig soha nem tapasztalt mértékben 
történő kölcsönzésére, cseréjére, adásvételére, 
árucseréjére vagy közös használatára. E 
kezdeményezések csökkentik az erőforrások 
felhasználását, mivel a termékek tartósságát 
és hosszabb használati idejét hangsúlyozzák, 
több embernek származik belőlük haszna, és 
emellett növekszik a társadalmi egyenlőség. 

Előrelépés tapasztalható a közösségi 
élelmiszer-termelésben is. Európa-szerte 
találhatunk példákat arra, hogy a helyi lakosok 
apró parcellákon közösen termelnek gabonát, 
gyümölcsöt és húst.

Kérdés, hogy a szakpolitikai döntéshozók 
hogyan kapcsolódjanak be a közösségi 
fogyasztói kezdeményezésekbe? Az itt tárgyalt 
témák mindegyikékez hasonlóan ez esetben 
is az első kérdés az, hogy a szakpolitikai 
döntéshozóknak egyáltalán részt kell-e venniük 

az alulról jövő kezdeményezésekben? És ha 
igen, akkor milyen formában?

Ahol a szakpolitikusok amellett döntenek, hogy 
csatlakoznak a közösségi szervezésű akciókhoz, 
sokféle intézkedésre van lehetőségük. Például 
közvetlen vagy közvetett anyagi támogatást 
nyújthatnak, esetleg a kormány és az 
állampolgárok közötti partnerségi programokon 
keresztül. A kormányok elősegíthetnék a legjobb 
gyakorlatokról szóló információk cseréjét, vagy 
logisztikai segítséget nyújthatnának. Lehet, 
hogy több feladatot is rá lehetne bízni a helyi 
közösségekre?

Akárhogy döntenek is a szakpolitikusok, az 
világos, hogy az összefogással szervezett 
fogyasztói programok – amennyiben sikerül 
növekedniük, és alkalmazkodniuk azokhoz a 
közösségekhez, amelyeken belül működnek – 
szerepet játszhatnak a fenntartható társadalom 
kiépítésében.
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Megújuló energiaforrások Nukleáris energia
Földgáz Kőolaj
Szilárd tüzelőanyagok

AZ UNIÓ ENERGIAKOSARA

Jelenleg az Unió energiaszükséglete nagy részét 
importból származó energiával elégíti ki. 2011-ben 
a felhasznált kőolaj több mint 80%-a külföldről 
származott, míg a behozott gáz aránya meghaladta 
a 60%-ot. A jövőben várhatóan még jobban rászorul 
majd az energiaimportra. A Bizottság úgy számol, 
hogy 2030-ra az olajnak több mint 90%-a, míg a 
felhasznált gáz 80%-a származik majd importból.

A kördiagram az Unió 2011-es energiafogyasztásának 
teljes összetételét mutatja.

Source: European Commission13
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EBBEN A FEJEZETBEN AZT VIZSGÁLJUK MEG, MIT TEHETNEK A 
SZAKPOLITIKAI DÖNTÉSHOZÓK, HOGY AZ EMBEREK 
KEVESEBBET FOGYASSZANAK.

A FOGYASZTÁS 
CSÖKKENTÉSE

Jelenleg számos szakpolitikai intézkedés inkább 
arra irányul, hogy a jelenlegi fogyasztási szint 
környezeti hatását csökkentse, nem pedig arra, 
hogy magának a fogyasztásnak a mértékét. 
De megvan a lehetősége, hogy a szakpolitikai 
döntéshozók olyan intézkedéseket hozzanak, 
amelyek a fogyasztás csökkentésére sarkallnak. 
Az Unióban a gazdaságtalan izzók fokozatos 
kivonása a forgalomból és hatékonyabbra 
való cseréjük jól példázza, hogyan lehet 
egy szakpolitikai döntéssel csökkenteni az 
energiafogyasztást.15

A kizárólag a fogyasztás csökkentésére irányuló 
elveket és döntéseket azonban sokszor 
megkérdőjelezik. A csökkentett fogyasztás 
továbbra is terhet ró az erőforrásokra, a 
társadalomra és a környezetre. Még ha 
visszaesik is a fogyasztás a fejlett országokban, 
mivel a fejlődő országok gazdaságai nagy 
valószínűséggel növekedni fognak, világszinten 
a fogyasztás mindenképpen nőni fog. Sőt, ha 
a fejlődő országok elfogadnák is, hogy a ma 
ismert legkisebb terheléssel járó fogyasztási 

mintákat követik, a globális fogyasztás akkor is 
növekedne.

Az erről szóló vitában egyesek egy olyan 
megközelítés mellett érvelnek, amelyben 
a gazdasági növekedés nem jár együtt az 
erőforrás-felhasználás növekedésével.

Mások még tovább mennek. Azt szeretnék, hogy 
ne növekedjen a termelés vagy a fogyasztás, 
sőt hogy a jelenlegi termelési és fogyasztói 
szintről lépjünk vissza egy korábbira.

A FOGYASZTÁS NÖVEKSZIK
Azonban jelenleg az Unióban növekszik a 
fogyasztás. Ez részben a mi termékválasztásaink 
miatt van így.

