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ELÔSZÓ

Magyarország környezeti jövôképe, mûhelytanulmányok címmel és tartalom-
mal sorozatot indít az Országos Környezetvédelmi Tanács a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetével összefogva. A cél kettôs: egyfe-
lôl tematikus fórumot teremteni mindazon tudósok, kutatók, közírók számára,
akiknek gondolataik vannak errôl a jövôrôl, látni próbálják e jövôképet. Más-
felôl tájékoztatást adni a döntéselôkészítô mûhelyek, közszolgálati apparátu-
sok számára javaslataik, valamint a döntéshozóknak maguknak következteté-
seik megfogalmazásához.

A téma széles körû. Nem csupán, és talán nem is elsôsorban a környe-
zet(védelmé)rôl szól. Arról is, természetesen, a környezeti, természeti erôfor-
rásokkal való, hosszú távon fenntartható gazdálkodás lehetôségeirôl és korlá-
tairól, valamint a környezet állapotáról és a védelmére szolgáló intézmény-
rendszer helyzetérôl. És szól a jó környezet értékének és kívánatosságának
valóságos mértékérôl a társadalomban, valamint a döntési alternatívák latolga-
tása során a döntéshozók számára.

A mûhelytanulmányoknak mindezeken túl nyilvánvalóan elemezniük kell
azokat a globális, kontinentális, országos, regionális trendeket, amelyek várha-
tóan „meg fognak velünk történni”. Azt, hogy melyek lesznek a következô
évtized(ek) fô gazdasági, társadalmi, valamint térszerkezetet, erôforrás-
használatot befolyásoló anyag-, energia- és információtranszportokat (és mig-
rációt) alakító folyamatai. Vélhetôen ezek fogják fölrajzolni a kereteket.

Félô ugyanis, hogy a jövô forgatókönyveit – legalábbis egyelôre még – nem
a fenntarthatóság tervezôi írják.

E mûhelytanulmányok reményeink szerint segíteni fognak megvilágítani
Magyarország ma még eléggé elmosódó környezeti jövôképét.

E cél szolgálatában adják ki a sorozatot a szerkesztôk

Bulla Miklós és Tamás Pál
az OKT fôtitkára a MTA SZKI igazgatója
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BEVEZETÉS

„Magyarország környezeti jövôkép”-ét (a továbbiakban: Jövôkép) 1992–93-
ban a Magyar Tudományos Akadémia és a Környezetvédelmi és Területfej-
lesztési Minisztérium megbízásából dolgozta ki egy mintegy 70 szakértôbôl
álló team (Beliczay, Bulla, Vári, 1994). A jövôkép-tervezési módszernek meg-
felelôen a team (i) elemezte a környezet állapotát fenyegetô folyamatokat, (ii)
hosszú távú – az ezredfordulóig, illetve 2010-ig elérendô – célokat fogalma-
zott meg a legkritikusabb állapotváltozókra, majd (iii) kijelölte azokat a legfon-
tosabb intézkedéseket és politikákat, amelyek e célok eléréséhez szükségesek.

Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a Jövôkép által kitûzött fô célok az
azóta eltelt mintegy 10 év során mennyiben teljesültek. Ezt követôen a célok
teljesülésének, illetve nem teljesülésének közvetlen és mélyebb strukturális
okait kíséreljük meg felderíteni. Ennek érdekében elemezzük a Jövôkép-ben
felvázolt társadalmi-gazdasági szcenáriók megvalósulását. A tanulmányt né-
hány általános következtetéssel zárjuk.

A JÖVÔKÉP CÉLJAINAK TELJESÜLÉSE

A Jövôkép a természeti elemekre, a levegôre, a vízre, a talajra és az élôvilágra
vonatkozóan határozott meg célállapotokat, elemezte a kiindulási és a célálla-
pot közötti eltéréseket, valamint a környezeti elemek állapotát leginkább befo-
lyásoló tényezôket. A következôkben a Jövôkép-ben megfogalmazott fôbb
célok alakulását elemezzük. Munkánkban elsôsorban a „Helyzetelemzés Ma-
gyarország környezeti állapotáról” c. tanulmányban összegzett adatokra tá-
maszkodtunk (Bulla, M. NFT Helyzetelemzés Magyarország környezeti állapo-
táról 2002. április GM kézirat).

A Jövôkép által a levegô állapotára vonatkozóan kitûzött célok közül az
alábbiakkal foglalkozunk:

• Üvegházhatású gázok kibocsátására kitûzött célok
• Savasodást és oxidánsképzôdést okozó anyagok kibocsátására kitûzött

célok
• Egészségkárosító szennyezôk immissziójára kitûzött célok
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Az üvegházhatású gázok közül a szén-dioxidra a Jövôkép a kibocsátás
1985–87. évi átlagszinten (8,8 107 t/év) történô befagyasztását tûzte ki célul.
Az azóta eltelt idôszakban hazánk aláírta az ENSZ Éghajlatváltozási Keret-
egyezményhez kapcsolódó Kyoto-i Jegyzôkönyvet, amelyben a CO2 kibocsátás
további, – az 1990. évihez képest 6%-os – csökkentését vállalta 2010-ig. A
CO2 kibocsátás 1991-ig – elsôsorban a termelés visszaesése miatt – jelentôsen
csökkent, 1991 óta azonban ez a csökkenés nagymértékben lelassult. Figyel-
meztetô jel, hogy a CO2 közlekedési eredetû kibocsátása az utóbbi években
nôtt.

A savasodást és oxidánsképzôdést okozó anyagok közül kiemelendôk a
kén-dioxid és a nitrogén-oxidok. A kén-dioxid kibocsátásra a Jövôkép célként
azt jelölte meg, hogy az 1980-as kibocsátási szint (13,8 105 t/év) 1993-ig 30%-
kal, 2000-ig pedig 40%-kal csökkenjen. A tényleges mérséklôdés ennél jóval
nagyobb volt, 1999-ben a kibocsátás 6 105 t/év alá esett. A visszaesés fôképp
az energiaszerkezet megváltozásának köszönhetô, de folyamatosan csökken
az SO2 kibocsátás más szektorokban is, ami elsôsorban a fûtési rendszerek,
illetve a jármûpark korszerûsítésének köszönhetô.

A nitrogén-oxidok esetében a Jövôkép a kibocsátásnak az 1987-es szinten
(2,7 105 t/év) való befagyasztását jelölte meg célként. A NOx kibocsátás 1992-
ig meredeken csökkent, azóta azonban folyamatosan nô. A növekedésért
elsôsorban a közlekedés tehetô felelôssé, mivel a gépjármûállomány növeke-
dése nagyobb ütemû, mint a korszerûbb gépjármûvek térhódításából adódó
szennyezôanyag-kibocsátás csökkenés.