Vegyünk egy példát az élelmiszeriparból. Az EU-
polgár átlagban fehérjeszükségletének 60%-
át húsból fedezi. De a hústermeléshez óriási 
mennyiségű vízre, földterületre és takarmányra 
van szükség. A hús erőforrásigényét tovább 
rontja az a tény, hogy az európai átlagpolgár 
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50%-kal több fehérjét fogyaszt, mint amennyire 
szüksége van. Becslések szerint, ha az uniós 
polgárok napi hús- és tejtermékfogyasztásukat 
megfeleznék, akkor a mezőgazdasági eredetű 
üvegházhatás 25-40%-kal, a nitrogénkibocsátás 
pedig 40%-kal csökkenne.16

Még ha az egyes termékek környezeti hatását 
sikerülne is csökkenteni, maga az az óriási 
mennyiség, amennyit elfogyasztunk belőlük, 
felülírná ezt a csökkenést. Ezt nevezik 
„visszapattanó” hatásnak. A készülékek 
egyre energiahatékonyabbak lesznek, de 
többet használjuk és gyakrabban cseréljük le 
őket újabbra. 1998 és 2008 között az uniós 
háztartások elektromos cikkekre szánt kiadásai 
majdnem 30%-kal emelkedtek. Mi több, az 
általunk megvásárolt elektromos készülékek 
80%-át használat után kidobjuk, ahelyett, hogy 
megjavíttatnánk, vagy más célra használnánk 
őket.17 

Ezen felül az aktuális trend szerint kevesebb 
embernek ugyan, de nagyobb és több ház 
épül. Mindegyik lakást modern háztartási 
berendezésekkel szerelik fel. Ez növeli az 
elektromos készülékek és az áram iránti 

keresletet is.

De nemcsak erről van szó. A lakásokat vagy 
házakat a különböző évszakokban fűteni vagy 
hűteni kell. Karbantartásra is szükségük van. 
És több otthon megépítése több erőforrást is 
igényel.

A fogyasztás más területeken is növekszik.

Az emberek több ruhát vesznek, rövidebb ideig 
hordják őket. Előszeretettel követik a trendet 
és a különböző divatirányzatokat. És nemcsak 
az öltözködésben, hanem az elektronikus 
készülékek, autók, külföldi nyaralóhelyek 
tekintetében is, hogy csak néhány példát 
említsünk.

Ahogy az előző fejezetben már szó volt róla, 
az emberek minden eddiginél többet utaznak, 
főleg autóval. Nagyobb a függetlenségükés 
a mozgásszabadságuk. Turistaként a 
célállomásukon komoly hatást gyakorolnak 
a fogyasztási statisztikára és az erőforrások 
igénybevételére. A nagyobb mobilitással 
együtt jár az is, hogy a fogyasztás nemcsak 
lakóhelyükön, hanem máshol is megnő. 

RELATÍV FOGYASZTÁS

Az átlagos európai polgár körülbelül 4-szer 
annyi erőforrást használ fel, mint egy afrikai, 
és 3-szor annyit, mint egy ázsiai, de csak 
feleannyit, mint egy amerikai, kanadai vagy 
ausztrál.19

Miközben ezek a durva átlagok elfedik a 
finomságokat, mint pl. az egyes országok 
fogyasztása közti különbségeket a különböző 
kontinenseken, a számok fontos dolgokra 
világítanak rá. Főként ha meggondoljuk, hogy 
Afrikában és Ázsiában rejlik a legmagasabb 
gazdasági növekedési potenciál. Képzeljük 
el, hogy ezek a régiók az uniós életszínvonalra 
törekedve elérik az uniós fogyasztási szintet 
– vagy hogy mindenki utoléri az amerikai 
fogyasztási modellt. Sikerülhet-e ezt 
fenntarthatóan megvalósítani?
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Ezeknek a tendenciáknak a megfordítása 
jelentős változtatásokat kíván az emberektől. 
Vannak, akik maguktól is szívesen végrehajtják 
őket. Másokat a döntéshozóknak felülről kell 
irányítaniuk. Mindkét esetben az a nagy kérdés, 
hogy milyen változásokat lennének hajlandóak 
az emberek elfogadni (ha egyáltalán van ilyen)?

TARTÓSRA TERVEZVE
A jelenlegi fogyasztásnövekedés egy részét 
bizonyos termékek rövid élettartama gyorsítja 
fel. A helyzetet súlyosbítja, hogy gyakran 
olcsóbb újat venni, mint a régit megjavíttatni..

Bizonyos esetekben a technológiai fejlődés 
következtében a termékeket gyorsaságban, 
erősségben, hasznosságban vagy 
hatékonyságban hamarosan meghaladja 
a következő generáció. Ilyenkor, még ha 
működnek is, kifizetődőbb a cseréjük.

Nem ismeretlen az eljárás, hogy néha egy 
terméket úgy terveznek, hogy egy idő után 
magától tönkremenjen. Az elavulást néha 
maguk a gyártók építik be. Más esetekben a 
technológia fejlődése teszi a terméket elavulttá. 
Vagy a vásárlók azért érzik úgy, hogy egy 
meglévő termék elavult, mert új változat jelenik 
meg a piacon. Ezért meg kell vizsgálnunk, miként 
lehet a termékek élettartamát, tartósságát 
megnövelni.