Az egészségkárosító szennyezôk közül a Jövôkép a CO, SO2, NOx, fluoridok,
VOC, aerosol, PAH, ólom határérték túllépéseinek megszüntetését tervezte.
Ezt nem sikerült elérni, s a lakosságnak 2002-ben is jelentôs hányada (24,7%)
él szennyezett levegôjû, illetve mérsékelten szennyezett levegôjû települése-
ken (20,3%). Különösen kedvezôtlen, hogy az NOx és a CO kibocsátása né-
hány éves csökkenési periódus után újra növekedni kezdett, a szilárd anyagok
(por) kibocsátása pedig 1992 óta stagnál. Pozitív változás viszont az ólomki-
bocsátás gyakorlatilag nullára esése az ólmozott benzin forgalmazásának
1999-es megszüntetése óta.

Bár országos szinten a levegô minôsége kismértékû javuló tendenciát mu-
tat, vannak olyan települések, ahol a nagy átmenô gépkocsiforgalom miatt az
NOx koncentráció növekszik (pl. Sopron, Mosonmagyaróvár, Szentendre,
Budaörs), illetve ahol a szálló por koncentrációja emelkedik (Budapest, Tata-
bánya). Összességében az jellemzô, hogy a lakosság jelentôs része számára a
szennyezett levegô továbbra is potenciális egészségkárosító tényezô, s egyes
szennyezôk (pl. NOx, CO) esetében a javuló trendek megfordulása aggoda-
lomra ad okot.
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A Jövôkép vizeink állapotára vonatkozóan számos célt határozott meg.
Ezek közül az alábbiakkal foglalkozunk:

• A felszíni vizek (elsôsorban a Duna, Tisza, a Balaton és a Velencei-tó)
vízminôsége

• A felszín alatti vízkészletek mennyisége
• A felszín alatti ivóvízbázisok minôsége

A Jövôkép célként jelölte meg, hogy a Duna vízminôsége legalább III. osztá-
lyú legyen a folyó teljes magyarországi szakaszán. Ez nem teljesült; már a Ma-
gyarországra érkezô Duna vize is sok tekintetben – elsôsorban mikrobiológiai
szempontból – rosszabb a célállapotnál (IV. osztályú), a magyarországi szaka-
szon lejjebb haladva pedig a vízminôség tovább romlik. A romlás mértéke az
elmúlt években csökkent, ami fôképpen az új szennyvíztisztítók üzembe he-
lyezésének, illetve a csatornázottság növelésének köszönhetô. A legrosszabb a
víz minôsége a fôváros alatti szakaszon, a tisztítatlanul bevezetett szennyvizek
hatására itt a legnagyobb a víz szervesanyag tartalma, illetve mikrobiológiai
szennyezettsége. A Duna teljes magyarországi szakaszán növekszik az idôsza-
kos algásodás mértéke is.

A Tisza vízminôségére vonatkozóan a Jövôkép azt tûzte ki célul, hogy a
vízminôség ne romoljon és mindenütt legalább III. osztályú legyen. Ezek a
célok sem teljesültek. Romlott a belépô szelvénybe érkezô víz minôsége, elsô-
sorban a szerves anyag mennyisége, illetve a mikrobiológiai szennyezôk kon-
centrációja szempontjából (ez utóbbi tekintetében V. osztályú). Az országot
elhagyó vízben még nagyobb a szerves anyagok, valamint a nitrát- és foszfor-
vegyületek koncentrációja, mint a belépôben. Pozitív változás viszont, hogy
mikrobiológiai szempontból és mikroszennyezôk tekintetében kisebb a kilépô
víz szennyezettsége, mint a belépôé, elsôsorban a szolnoki szennyvíztisztító
üzembe helyezésének köszönhetôen.

A Jövôkép az állóvizekre legalább II. osztályú vízminôséget határozott meg
célként. A Balaton esetében ez a cél teljesült, a tó vizének minôsége évek óta
igen kedvezô, s az algásodás mértéke is erôteljesen lecsökkent. Mindez elsô-
sorban a kiterjedt szennyvíztisztítási program, a Kis-Balaton tározó, a vízfolyá-
sok torkolatába épített szûrôrendszer és a mezôgazdasági eredetû terhelések
visszaesésének köszönhetô. A Velencei-tó esetében a víz minôsége ingadozó,
ezt elsôsorban a víz utánpótlás nagysága határozza meg, így tartós aszályok
esetén kritikus állapotok is elôfordulhatnak.

Általánosságban elmondható, hogy a felszíni vizek minôségének romlása az
ipari és mezôgazdasági termelés és vízfelhasználás visszaesése, a víztakarékos-
sági intézkedések, valamint a vízvédelmi beruházások együttes hatásának
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köszönhetôen néhány szennyezô tekintetében nagymértékben mérséklôdött,
illetôleg bizonyos területeken (pl. mikroszennyezôk) javulás is észlelhetô.
Ugyanakkor a vizek mikrobiológiai szennyezettsége továbbra is igen kedvezôt-
len, javulás nem tapasztalható, már az országhatáron igen szennyezetten lép
be vízfolyásaink többsége (1.1. ábra).

A felszín alatti vízkészletek (parti szûrésû vízbázisok, rétegvizek, karsztvizek)
mennyiségével kapcsolatosan a Jövôkép a nyomáscsökkenés ütemének mér-
séklését, illetve a vízkivétel és az utánpótlódás összhangba hozását tûzte ki
célul. Ezt a célt többnyire sikerült elérni, elsôsorban a vízkivétel mérséklôdé-
sének köszönhetôen. Továbbra is problematikus azonban a rétegvízszintek
csökkenése a Kisalföldön, a Duna–Tisza-közén, és a Bükkalján, valamint a
karsztvizek szintjének süllyedése a Dunántúli-középhegységben és Budapest
környékén. Különösen nagy veszélyt jelent a termálvizek túlzott mértékû ki-
termelése. Figyelmeztetô jel, hogy míg 1989 és 1994 között a víztermelés
valamennyi felszín alatti vízbázis-típus esetében jelentôsen csökkent, addig az
évtized második felében a csökkenés megállt, sôt a karszt- és rétegvíz-
termelésben kismértékû emelkedés tapasztalható. Az is valószínûsíthetô, hogy
megnôtt a rétegvizekbôl engedély nélkül kitermelt vizek mennyisége.

A felszín alatti ivóvízbázisok minôségére vonatkozóan a Jövôkép a
mikroszennyezôk növekedésének megállítását és a nitrátszennyezés csökken-
tését tûzte ki célul. Az elsô célt sikerült megvalósítani, mikroszennyezôk
szempontjából a felszín alatti vízbázisokból termelt víz minôsége általában
megfelelô. A nitrát koncentráció azonban továbbra is nagyfokú, annak ellené-
re, hogy a mûtrágyázás és a szervestrágya felhasználás csökkentése mérsékelte
a felszín alatti vizek nitrátterhelését. A szakszerûtlen szennyvízelhelyezés,
hulladéklerakás, és mezôgazdasági hígtrágyakezelés, valamint a légkörbôl ki-
ülepedô savas komponensek a felszín alatti vizek nitrátterhelése révén tovább-
ra is veszélyeztetik ivóvízbázisainkat.

A Jövôkép által talajaink állapotára definiált célok közül a következôket
vizsgáljuk:

• A talajok kémhatása
• A talajok eróziója és deflációja
• A talajok szikesedése
• A talaj toxikus szennyezése

A talajok kémhatását illetôen a savanyú talajok területnövekedésének
megállítása volt a cél. Ezt nem sikerült elérni, a talajok savasodása az elmúlt
évtizedben tovább folytatódott és vált az egyik legveszélyesebb degradációs
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1.1. ábra. A felszíni vizekbe vezetett összes szennyvíz mennyiségének megoszlása
régiónként

1997

Közép-
Dunántúl

20,2%

Észak-Alföld
10,0%

Dél-Alföld
7,8%

Nyugat-
Dunántúl

9,5%

Dél-Dunántúl
5,2%

Közép-
Magyarország

38,8%

Észak-
Magyarország

8,5%

Ebbôl:
Budapest  86 %
Pest megye  14 
%

1999

Közép-Dunántúl
22,7%

Észak-Alföld
9,3%

Dél-Alföld
12,2%

Észak-
Magyarország

8,4%

Nyugat-Dunántúl
9,5%

Dél-Dunántúl
5,2%

Közép-
Magyarország

32,7%

Ebbôl:
Budapest  83 %
Pest megye  17 % 



Mûhelytanulmányok Magyarország környezeti jövôképérôl

12

folyamattá. Ma már az ország talajtakarójának 13%-a erôsen, 42%-a pedig kö-
zepesen, illetve gyengén savanyú kémhatású. A talajsavanyodás felerôsödésé-
ben elsôsorban a levegôszennyezés okozta légköri száraz és nedves ülepedés-
nek, a szakszerûtlen mûtrágyázásnak és hulladékkezelésnek, valamint a nem
kellô mértékû meszezésnek van szerepe.

A talajokat fenyegetô eróziós és deflációs folyamatokat a Jövôkép az egyik
legsúlyosabb problémaként jelölte meg, amely az ország területének jelentôs
részét (mintegy 40%-át) sújtja, és célul tûzte ki a növekedés megállítását, illet-
ve a károk csökkentését. Úgy tûnik azonban, hogy különösen a vízerózió vo-
natkozásában, – elsôsorban a növekvô árvizek és belvizek miatt, – nem sike-
rült számottevô javulást elérni.

A talajok szikesedését illetôen a másodlagosan szikesedett területek (4–500
ezer ha) növekedésének megállítását kellett volna elérni. Ez nem sikerült, je-
lenleg a másodlagosan szikesedett területek nagysága mintegy 960 ezer hek-
tárra tehetô. A másodlagos szikesedés fôképp a rossz minôségû öntözôvíz és a
nagy sótartalmú talajvíz hatásának eredménye.

A talajok kémiai szennyezettségére a Jövôkép a növekedés megállítását, a
kritikus területeken a határértékek alatti szintek megôrzését, illetôleg a szeny-
nyezôk potenciális toxicitásának csökkentését írta elô. E célok teljesülése el-
lentmondásosnak tûnik. Talajaink – a fôképp pontszerû szennyezéseket okozó
havária eseteket leszámítva – toxikus elemekkel továbbra sem szennyezettek.
A potenciális szennyezô források és a bekövetkezett szennyezések száma
azonban folyamatosan emelkedett az elmúlt évtizedben. Ezek nagy része ipa-
ri, katonai és infrastrukturális objektumokból, bányászati tevékenységbôl, va-
lamint a települési szilárd és folyékony hulladék szakszerûtlen kezelésébôl
ered. Továbbra is jelentôs szennyezô a mezôgazdaság, ennek egyik fô oka az
állattartás hígtrágya-problémájának megoldatlansága. Pozitív fejlemény vi-
szont, hogy a növényvédôszer-maradványok által okozott szennyezés mértéke
már elenyészô.

Összességében megállapítható, hogy az egy évtizeddel ezelôtt kitûzött cé-
loknak csak kisebb részét sikerült teljesíteni, s talajaink degradációja tovább
folytatódott.

A Jövôképnek az élôvilágra elôírt céljai közül az alábbiakat emeljük ki:

• Természetközeli és féltermészetes területek nagysága
• Hasznos ökológiai funkciókat ellátó területek nagysága

A Jövôkép szerint növelni kell a védett területek nagyságát. Az elképzelé-
seknek megfelelôen az 1990-ben az ország mintegy 7%-át elfoglaló védett
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területek nagyságát további, még védettségre alkalmas területek bevonásával
2000-ig összesen legalább az ország területének 10%-ára kellett volna emelni.
Ezt majdnem sikerült teljesíteni, 1999-ben a védett területek az ország terüle-
tének 9,1%-át tették ki.

A célkitûzéseknek megfelelôen az elmúlt évtizedben ugyancsak növekedett
az erdôvel borított területek nagysága, jelenleg ezek közel 20%-át teszik ki az
ország területének. Kedvezô az is, hogy ezen belül a természetvédelmi célú
erdôk területe az elmúlt évtizedben kb. 20%-kal nôtt.

A célok között szerepelt a természetes vizek és nedves élôhelyek megôrzése
is. Ennek megvalósulását nagyban segítette, hogy Magyarország a nemzetközi
jelentôségû vadvizekrôl és a vízimadarak tartózkodásáról szóló Ramsar-i
Egyezményben vállalt kötelezettségeit az 1993. évi XLII. törvényben kodifikál-
ta. Ugyancsak nagy jelentôsége van az UNESCO Man and Biosphere (MAB)
programja keretében a Bioszféra Rezervátum Területek kijelölésének, ame-
lyek a lehetô legkisebb területen a legtöbb növény- és állatfaj tartós fennmara-
dását hivatottak biztosítani.

A Jövôkép kívánatosnak ítélte, hogy mérséklôdjék a hasznos ökológiai
funkciókat ellátó területek csökkenésének üteme. Ez nem teljesült, sôt a csök-
kenés inkább felgyorsulni látszik. Országosan tovább folytatódott az ún. ipari
parkok elterjedése, utak és egyéb vonalas létesítmények, valamint nagy bevá-
sárlóközpontok építése, amelyek túlnyomó része „zöld mezôs” beruházásként
valósult meg. A felhagyott iparterületek és bányák kármentesítésének és re-
kultivációjának elmaradása indokolatlanul növeli a zöld mezôs beruházások
területigényét, azaz további biológiailag aktív területek beépítését.

Nagyrészt a természeti környezet rovására történt a települések terjeszke-
dése is. A nagyobb városok környezeti és egyéb problémái egy intenzív kiköl-
tözési hullámot indítottak el a környezô kisebb településekre, amelynek egyik
káros következménye a zöld területek további csökkenése, a lakóterületek és
a természetes élôhelyek közötti védôövezetek felszámolása lett.