Gyakran, amikor egy termék már nem 
használható (vagy technológia esetén elavult), 
csak egy apró alkatrész a vétkes. Ebből az 
következik, hogy az előre gyártott elemekből 
összeszerelt termékek gyártásával jelentősen 
megnövelhetjük a termékek élettartamát, mivel 
a régi vagy hibás alkatrészt így könnyen ki lehet 
cserélni.

Más megoldásként arra lehetne kötelezni a 

gyártókat, hogy az elromlott, használhatatlan 
termékeket vegyék vissza, vagy eleve tervezzék 
őket tartósabbra.

A fogyasztók is nemet mondhatnának a 
rövid életű termékek vásárlására. Azonban 
ebbe beleszólhatnak pillanatnyi pénzügyi 
lehetőségeik. A tartósabb termékek jellemző 
módon többe kerülnek, ezzel adott pillanatban 
kiesnek a kisebb vásárlóerejű fogyasztók 
látószögéből. Így, még ha a jobb minőségű 
termékek hosszú távon olcsóbbnak is 
bizonyulnak, egyesek nem tudják ezt 
kihasználni.

HITELES INFORMÁCIÓK
A reklám igen hatásos eszköz, amit a gyártók 
és a kiskereskedők a vágykeltés céljából 
használnak. Valami legfrissebb kiadásának 
megvásárlását úgy mutatják be, mint ami javítja 
az emberek életminőségét.

A reklámot arra találták ki, hogy még több 
vásárlásra buzdítson bennünket egy adott 
cégtől. Ez felveti azt az alapvető kérdést, hogy mi 
a reklám szerepe a fenntartható fogyasztásban. 
Figyelemmel kell-e lennie a szabályozásnak a 
reklám, a fogyasztás és a fenntarthatóság közti 
kapcsolatra?

Az egyik módszer, amivel egy vállalat 
megpróbálhatja a vevőket saját termékei 
felé terelni, az az, hogy reklámozza azok 
zöld tulajdonságait. Az a termék, amely az 
energiafogyasztást csökkenti, felkeltheti a 
vevőkben a vágyat, hogy gazdaságosabb 
terméket vegyenek, vagy hogy kisebb ökológiai 
lábnyomot hagyjanak maguk után.

Amikor egy termék vagy szolgáltatás 
fenntarthatóságát hangsúlyozzák, a vállatoknak 
óvakodniuk kell attól, hogy túlzottan zöldként 

ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMUNK

A Global Footprint Network 2010. évi kiadása szerint „2007-ben az ökológiai lábnyom 
világátlaga személyenként 2,7 globális hektár (összesen 18,0 milliárd). A személyenként 
1,8 globális hektár (összesen 12 milliárd) világátlagú biokapacitást figyelembe véve, ez 
személyenként 0,9 globális hektárral (összesen 6 milliárd) haladja meg lehetőségeinket.”18



állítsák be a terméküket. Ilyesmi akkor fordul 
elő, amikor egy vállalat olyan képet akar mutatni 
magáról a fogyasztóknak, ami a valóságban 
nincs összhangban a cég környezetvédelmi és 
társadalmi szerepvállalásával.

A reklám nem az egyetlen olyan módszer, 
amellyel a gyártók igyekeznek eljuttatni 
üzeneteiket a fogyasztókhoz. PR-kampányokat, 
társadalmi médiaprogramokat indítanak, 
termékismertetőket és szabványokat 
alkalmaznak.

Fogyasztáscsökkentő kezdeményezések 
esetében szintén használnak hirdetéseket, PR-t 
és termékismertetőket. Gyakran hivatkozott 
példa a dohányáruk reklámozásának 
korlátozása egyes országokban vagy 
a cigaretta csomagolásán olvasható 
figyelmeztetés a termék okozta egészségi 
ártalmakról. Ugyanakkor az intézkedéseket 
nem szabad eltúlozni. A teljes tiltás helyett a 
szakpolitikai döntéshozók betilthatják azokat a 
kampányokat, amelyek a többletfogyasztásra 
ösztönöznek, mint pl. „az egyet fizet, kettőt kap” 
vagy a „vegyen most egyet, később ingyen kap 
egy másikat” típusú ajánlatokat. Ugyanezen az 
alapon támogathatják azokat a kampányokat, 
amelyek a fenntartható termékeket vagy 
környezetvédelmi tulajdonságaikat helyezik 
előtérbe.

ADÓZTATÁSI KÉRDÉSEK
A megbízható és átlátható információk közlése 
nemcsak azok számára fontos, akik több vagy 
kevesebb fogyasztásra akarnak bennünket bírni. 
A kérdés elvezet a termékek és szolgáltatások 
árképzésének lényegéhez. A fenntartható 
gazdaságban a központi kérdés az, milyen 
környezeti, szociális és gazdasági költségeket 
építsünk be az áruk és szolgáltatások árába.

Általánosan fogalmazva, az általunk az árukért 
fizetett ár a következőkből áll:

1. Amibe az áru előállítása kerül a termelőnek,
2. Amibe az áru eladása kerül a kereskedőnek
3. Az az összeg, amit a vevők ezenfelül 

hajlandók kifizetni.