Összességében elmondható, hogy bár a természetvédelem a környezetvé-
delem „sikerágazatának” tekinthetô, amely sikeresen valósította meg számos
természetközeli terület és fontos élôhely védelmét, az elmúlt évtized során
nem csökkent az igen gazdag hazai növény- és állatvilág fenyegetettsége. En-
nek okai elsôsorban a területhasználatok változásai, amelyek a biológiailag
aktív területek felszabdalásához vezettek, valamint a víz- és talajszennyezés
növekedése.
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1.2. ábra. Terület nélkül védett értékek (1997–1999)

Becsült

világ

Becsült

hazai

Védett Fokozottan

védett

Összesen

fajszám fajszám 1997 1999 1997 1999 1997 1999

Növények 350.000 2.200 463 464 52 52 515 516
–Mohák 25.000 589 20 19 – 1 20 20
–Harasztok 13.000 58 38 38 1 1 39 39
–Nyitvatermôk 640 8 1 2 1 – 2 2
–Zárvatermôk 311.360 2.343 404 405 50 50 454 455
Állatok 1 250.000 42.000 771 771 84 84 855 855
–Gerinctelenek 1 205.000 41.460 389 389 – – 389 389
–Gerincesek 45.000 541 382 382 84 84 466 466
 –Körszájúak 2 2 – – 2 2
 –Halak 22.900 81 25 25 1 1 26 26
 –Kétéltûek 3.000 16 16 16 – – 16 16
 –Hüllôk 6.300 15 13 13 2 2 15 15
 –Madarak 8.700 361 278 278 70 70 348 348
 –Emlôsök 4.100 83 48 48 11 11 59 59

Forrás: KöM Természetvédelmi Hivatal

A JÖVÔKÉP ÉS A TÉNYLEGES FOLYAMATOK

A környezeti állapot alakulását tanulságos abból a szempontból megvizsgálni,
hogy melyek azok a környezeti állapotjellemzôk, (i) amelyekre a kitûzött célok
teljesültek, esetleg túlteljesültek, (ii) amelyekre a kitûzött célok nem teljesül-
tek, illetve (iii) amelyekre a Jövôkép nem fogalmazott meg elvárásokat, viszont
váratlan, nemkívánatos folyamatok figyelhetôk meg.

Teljesült célok

A levegô állapotával kapcsolatos célok valamennyi olyan területen teljesültek,
ahol Magyarország nemzetközi szinten kötelezettséget vállalt különféle anya-
gok emissziójának befagyasztására vagy csökkentésére (pl. üvegházhatású
gázok kibocsátása). Ez annak köszönhetô, hogy a vállalt kötelezettségek reáli-
sak voltak; egyrészt a gazdasági visszaesés megkönnyítette e kibocsátások
csökkentését, másrészt az ezen anyagok kibocsátásáért felelôs szektorokban
(energetika, ipar) a privatizáció során sikerült érvényesíteni a környezetvédel-
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mi szempontokat (ld. például a Mátrai Erômû kéntelenítô építésével össze-
kapcsolt privatizációját).

Vizeink esetében ugyancsak a nemzetközi kötelezettség vállalás (pl. EU jog-
szabályok átvétele), illetôleg a gazdasági recesszió következtében csökkentek
egyes befogadók terhelései. Látványos minôségi javulás azonban csak akkor
következett be, ha egy-egy vízgyûjtôn több régiót és szektort érintô, össze-
hangolt programot sikerült beindítani. Ilyen például a Balaton vízminôségének
látványos javulása a szennyvíztisztítási program, hidrológiai beavatkozások, és
mezôgazdasági eredetû terhelések csökkentésének hatására.

Talajaink állapotában kismértékû javulás csak a növényvédôszer maradvá-
nyok vonatkozásában mutatható ki, ami ugyancsak a gazdálkodás intenzitásá-
nak visszaesésével függ össze. Az élôvilág szempontjából kulcsfontosságú
természetközeli és féltermészetes területek növelését ugyancsak a mezôgazda-
sági termelés visszaszorulása tette lehetôvé, de a nemzetközi kötelezettség
vállalások (pl. Ramsar-i szerzôdés) itt is lényeges szerepet játszottak.

Nem teljesült célok

A levegôszennyezés területén nem teljesült az immisszióval kapcsolatos célok
jelentôs része (2.1. ábra). Ennek egyik oka, hogy a gazdasági hanyatlástól és
munkanélküliségtôl való félelem számos település lakosságát és önkormányza-
tát a levegôszennyezô ipari és szolgáltató létesítmények, illetve tevékenységek
megtartására, újak létrehozására, valamint a határérték túllépések fölötti
„szem-hunyásra” ösztönözte. A közlekedési eredetû levegôszennyezés drámai
növekedésének fô okai pedig fôképp a terület- és településfejlesztés területén
tapasztalható kedvezôtlen folyamatokban, az egyes térségekben (pl. fôvárosi
agglomeráció) elszabadult ingatlanspekulációban, valamint a gépjármû-verti-
kumban érdekelt gazdasági csoportok erôs érdekérvényesítô képességében
keresendôk.

Ami a felszíni folyóvizek és a felszín alatti vizek minôségét illeti, a legtöbb
szennyezô tekintetében legfeljebb a romlást sikerült fékezni. A folyók eseté-
ben ennek egyik oka az, hogy a szomszédos országok többségében – a Jövô-
képben megfogalmazott optimista elvárásokkal ellentétben – folytatódik a
folyókat súlyosan veszélyeztetô (pl. bányászati, ipari) technológiák alkalmazá-
sa. Ennek súlyos következménye volt például a Tiszát 2000 tavaszán ért cián-
és nehézfémszennyezés. A romlás másik fô oka a hazai szennyezôkkel szem-
beni – korábban már említett – túlzottan elnézô hatósági magatartás.
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2.1. ábra. Települések immissziójának minôsítése. 1997–1998

Megfelelô      
Mérsékelten szennyezett 
Szennyezett 

Forrás: KGI

A talajok degradációjának, eróziójának és deflációjának megállítására, illet-
ve e folyamatok megfordítására kitûzött célokat ugyancsak nem sikerült teljesí-
teni. Ennek részint meteorológiai tényezôi vannak (pl. árvizes és aszályos idô-
szakok váltakozása), egy másik lényeges ok, hogy a mezôgazdaságban képzô-
dô jövedelmek nem biztosítanak elegendô forrást talajvédelemre és talajjaví-
tásra.

Végül, az élôvilág szempontjából egyik leghátrányosabb folyamat, hogy a
települések, ipari, infrastrukturális és egyéb létesítmények gyorsütemû terjesz-
kedése következtében tovább csökkentek a hasznos ökológiai funkciókat ellá-
tó területek.

Elôre nem látott folyamatok

Van két olyan állapotjellemzô, amelyekre a Jövôkép nem tûzött ki célokat,
mert ezek egy évtizeddel korábban nem tûntek kritikusnak. Ezek a városok és
a vidék komplex környezetminôségi jellemzôi, amelyek az életminôség szem-
pontjából több helyen már-már kritikus szintet értek el.
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A városok belterületein és a forgalmas fôútvonalak mentén helyenként nö-
vekvô gyakorisággal magas szennyezôanyag-koncentrációk mérhetôk. A közle-
kedési kibocsátások, és ezen belül is a közúti gépjármûforgalom kibocsátásai, a
levegôminôségi problémák legfontosabb okozóivá váltak. A belterületi zajterhe-
lés és az ennek nyomán járó stressz kialakulásában is döntô hatású a közleke-
dés. A városokban önálló területfelhasználásként szerepelnek a közlekedési
területek. A közlekedés és az ipari zónák területfoglalása folyamatosan növek-
szik, amelyek rontják a városokat körülvevô tájak természeti környezetét.

Az államszocializmus idôszakában az extenzív városfejlesztés (erôteljes
iparosítás, lakótelepek építése) igen komoly károkat okozott a városok élhetô-
ségében. Az elmúlt években jelentôsen megváltozott a városok funkciója,
elrendezése. Az erôsen szennyezô iparágak megszûntek, és így jelentôs terüle-
tek szabadulnak fel. A felszámolásra került nagyvállalatok hátrahagyott szeny-
nyezett környezete még mindig az egyik legsúlyosabb városi környezeti örök-
ségünk. A korszerûsödô ipar új telephely-választása ritkán érinti a felhagyott,
funkció nélküli korábbi telephelyeket, s döntôen a zöldmezôs beruházásokat
részesítik elônyben. Ennek két megközelítésben is káros hatásai vannak. Egy-
részt a városok belsô területein sokáig maradnak használaton kívüli, egyre
rosszabb állapotba kerülô területek, másrészt az extenzív területhasználat a
városok nem kívánatos területi kiterjedését, a városszerkezet kedvezôtlen mó-
dosulását is eredményezi. Másik figyelemre méltó tendencia, hogy a (leg)-
gazdagabb rétegek kiköltöznek a települések környéki agglomerációba, és a
városokban egyre növekszik a „slum-osodó” területek száma. Egyes területe-
ken az épületek állapota folyamatosan romlik. A terület egyre szemetesebb, a
köztisztaság egyre gyengébb.

A városok perifériáin megjelenô új, korszerû ipari telephelyek vagy autós
bevásárló központok a beépítések nagy területekre való széthúzásával okoz-
nak mûködtetési és környezeti problémákat. A városok szétterülése és a kü-
lönbözô funkciót ellátó területek egymástól való elkülönülése a közlekedési
igény növekedésével jár. A tömegközlekedés fejlesztését, karbantartását az
elmúlt évtizedben a legtöbb városban forráshiány miatt elhanyagolták. A mul-
tinacionális cégek nélkülözhetetlen gazdasági szerepük mellett meglehetôsen
érzéketlenek az épített környezet által hordozott kulturális hagyományokra, a
helyi környezeti sajátosságokra. Fejlesztéseik az épített környezet kulturális
tartalmában is a globalizációs tendenciákat erôsítik. A települések összenövése
megszünteti a közlekedési pályák környezetvédelmi szempontból viszonylag
kedvezôbb elvezetésének lehetôségeit, csökkenti a települési identitást. Az
esztétikai, illeszkedési szempontokat nélkülözô fejlesztések tömeges terjedése
teljesen tönkre teheti a viszonylag egységes megjelenést tükrözô értékes vá-
rosképi megjelenést.
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2.2. ábra. A környezeti elemek terhelésének tendenciái

Terhelés Tendencia Hatástokozó tevékenység
LEVEGÔ

Kén-dioxid kibocsátás Csökkenô Hôerômûvek (70 %)
Nitrogén-oxidok kibocsátása Emelkedô Közlekedés, gépjármûvek (60 %)
Szilárdanyag kibocsátás Lassú csökkenés Ipar

Lakosság
Szén-monoxid kibocsátás Kis mértékben emelkedô Közlekedés (70 %)

Ipari technológiák(20 %)
FELSZÍNI VIZEK

Nitrátosodás Növekedés csökken Szennyvíz
Felszíni lefolyás

Tápanyag háztartás Enyhén javuló Mûtrágyázás csökkenése
Mikrobiológiai szennyezettség Nincs javulás Szennyvíz

Felszíni lefolyás
Vízkészlet A szélsôségek gyakorisága nô Hidrometeorológiai körülmények

Vízgyûjtôk felszínének változtatá-
sa

FELSZÍN ALATTI VIZEK
Felszín alatti vízhasználatok Csökkenô 10 év alatt kb. 40 %-

kal
Víz piaci árának növekedése

Vízbázisok ¾-e sérülékeny Földtani védettség hiánya
Hulladékok

Nitrátosodás Lassan tovább nô Szennyvíz
Felszíni lefolyásból származó
leszivárgás

Talajvízszint Süllyedés mérséklôdik, helyen-
ként nô

Vízkitermelés csökkenése
Csapadékok növekedése

FÖLD
Területhasználat

Szántóterület Stagnál, csökken Tulajdonviszonyok változása
Erdôterület Lassan nô Erdôtelepítés
Mûvelésbôl kivont terület Lassan nô Tulajdonviszonyok, ipar, közle-

kedés, infrastruktúra
Talajsavanyodás Nincs adat, feltehetôleg csökken Légköri savasodás

Mûtrágya-felhasználás csökken
Erózió, defláció (2,3 illetve 1,4
millió hektár)

Nincs adat, feltehetôleg csökken Mezôgazdasági táblaméretek és
mûvelési módok változása

TERMÉSZET
Védett fajok és területek aránya Növekedik Szabályozás

Forrás: saját
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A városok az emberi egészség szempontjából halmozott problémaforrást
jelentenek. A levegôminôség és a helyben történô rekreációs lehetôségek
romlása következtében mind nagyobb területet érintô életminôségi problé-
mák jelentkeznek. A városi környezet és életmód, a meglehetôsen sok stressz-
helyzettel járó állapot növeli az egyes betegségek kialakulásának valószínûsé-
gét.

A kilencvenes éveket megelôzôen az intenzív, iparszerû, nagyüzemi mezô-
gazdasági mûvelési rendszerek a vidéki környezetben több káros és vissza-
fordíthatatlan folyamatot indítottak el. A vidéki környezetminôséget kevésbé
jelentékenyen befolyásoló, azonban pontszerûen jelentôs területhasználatok
között meg kell említeni a külszíni bányászatot és a külterületeken elhelyez-
kedô ipart. Az intenzív mezôgazdaság káros hatásának legnyilvánvalóbb jele-
ként a talajok degradációját, a felszín alatti és felszíni vizek minôségének
romlását említhetjük meg.

Egészségügyi és élelmiszerbiztonsági szempontból beláthatatlan következ-
ménye volt a kemikáliák intenzív felhasználásának. A nagy kiterjedésû, mono-
kultúrás gazdálkodás környezetesztétika szempontból is károsan hatott a vi-
déki környezetminôségre, illetve egyértelmûen csökkentette a biodiverzitást.
Az iparszerû mezôgazdálkodás következtében visszaszorultak a hagyományos,
az adott tájra jellemzô, hosszútávon is fenntartható gazdálkodási formák. A
tradicionális területhasználati módok ismerete a vidéken élô késôbbi nemze-
dékeknél a generációváltás miatt ráadásul jelentôsen lecsökkent.