Azonban vannak olyan költségek, amelyeket 
a hagyományos árképzés nem foglal magába. 

A társadalomnál felmerülő költségek sokkal 
nagyobbak. Például az áruk szállítása 
növeli a légszennyezést. Ez kockázatot 
jelent az egészségre. Ki fizeti a légzőszervi 
megbetegedésekkel összefüggő költségeket? 
Ezeket a költségeket pillanatnyilag nem tükrözi 
a légszennyezéssel kapcsolatba hozható 
árucikkek árcédulája. Kellene, hogy tükrözze? 
Milyen költségeket szeretne még beépíteni az 
árba?

Az egyik megoldás a fogyasztási adók kivetése 
révén valósítható meg. Az Európai Bizottság 
azt javasolja, hogy a tagállamok bővítsék a 
fogyasztással kapcsolatos adók, mint pl. a 
forgalmi adó, az energiaadó, speciális adók, 
valamint egyéb fogyasztási adók körét17. 
Ezeket az adókat össze lehetne kötni az egyes 
erőforrások és anyagok felhasználásával, s 
így csökkenteni a munkát terhelő adókat. A 
viselkedés befolyásolását célzó adóztatás 
bevezetésének hatása folyamatos kutatás és 
vita tárgya.

Az adózással kapcsolatos egyik fontos elvárás, 
hogy mindenkivel szemben méltányos legyen. 
Hogyan lehet az adózás terhét úgy megosztani 
az állampolgárok között, hogy elkerüljük a 
társadalmi egyenlőtlenséget? Ezenfelül az adók 
kérdése mindig is érzékeny politikai kérdés 
volt. Különösen azokban az országokban, 
amelyekben már most is magasak a munkára 
és a fogyasztásra kivetett adók, és az adóteher 
növelése újabb politikai és szociális gondokat 
okoz.

A fogyasztás csökkentése
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A FOGYASZTÁS HULLADÉKOT TERMEL, AMINEK A ZÖMÉT 
MEGSEMMISÍTIK VAGY LERAKÓHELYEN TÁROLJÁK. EZ AZ 
ERŐFORRÁSOKAT, A TÁRSADALMAT ÉS A KÖRNYEZETET 
TOVÁBB TERHELI. EBBEN A FEJEZETBEN AZT BESZÉLJÜK 
MEG, MIT TEHETÜNK A HULLADÉK MENNYISÉGÉNEK 
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN.

A HULLADÉK 
MENNYISÉGÉNEK 
CSÖKKENTÉSE

Még ha történtek is sikeres lépések az uniós 
tagállamokban a hulladékképzés mértékének 
csökkentésére, a téma továbbra sem került le 
a napirendről.

Az Unió évente 3 milliárd tonna hulladékot 
termel. Ez 6 tonnát jelent a népesség minden 
egyes tagjára nézve. A Unióban keletkező 
hulladékból mintegy 90 millió tonna veszélyes 
hulladék, azaz ártalmas az emberekre és a 
környezetre. 20 2020-ra az uniós polgárok 
a becslések szerint mintegy 45%-kal több 
hulladékot fognak termelni, mint 1995-ben.

Körülbelül kétharmada annak, amit az emberek 
az Unióban kidobnak, szemétégetőben vagy 
szemétlerakóban végzi21. Egyik célállomás 
sem jó a környezetre nézve, és mindkét 
megoldást gondosan felügyelni kell. Például a 
szemétégetőkre szigorú füstgáz-kibocsátási 
korlátok vonatkoznak.

A hulladékgazdálkodás tagországonként 
változó. Egyeseknél több a lerakóhely, mint 
másoknál. Megint mások jóval több hulladékot 
komposztálnak és hasznosítanak újra.
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Source: European Commission21

 

1. Beszerzés fenntartható forrásból

Például:
• Környezetvédelmi szempontból káros támogatások leépítése
• Termékek újbóli felhasználása új termékek gyártása helyett
• Kedvezményes vámtarifák a fenntartható módon előállított                    

importtermékekre
• Globális szabványok és keretfeltételek a fenntartható forrásból való 

beszerzés érdekében

2. Környezettudatos 
tervezés (Eco-Design)

A környezettudatos tervezés 
csökkenti a környezeti hatást 
a termék teljes életciklusában, 
és lehetővé teszi az újbóli 
felhasználást.

Például:
• Fokozott tudatosság és 

tanulás
• Kiszélesíteni a termelők 

felelősségét
• Az újrahasznosítás és a 

javítás ösztönzése

3. Zöld technológiák az 
erőforrás-hatékonyság 
javítására

4. Fenntartható
közbeszerzés és
fogyasztás
Például:
• Pénzbeli és nem pénzbeli 

ösztönzők
• Kiterjesztett garancia 

a termékek hosszabb              
élettartamáért

• Termékútlevelek: milyen 
erőforrásokat használtak fel, 
hogyan kell megjavítani, stb.