A mai vidék egyik legnyomasztóbb problémáját Magyarországon a vízzel
való állandó küzdelem jellemzi. Különösen súlyos gondot jelentenek az elmúlt
években fokozódó sûrûségû és intenzitású árvizek és belvizek, illetve az eze-
ket gyakran felváltó aszályos idôszakok. Mindez nagymértékben lerontotta
egyes mezôgazdasági területek eltartóképességét és kormányzati beavatkozás
híján elôbb-utóbb jelentôs elvándorláshoz fog vezetni.

A GAZDASÁGI-TÁRSADALMI SZCENÁRIÓK ELEMZÉSE

A Jövôkép készítésekor a szakértôi team elemezte a célok megvalósíthatóságát
különféle társadalmi-gazdasági forgatókönyvek (szcenáriók) mellett. A
szcenáriók kiválasztásának fô elve az volt, hogy azok egy valószínûsíthetô gaz-
dasági fejlôdési sávhoz minél közelebb legyenek, ugyanakkor karakterisztiku-
san különbözzenek egymástól a környezeti erôforrások használata tekinteté-
ben. A különféle hazai mûhelyekben készülô gazdasági prognózisokkal össz-
hangban a szakértôk sem politikai-gazdasági katasztrófaváltozatokkal, sem
gyors kitörést tartalmazó fejlôdési változatokkal nem foglalkoztak. Három
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szcenárió készült: az „A” és „B” szcenáriónál az optimista prognózisokat vet-
ték figyelembe, amelyek 1993 és 2005 között átlagosan évi 2–3% GDP-
növeke-déssel számoltak, míg a „C” szcenárió – a pesszimista variánsnak
megfelelôen – stagnálást, illetve visszaesést prognosztizált. Mindhárom válto-
zat azt feltételezte, hogy a GDP-ben az ipar súlya nem változik lényegesen, a
mezôgazdaság súlya csökken, és a szolgáltatási szektor súlya nô. Az „A” és „B”
szcenárió elsôsorban minôségi elemeiben különbözött egymástól. Az „A”
szcenárió olyan fogyasztási és termelési struktúraváltást feltételezett, amelyben
a környezeti szempontok kiemelt hangsúlyt kapnak, míg a „B” szcenárió ese-
tében a fogyasztás és termelés szerkezete a nyugati minták irányába tolódik el,
környezetkímélô technológiaváltás mellett. A „C” szcenárió a jelenlegi fo-
gyasztási és termelési szerkezet továbbélése mellett gazdasági stagnálást-
visszaesést és a környezeti szempontok háttérbe szorítását feltételezte.

A három szcenáriót az 1–3. táblázatok mutatják. Megjegyezzük, hogy a
szcenáriók kidolgozása során bázisévnek az 1990-es évet tekintettük.
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1. táblázat. „A” szcenárió: Környezetkímélô struktúraváltás

E változat esetében erôteljes eltolódás következik be a nem anyagi javak
(kultúra, környezet) fogyasztásának irányába. Az elosztás differenciáltsága
csökken, az alapvetô igényeket kielégítik. A felhasznált meg nem újuló
természeti erôforrások mennyisége nem nô, az ebbôl elôállított javak érté-
ke és minôsége nô.

Az ipar szerkezetében tovább csökken a nehézipari ágazatok súlya, a
struktúra eltolódik a szellemimunka-igényes feldolgozóipari ágazatok, pl.
híradástechnika, elektronika, gyógyszeripar irányába. Megnô a környezet-
védelmi háttéripar szerepe is. A környezetkímélô technológiák kerülnek
elôtérbe. Megnövekszik a kis- és középvállalatok száma. Jellemzôvé válik a
kis és közepes méretû üzemek, valamint az ezek hálózatára támaszkodni
képes, azokkal vertikális és horizontális kapcsolatban lévô nagyvállalatok
együttmûködése.

A mezôgazdaságban mérsékelt, szelektív export válik lehetôvé, amely
kisebb ráfordításokkal nagyobb értéket produkál. A szántóföldi termelés
területe csökken, a kertészeti kultúrák és a gyepterületek, erdôk, energiaül-
tetvények (pl. repce) aránya nô. A termelés a biotermékek, az organikus,
ökologikus eljárások, valamint az integrált, alacsony ráfordítású módszerek
irányába tolódik el. A mûtrágya és a növényvédôszer ható-anyagfelhasz-
nálás a 80-as évek értékének 40-50%-ára csökken. Az állattenyésztésen
belül a kérôdzôk aránya nô, az ágazat regionálisan átrendezôdik. Erôsödik
a mezôgazdálkodás táji jellege, növekszik változatossága (fajgazdagság,
sokszínû, tájanként differenciált üzemi és gazdálkodási struktúra). A mezô-
gazdálkodás környezetgazdálkodási orientációt vesz, így a termelésen túli
funkciói közül növekszik a tájápoló, szolgáltató (kereskedelem, vendéglá-
tás) funkciók szerepe. Kialakulnak a mezôgazdasági vállalkozások sokszínû,
változatos formái, amelyek között meghatározó szerepe van az életképes,
alkalmazkodásra képes családi gazdaságoknak. Ezek jövedelmezô mûkö-
dését különbözô valódi szövetkezetek (kooperációk) segítik.
A szolgáltatási szektorban elsôsorban az élômunkaigényes szolgáltatások,
pl. oktatás, egészségügy, személyi szolgáltatások, javítás, karbantartás, ke-
reskedelem, pénzügyi, banki és biztosítási szféra részaránya emelkedik. A
turizmuson belül a szelíd idegenforgalom szerepe nô. Az informatika, a
hírközlés és távközlés fejlôdése (pl. elektronikus pénzforgalmi, házhoz-
szállítási stb. lehetôségek növekedése) következtében a közlekedés és
szállítás összvolumene nem, vagy csak kismértékben (max. 5%-kal) bôvül.
A közúti, a vasúti és a vízi közlekedés részaránya a jelenlegi szinten marad.
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A nemzetközi tranzitforgalom jelentôs mértékben átterelôdik a vasútra.
A tömegközlekedés részaránya nem csökken, esetleg kismértékben nô. A
közlekedési eszközök, üzemanyagok színvonala javul. A pályák és utak
mûszaki állapota javul, elsôsorban elkerülô utak épülnek.

Az energiafelhasználás volumene nem nô, ezen belül a villamos-energia
felhasználás 6–7%-al növekszik. Az egységnyi megtermelt értékre esô
energiafelhasználás csökken. Jelentôs eltolódás megy végbe a megújuló
energiaforrások felhasználásának irányába (részarányuk 2%-ról 8–10%-ra
nô). A földgázfelhasználás aránya a jelenlegi 35%-ról 45%-ra nô, a nukleá-
ris energia felhasználása nem bôvül. Új alaperômûre nincs szükség. A
villamosenergia importtól való függés csökken. Az energiatermelés és -fel-
használás technológiái fejlôdnek.