• Bérlés kontra saját tulajdon

5. A hulladék
optimalizálása zárt 
rendszerben
Például:
• A hulladék erőforrásként 

való megjelölése
• A hulladék regionális és 

országos koordinálása
• Ipari szinergiák

KÖRKÖRÖS 
GAZDASÁG
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Települési hulladékgazdálkodás egyes 
EU országokban

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ausztria

Belgium

Bulgária

Cseh Köztársaság

Dánia

Magyarország

Írország

Litvánia

Hollandia

Portugália

Spanyolország

Újrafeldolgozottt/Újrahasznosított Komposztált Hulladéklerakat Elégetett

Miközben az Unióban keletkező hulladék 
mennyisége nőtt, az újrafeldolgozott és 
komposztált hulladék mértéke is emelkedett. Az 
Unió alapvetően három alapelv szerint kezeli a 
kérdést: hulladékmegelőzés, újrafeldolgozás és 
újbóli felhasználás, valamint a szeméttől való 
megszabadulás módjának fejlesztése.

Az egyes elveket az alábbi görbe ábrázolja.

A hulladékgazdálkodás öt lépése

CSÖKKENTSE,  amit tud. 
Ha nem tudja csökkenteni, 
akkor….

HASZNÁLJA FEL ÚJBÓL,  
ami tud. Ha nem tudja újból 
felhasználni, akkor…

HASZNOSÍTSA ÚJRA ÉS KOMPOSZTÁLJA, 
amit tud. Ha nem tudja újrahasznosítani vagy 
komposztálni, akkor…

TERMELJEN ELEKTROMOS EN-
ERGIÁT az elégetésével. A maradékot…

TÜNTESSE EL  hulladéklerakóhelyen. 
Ez a legutolsó opció.

1
2
3
4
5

Ha a hulladékgazdálkodás minden egyes 
lépcsőfokán megoldják a felmerülő problémákat, 
a társadalmak jelentősen képesek csökkenteni 
az általuk termelt hulladékot. Van azonban egy 
ennél nagyra törőbb cél is: egy olyan gazdaság, 

amely alig állít elő hulladékot – ezt nevezik 
körkörös gazdaságnak

KÖRKÖRÖS GAZDASÁG
Az ipari társadalmak létrejöttekor úgy képzelték, 
a Föld erőforrásai végtelenek vagy legalábbis 
bőségesek és könnyen hozzáférhetőek. Egy 
ideje már tudjuk, hogy ez nem így van. Számos 
természeti erőforrás véges. Ha nem foglalkozunk 
a jelenlegi fogyasztási szokásokkal, idővel 
elfogynak.

Amellett, hogy az erőforrások fogyatkoznak, az 
Uniónak növekvő versennyel kell szembenéznie. 
Az olyan államok, mint Brazília, Oroszország, 
India vagy Kína, azon vannak, hogy nagyobb 
darabot hasítsanak ki a globális erőforrásokból, 
mivel saját gazdaságuk növekszik. Ez további 
kockázatot jelent e nyersanyagok Unióba való 
eljuttatására nézve: nincs rá garancia, hogy 
az általunk óhajtott időben és mennyiségben 
továbbra is a rendelkezésünkre fognak állni.

E problémák elkerülése végett az Unió át 
szeretne állni a körkörös gazdaságra. Ez az 
Európa 2020 stratégia egyik alapelve. A körkörös 
gazdaságban a hangsúly a dolgok újbóli 
felhasználásán, felújításán és újrahasznosításán, 
ezáltal a hatékonyabb erőforrás-gazdálkodáson 
van. Egy igazi körkörös gazdaság nem termel 
hulladékot, amit részben úgy ér el, hogy a 
hulladékból ismételten nyersanyagot, azaz 
erőforrást állít elő, részben pedig úgy, hogy 
azokat a folyamatokat támogatja, amelyek 
megszüntetik a nyersanyagok eldobását vagy 
elszivárgását.

Ennek igen komoly haszna lehet. A Bizottság 
úgy becsli, hogy az erőforrás-hatékonyság 
30%-os növelése 2030-ig az egész Unióban 
1%-os GDP-növekedéssel járna, ami 2 millió 
új munkahely létrejöttét vonná maga után22. 
Egy ekkora növekedés a jelenlegi helyzethez 
képest hatalmas ugrás lenne. Megvalósítása 
azonban óriási energiát igényelne a szakpolitikai 
döntéshozóktól, a gazdasági élet szereplőitől 
és az állampolgároktól is. Vajon a szükséges 
szociális és gazdasági változtatások minden 
érintett fél számára elfogadhatóak lennének?

ÉLEMISZER-HULLADÉK
Élelmiszer-fogyasztásunk jelentős mennyiségű 
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hulladékot termel. Az Európai Unióban évente 
90 millió tonna élelmiszer kerül a szemétbe. 
Ez személyenként 180 kilót jelent. Ennek a 
mennyiségnek kb. egyharmada kidobásakor 
még emberi fogyasztásra alkalmas.23

Az élelmiszerlánc minden pontján képződik 
élelmiszer-hulladék. A gazdálkodók, a termelők, 
a kiskereskedők és a fogyasztók valamennyien 
hozzájárulnak a pazarláshoz. Az Unióban 
a hulladék 40%-a a kiskereskedelmi és a 
fogyasztói körben keletkezik.24

Az Unióban élelmiszer-fogyasztásunk felelős az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának mintegy 
17%-áért, valamint az összes felhasznált 
erőforrás 28%-át fordítjuk élelemre..

Az élelmiszer-hulladék kezelése számos 
haszonnal járna. Például az élelmiszer-
hulladék mennyiségének 40%-os csökkentése 
az élelmiszer-feldolgozással kapcsolatosan 
használt földterületet majdnem 30 000 km2-rel 
csökkentené. Ez majdnem akkora terület, mint  
Belgium.26

De hogyan tudnák elérni a szakpolitikai 
döntéshozók, hogy kevesebb élelmiszert 
dobjunk a szemétbe?

A kidobott élelem nagy része ehető vagy 
más élelmiszertermék előállítására alkalmas. 
Bár egyes uniós országokban az élelmiszer-
hulladékot már külön gyűjtik, vajon lenne-e tere 

egy olyan élelmiszer-begyűjtő rendszernek, 
amely a még ehető élelmiszert átvenné a 
kiskereskedőktől?

ELEKTRONIKUS HULLADÉK
Az Unióban a legnagyobb ütemben növekvő 
hulladékfajtát az elektronikus készülékek 
alkotják: okostelefonok, táblagépek, laptopok, 
tévékészülékek, konyhai kisgépek stb. 
Becslések szerint 2020-ig az Unió évente 12 
millió tonna elektronikus hulladékot állít majd 
elő.27

Ha a mobiltelefonok használatát nézzük, 
érthetővé válnak az elektronikus hulladékkal 
kapcsolatos kérdések. Nemcsak arról van 
szó, hogy sok embernek van mobiltelefonja, 
de rendszeresen le is cserélik a készüléküket, 
a régit pedig eldobják. Ez nem lenne akkora 
probléma, ha a mobiltelefonok újrahasznosítása 
egyszerű lenne. De sajnos nem az. Először is a 
bennük található ásványok mennyisége kicsi, 
ezért nehéz őket kivonni. A mobiltelefonok 
továbbá nehezen szétszedhető, összetett 
tárgyak. Az idejétmúlt készülékek sok esetben 
szanaszét hevernek a lakásban, a fióktól a 
konyhaszekrényen át a padlásig, így teljesen 
kimaradnak az újrafeldolgozási folyamatból.

Még ha gyorsan össze lehetne is szedni a 
fölösleges mobiltelefonokat, nincs minden 
tagállamban kiterjedt elektronikushulladék-
gyűjtő rendszer vagy a telefonok 

AHOL AZ ÉLELMISZER-HULLADÉK MEGJELENIK

Számos helyen van veszteség az élelmiszerben, még mielőtt eljutna a fogyasztókhoz, akik 
aztán akár az egészet ki is dobhatják. Itt látható, hogy útja során hol és hogyan pazarlódik el 
az élelmiszer.

Source: European Commission25
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számítanak. Mi több, ezeknek az ásványoknak a 
beszerzése nem magától értetődő. Kockázatok 
vannak az ellátási lánc biztonságában, mert a 
lánc főleg olyan helyeket érint, amelyek fölött az 
Uniónak nincs befolyása.

A háborús területekről származó anyagok 
olyan anyagok, amelyeket olyan országokban 
bányásznak, ahol a keletkezett jövedelmet 
fegyveres konfliktusok finanszírozására 
fordítják. A jelenlegi becslések azt mutatják, 
hogy a világon ma zajló konfliktusok 20%-
ának középpontjában a természeti erőforrások 
állnak.33 

Amerikában törvény van arról, hogy 
nyilvánosságra kell hozni azoknak a 
vállalatoknak a nevét, amelyek a Kongói 
Demokratikus Köztársaságból és szomszédaitól 
származó ásványi anyagokat használnak. 
A szándék szerint, ha átláthatóbbá válik a 
nyersanyagok származási helye, akkor csökken 
ezeknek az ásványoknak a felhasználása és az 
adott régióban dúló erőszakkal összefüggésbe 
hozható csoportok pénzügyi támogatása.28

Az Unióban mostanában két megközelítéssel 
találkozhatunk. Az Európai Bizottság azt a 
megoldást favorizálja, hogy azok a vállalatok, 
amelyek nem importálnak konfliktusövezetekbe 
tartozó területekről ásványokat, önként 
regisztráljanak egy nyilvántartási rendszerben. 
Az Európai Parlament inkább egy kötelező 
jogszabályt szeretne elfogadtatni a háborús 
területekről származó anyagok felhasználásáról, 
amely az egész termelési ciklust átfogja, a 
bányától a végfelhasználóig. Melyik érvelést 
fogadná el: az önkéntes rendszert vagy a 
kötelező jogszabályt?

GLOBÁLIS KIHÍVÁS
A hulladék okozta gondok nem állnak meg 
az uniós határoknál. Világméretű kihívást 
jelentenek. Ez felveti annak kérdését, milyen 
szerepet játszhatna az Unió a határain túli 
hulladék csökkentésében?

A diplomáciai intézkedésektől eltekintve, mint 
például a nemzetközi szerződésekben való 
részvétel és mások ugyanerre való bátorítása, 
milyen gyakorlati intézkedési lehetőségei 
vannak az uniós szakpolitikai döntéshozóknak?