E szcenárió feltételezi, hogy a vidéki térségek olyan kiegyenlített fejlôdé-
se valósul meg, amely a lakóhely regionális elhelyezkedésétôl függetlenül
megfelelô lehetôségeket biztosít minden állampolgárnak. A vidéki térségek
a feltételeknek megfelelô optimális benépesedettséggel rendelkeznek.
Megvalósul a lakóhelyi formák sokszínûsége. Az ellátó rendszerek megfele-
lô kialakítottsága és az infrastruktúra fejlettsége az állampolgárok számára
lehetôvé teszi a lakóhelyi forma szabad megválasztását és a természet-
közeli életmódban rejlô értékek elérését. A vidéki területeken a természe-
tes és épített környezet összehangolt fejlesztése valósul meg. A vidéki terü-
letek és városi körzetek szervesen kiegészítik egymást és sem társadalmilag,
sem gazdaságilag nem érvényesül az urbanizáció egyoldalú preferálása.

A társadalmi egyenlôtlenségek csökkennek. A középrétegek túlsúlyba
kerülnek. Horizontálisan szervezôdô társadalom alakul ki. A lakosság in-
formáltsága és a környezetvédelemben érdekeltek közötti integráció lé-
nyeges tényezôk e szcenárió kialakulásában.

A gazdasági szabályozás területén a környezetvédelem piaci eszközei-
nek megteremtése kerül elôtérbe, mint amilyen az ökoadók rendszere,
vagy a gazdálkodók önszabályozási tendenciáinak erôsítése. A foglalkozta-
tás ösztönzése érdekében az adórendszer az élômunkát és az önfoglalkoz-
tatást relatíve olcsóbbá teszi. A jogi szabályozásban a környezeti érdekek
prioritást élveznek. A jogérvényesítés nem kötôdik materiális érdekekhez.

Végül e szcenárió feltételezi, hogy Magyarország részvétele a nemzet-
közi integrációban nem nô.

Forrás: Beliczay, Bulla, Vári, 1994
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2. táblázat. „B” szcenárió: Környezetkímélô technológiaváltás

E változat szerint mind az anyagi, mind a nem anyagi javak fogyasztása
nô. A felhasznált meg nem újuló természeti erôforrások mennyisége nô. A
fajlagos környezetterhelés csökken. (A teljes terhelés szelektíve növekszik).

Az ipar szerkezetében tovább csökken a nehézipari ágazatok súlya, a
struktúra eltolódik a feldolgozóipari ágazatok irányába. Az ipart közepes
technológiai színvonal és tömegtermelés jellemzi. Új iparágak jelennek
meg (pl. személygépkocsi ipar), mások háttérbe szorulnak (pl. mezôgazda-
sági vegyszerek gyártása). Az új iparágakhoz kapcsolódhat a különféle ne-
héz- és könnyûipari beszállítók fejlôdése.

A mezôgazdaságban mérsékelt, szelektív export válik lehetôvé, amely
kisebb ráfordításokkal nagyobb értéket produkál. A szántóföldi termelés
területe csökken, a kertészeti kultúrák aránya nô. A termelés az integrált,
alacsony ráfordítású módszerek irányába tolódik el. A mûtrágya és a nö-
vényvédôszer hatóanyagfelhasználás a 80-as évek értékének 60–70%-ára
csökken. Az állattenyésztésen belül a kérôdzôk aránya nô, az ágazat regio-
nálisan átrendezôdik. Erôsödik a mezôgazdálkodás táji jellege, növekszik
változatossága (fajgazdagság, sokszínû, tájanként differenciált üzemi és
gazdálkodási struktúra). A mezôgazdálkodás termelésen túli funkciói közül
növekszik a szolgáltató (kereskedelem, vendéglátás) funkciók szerepe.

A szolgáltatási szektor exportja növekszik, elsôsorban a hírközlés, a
banki és biztosítási szféra, az idegenforgalom, valamint a közlekedés, szállí-
tás és raktározás területén. A közlekedés és szállítás összvolumene számot-
tevôen (10–20%-kal) nô. Az áruszállításban a vasút részaránya a jelenlegi
kb. 40%-ról 30–35%-ra csökken, a közúti közlekedés részaránya 40–45%-
ra nô. A tömegközlekedés aránya a jelenlegi szinten marad. A pályák és
utak mûszaki állapota javul. A tervezett autópályák (M0, M3, M5, M7)
megépülnek. A közlekedési eszközök, üzemanyagok színvonala javul.

Az energiafelhasználás összvolumene kismértékben (max. 3%-kal), ezen
belül a villamosenergia felhasználás 6–7%-kal nô. Az egységnyi megtermelt
értékre esô energiafelhasználás csökken. A megújuló energiaforrások ará-
nya 5%-ra növekszik. A földgázfelhasználás aránya 35%-ról 40%-ra bôvül,
a nukleáris energia felhasználása nem nô. Új alaperômûre nincs szükség. A
villamosenergia importtól való függés nem változik. Az energiatermelés és -
felhasználás technológiái fejlôdnek.

A településszerkezetben a Budapest–Bécs vonal erôteljes fejlôdése
(ipar, tercier szektor) mellett – a volt KGST-országokkal való gazdasági
kapcsolatok újjáéledése következtében – egy Északkelet-Magyarország,
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ill. Adria irányú élénkülés (ipar, mezôgazdaság és tercier szektor) is be-
következhet. A régi iparvidékek megtisztítása után azok felelevenedése is
elképzelhetô. A vidéki területeken a természetes és épített környezet
összehangolt fejlesztése és fenntartása valósul meg.

Megvalósul a lakóhelyi formák sokszínûsége. Az ellátó rendszerek
megfelelô kialakítottsága és az infrastruktúra fejlettsége az állampolgárok
számára lehetôvé teszi a lakóhelyi forma szabad megválasztását.

Megnô a középrétegek aránya. A polgárosodás gyorsul. A szegények
száma csökken. A szegénységet kezelik. A környezetvédelmi technológi-
ák fejlesztésében érdekelt lobby hatalma nô.

A gazdasági szabályozásban az ár- és adórendszer a nemzetközi min-
tákat követi. A jogi szabályozást jellemzi, hogy a környezeti érdekek
részben érvényesülnek. A jogérvényesítés kevéssé kötôdik anyagi érde-
kekhez.

Végül e változat feltételezi, hogy Magyarország részvétele nô a nem-
zetközi integrációban.

Forrás: Beliczay, Bulla, Vári, 1994
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3. táblázat. „C” szcenárió: A jelenlegi struktúrák tovább élnek

E szcenárióban a fogyasztás összvolumene csökken, szerkezete nem
változik. Az elosztás tovább differenciálódik. A környezeti szempontok
háttérbe szorulnak. A termelés a jelenlegi szerkezetben csökkenô haté-
konysággal folytatódik. A fekete gazdaság részaránya nô.