Létezik egy olyan terület, ahol felléphetnének: 
ez az Unióban keletkezett veszélyes hulladékok 
illegális szállítása szegényebb országokba. Vagy 
követelhetnék, hogy ezek a szállítmányok csak 
olyan ellenőrzött társaságokhoz kerüljenek, 
amelyek munkamódszerei mind az emberek, 
mind a környezet számára biztonságosak.

Termelési oldalon az uniós döntéshozók 
megtilthatják bizonyos anyagok egyes 
árucikkekben való felhasználását. Például az 
Unió a nyomtatott áramkörök készítésénél 
2006-ban betiltotta az ólommal való forrasztás 
használatát. Ezek a szabályozások azonban 
befolyásolják a fogyasztói választékot. A 
2006. évi tiltás például azt eredményezte, 
hogy egyes árucikkek, beleértve néhány filmes 
fényképezőgépet, egyszerűen eltűntek a 
piacról.30

Tiltás helyett a szakpolitikai döntéshozók 
pénzügyi ösztönzésben is gondolkodhatnának, 
hogy így bírják rá a vállalatokat, hogy megfelelő 
intézkedésekkel gondoskodjanak saját 
cégüknél a veszélyes, stratégiai jelentőségű 
vagy háborús területekről származó anyagok 
használatának csökkentéséről.

újrafeldolgozására szolgáló infrastruktúra. Ez 
más típusú elektronikus hulladékokra is igaz. 
Az Unió jelenleg 10 millió tonna elektronikus 
hulladékot termel, aminek csak 20%-át tudja 
begyűjteni.27

Ennek az aránynak a növelésére az Unió több 
tervet is kidolgozott. Például azt a célt tűzte 
ki, hogy 2018-ig az eldobott mobiltelefonok 
75%-át begyűjti, 55%-át újból felhasználja, 
vagy újrahasznosítja.27 Az elektronikus hulladék 
növekvő begyűjtése jelentős gazdasági 
és logisztikai változtatásokkal jár majd a 
gyártók számára. Például gondolhatnak a 
moduláris tervezésre, valamint eszközeik 
továbbfejlesztésére. Ugyanakkor a polgároknak 
is meg kellene változtatniuk viselkedésüket: 

úgy, hogy ritkábban térnek át az elektronikus 
cikkek legújabb változatára, vagy részt vesznek 
az újrahasznosítási programokban

STRATÉGAI JELENTŐSÉGŰ ÁSVÁNYKINCSEK 
ÉS HÁBORÚS TERÜLETEKRŐL SZÁRMAZÓ 
ANYAGOK
A mobiltelefonok példája rávilágít, hogy a 
nyersanyagfogyasztás egy további problémát 
vet fel. A mobiltelefon-gyártásban használt 
lényeges alkatrészek nagy része több 
szempontból is kényes. Két kategóriába 
soroljuk őket: stratégiai jelentőségű ásványokra 
és háborús területekről származó anyagokra.

A stratégiai jelentőségű ásványok azok, amelyek 
az Unió gazdaságaiban létfontosságúnak 
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AZ UNIÓ IMPORTFÜGGŐSÉGE

Az Unió iparának nagy része külföldi nyersanyagokra támaszkodik. Az európai ipar 
által jelenleg használt elsődleges platina, kobalt, ritkaföldfémek és nyersgumi 100%-a 
importforrásból származik.

KANADA
• Kobalt

AMERIKAI 
EGYESÜLT ÁL-
LAMOK
• Berillium

MEXIKÓ
• Fluorit

BRAZÍLIA 
• Nióbium
• Tantál

DÉL-AFRIKA
• Platina-fémcsoport

KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁR-
SASÁG
• Kobalt
• Tantál

RUANDA
• Tantál

INDIA
• Grafit

JAPÁN
• Indium

KÍNA
• Antimon
• Berillium
• Fluorit
• Gallium
• Grafit
• Germánium
• IIndium
• Magnézium
• Ritkaföldfémek
• Tungsten

OROSZORSZÁG
• Platina-fémcsoport

Source: European Commission29

NYERSANYAG IMPORTFÜGGŐSÉG NYERSANYAG IMPORTFÜGGŐSÉG

Nyersgumi
High-tech fémek

Vasérc
Stratégiai jelentőségű

nyersanyagok

Ömlesztett fémek
Ipari ásványok

Fa
Papír

100%
96%
85%
77%

57%
46%
15%
9%
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Magyar Tudományos Akadémia Titkársága - The 
Secretariat of the Hungarian Academy of Sciences 
(Hungary)
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 
Magyarország 1825-ben alapított, legmagasabb 
szintű tudományos köztestülete, a tudományok 
művelésével, támogatásával és képviseletével, 
eredményeinek terjesztésével foglalkozik. Országos 
kutatóhálózatában tíz kutatóközpontot, öt 
kutatóintézetet és 89 egyetemi kutatócsoportot tart 
fenn, valamint a 2009-ben elindított, a legkiválóbb 
fiatal kutatókat itthon tartó Lendület program 
keretében 97, világszínvonalú kutatásokat folytató 
kutatócsoport munkáját támogatja.
http://www.mta.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fonden Teknologirådet – Dán Technológiai 
Alap Alapítvány (DBT) (Dánia)

A Dán Technológiai Alap Alapítvány (Danish 
Board of Technology Foundation, DBT) a Dán 
Parlament technológiai hatásértékeléssel 
foglalkozó intézménye. Független, nonprofit, 
magántulajdonban lévő kutatási alapítvány, 
amely elkötelezett a tudományos és technológiai 
fejlődéssel kapcsolatos participatív konzultációs 
és egyeztetési módszerek mellett. A DBT 
szakterülete a technológiák hatásértékelése, az 
alkalmazott társadalomtudomány és a szakpolitikai 
döntéshozóknak nyújtott tanácsadás helyi, 
regionális, nemzeti, európai és globális szinten. A 
DBT a PACITA projekt és az „Európai vélemények 
a fenntartható fogyasztói szokásokról” című 
konzultáció koordinátora. www.tekno.dk

Université de Liège, SPIRAL – Liège-i Egyetem, 
SPIRAL Kutatási Központ (Belgium)
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A SPIRAL a Liège-i Egyetemen (ULG) működő 
multidiszciplináris tudományos kutatóközpont. 
A szakpolitikai döntéshozatal szempontjából 
végez kockázatelemzést; vizsgálja a tudomány, a 
technológia és a társadalom közti interakciókat, és 
végzi el a közpolitikai intézkedések hatáselemzését. 
A SPIRAL kutatásait és konzultációit helyi, regionális, 
országos és nemzetközi szinten is folytatja. Négy 
összefüggő kutatási területen munkálkodik: 
a tudomány, a technológia és a társadalom; 
a közérdek; a kockázatelemzés; a közösségi 
döntéstámogató módszerek.
www.spiral.ulg.ac.be

Rathenau Instituut – Rathenau Intézet (Hollandia)

A Rathenau Intézet a tudomány és a technológia 
társadalmi, etikai és politikai vonatkozásairól szóló 
nyilvános és politikai vitákat szorgalmazó, független 
szervezet. Az intézet emellett vizsgálja a holland 
tudományosság szerveződését, valamint azt, 
milyen válaszokat ad a tudományos, társadalmi és 
gazdasági változásokra. Nemzetközi színtéren a 
European Technology Assessment Group tagjaként 
technológiai hatásértékelést végez az Európai 
Parlament számára.
www.rathenau.nl

Coláiste na hOllscoile Corcaigh – Corki Egyetem 
(Írország)

A Corki Egyetem Írország egyik vezető 
kutatóintézete, mintegy 20 000 nappali tagozatos, 
alap-, mester és posztgraduális képzésben 
részt vevő hallgatóval. 120 diplomás és szakmai 
kurzust kínál 60 tanszéken. Az egyetem PACITA-
partnere a pénzügyi szolgáltatások megújításával 
foglalkozó központ (Financial Services Innovation 
Centre), amely Írország pénzügyi szolgáltatásokkal, 
szolgáltatástudománnyal és innovációval foglalkozó 
multidiszciplináris kutatóközpontja. www.ucc.ie

Alkalmazott Kutatási és Kommunikációs Alap 
(Applied Research and Communications Fund) 
(Bulgária)

Az Alkalmazott Kutatási és Kommunikációs 
Alap (ARC) egyike Bulgária legbefolyásosabb, 

az innováció és a tudásgazdaság terén aktív 
civilszervezeteinek. Tevékenységével hozzájárul 
a régióban a gazdaság versenyképességéhez és 
növekedéséhez az innováció támogatása, valamint 
a fejlett technológiák és a know-how átadása 
révén. Az ARC szakpolitikai tanácsadást is nyújt, 
és szorosan együttműködik a legfontosabb bolgár 
állami szervekkel és helyi hatóságokkal a nemzeti, 
regionális és szektoriális kutatási és innovációs 
szakpolitikák meghatározásában.
www.arcfund.net

Story Foundry (Írország)
E dokumentum szövegét, grafikáit és 
megjelenését, valamint a videómellékleteket a 
Story Foundry készítette a DBT-vel és az ULG-vel 
együttműködésben, a PACITA-kutatás szerint. A 
Story Foundry vállalati szöveges anyagok előállítására 
szakosodott ügynökség. Üzleti vállalkozások és 
más szervezetek munkáját támogatja, pontosan 
a célközönségnek szóló, lényegre törő és vonzó 
üzenetek megfogalmazásával. A Story Foundry 
teljes körű kreatív szolgáltatást nyújt. Tevékenysége 
magába foglalja a tartalomszolgáltatás összes 
csatornájára kiterjedő inbound marketing 
programokat, a branding kezdeményezéseket és 
tájékoztató kampányok szervezését.

Az illusztrációk a Brian Wilson Design (Írország) 
munkái, a Story Foundry együttműködésével.
www.storyfoundry.eu

SZERZŐI JOGGAL 
KAPCSOLATOS 
TÁJÉKOZTATÁS 
A jelen dokumentumban szereplő információk 
kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, felhasználásuk 
az olvasó saját kockázatára és felelősségére 
történik. Sem az Európai Bizottság, sem a Bizottság 
nevében vagy részéről eljáró személy az itt 
szereplő információk felhasználásáért semmilyen 
felelősséget nem vállal.
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