Az ipari termelésben a környezeti szempontok kevéssé érvényesülnek.
Bizonyos területeken technológiai fejlesztésre kerül sor. A termelés stagnál,
illetve visszaesik.

A mezôgazdaság változatlan szerkezetben iparszerû, erôsen kemizált,
nagy mesterséges energiaráfordítású, csökkenô hatékonyságú termelést
folytat. A termékek minôsége, táplálkozásfiziológiai értéke rohamosan
csökken, szennyezôanyag tartalma növekszik, így azok fizetôképes piaco-
kon elhelyezhetetlenné válnak. Az export eleinte stagnál, majd csökken. A
periódus végén a termelés mindössze az önellátást biztosítja.

A szolgáltatásban elsôsorban a nemzetközi tranzit súlya nô. Bár a közle-
kedés és szállítás összvolumene nem nô, a közúti közlekedés és szállítás
aránya jelentôsen (20–40%-kal) megnôhet. A tömegközlekedés visszaszo-
rul (10–20%-kal eshet vissza). A közlekedés technológiai színvonala lassan
javul.

Az energiafelhasználás volumene nem nô. Új alaperômû nem épül. Az
energiatermelés szerkezete változatlan. Az erômûveket korszerûsítik.

A Budapest–Bécs vonal fejlôdése mellett a többi régió elmarad. Az inf-
rastruktúra lassan fejlôdik, különösen a vidéki térségekben. A közmûollók
növekszenek.

A társadalom fejlôdésében a latin-amerikai modell érvényesül. A közép-
rétegek aránya gyenge. Magas a leszakadók aránya. A polgárosodás folya-
mata lassú. A környezeti érdekek felismerése és érvényesíthetôsége gyen-
ge.

Az ár- és adórendszer nem preferálja a környezetbarát szerkezetváltást,
illetve a technológiafejlesztést. A jogi szabályozás látszatintézményekben
merül ki (pl. a büntetések behajthatósága terén alapvetô változás nem kö-
vetkezik be). A jogérvényesítés kifejezetten materiális érdekekhez kötôdik.
A nemzetközi együttmûködés terén a jelenlegi trendek folytatódnak.

Forrás: Beliczay, Bulla, Vári, 1994
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A szakértôi team elemezte a lehetséges környezetpolitikai beavatkozások
megvalósíthatóságát és a célokra gyakorolt hatásait a különféle társadalmi-
gazdasági szcenáriók esetében. A team legfôbb következtetése az volt, hogy a
környezet állapotára kitûzött célok csak egy „A” típusú fejlôdési pálya, azaz
egy környezetbarát struktúraváltás esetében érhetôek el. Egy technológiai
fejlesztéssel párosuló nyugati típusú fejlôdési pálya („B” szcenárió) esetén
számos cél még fokozott ráfordítások mellett sem érhetô el. A „C” típusú pá-
lya pedig nem biztosít megfelelô erôforrásokat a szükséges környezetpolitikai
beavatkozások végrehajtásához.

A MEGVALÓSULT FEJLÔDÉSI PÁLYA

Az 1992 óta eltelt évtizedet értékelve megállapítható, hogy a fejlôdés egy
a „B” és „C” szcenárió kombinációjaként jellemezhetô pályán valósult meg.
A gazdaság teljesítménye az évtized átlagában nagyjából az optimista
„B” szcenárió által elôrevetített ütemben növekedett. A lakossági fogyasztás
az adott idôszakban átlagosan ugyancsak emelkedett, mindez azonban
– a „C” szcenáriónak megfelelôen – növekvô egyenlôtlenségek mellett tör-
tént.

Az energetikában végbemenô átalakulások egy „B” és „C” szcenárió közötti
pályának felelnek meg. Az energiafelhasználás volumene nem nôtt, új alap-
erômû nem épült. A termelésben a megújuló energiaforrások aránya jelenleg
is csak kb. 3,5%, a földgáz felhasználás részaránya viszont a szén- és olajtüze-
lés rovására nôtt, és az erômûvek egy részét korszerûsítették. Mindez azt
eredményezte, hogy egyes erômûvek szennyezôanyag kibocsátása csökkent,
néhány erômû azonban továbbra is erôsen szennyezi környezetét.

A közlekedés és szállítás volumene – a „B” szcenáriónak megfelelôen – nö-
vekedett. A közlekedési munkamegosztás azonban – a „C” szcenárióhoz ha-
sonlóan – a környezet szempontjából kedvezôtlenül változott. Mind a sze-
mély-, mind az áruszállításban számottevôen csökkent a vasút részaránya, és
nôtt a közúti közlekedésé. A tömegközlekedés folyamatosan visszaszorult,
aránya az elmúlt idôszakban mintegy 10%-ot esett vissza.

Az ipar fejlôdése a „B” szcenárióhoz áll közel. Struktúraváltás ment végbe,
csökkent a nehézipar, s nôtt a feldolgozóipar részaránya. A levegôszennye-
zésben az ipar részaránya csökkent, a fô szennyezôk kibocsátása csôvégi
technológiák alkalmazása, a tüzelôberendezések rekonstrukciója, illetve a
tüzelôanyagok váltása következtében csökkent. Továbbra is súlyos probléma
az ipari szennyvizek kibocsátása, amelyek veszélyesebbek a kommunális
szennyvizeknél, mivel sok esetben mérgezô vagy fertôzô hatásúak. Ugyancsak
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kritikus kérdés az ipari veszélyes hulladék, amelynek szakszerûtlen kezelése
havária-szennyezéseket okoz.

A mezôgazdaság területenként differenciáltan, egy a „B” és „C” szcenárió
közötti pályán fejlôdött. Az 1990–92. évi mélypontot követôen a mûtrágya-
felhasználás enyhe emelkedést mutat, a szervestrágya felhasználás 1996 óta
ugyancsak emelkedik, a növényvédôszer-felhasználás stagnál. A korábbi évti-
zedhez képest a kemikáliák használatában bekövetkezett jelentôs csökkenés
segíti a talajok természetes regenerálódását. Ugyanakkor a szakszerûtlenül
kezelt istállótrágya és hígtrágya továbbra is súlyos szennyezôforrás, amely elsô-
sorban a talajvíz és a talaj nitrátterheléséhez járul hozzá. A legnagyobb prob-
léma, hogy az ágazat jövedelmezôsége sok helyen nem biztosít elegendô for-
rást talajvédelemre és -javításra.

A településszerkezet alakulása inkább a „C” szcenáriót követte. A Budapest-
Bécs vonal mellett csak a Közép-dunántúli régió fejlôdése emelhetô ki. Az
infrastruktúra lassan fejlôdött, különösen a vidéki térségekben. A regionális
különbségek nem csökkentek. A lakosság mobilitása kicsi. Kivételt képeznek
ezalól a tehetôsebb lakossági csoportok, amelyek tömegesen költöztek ki a
környezeti problémákkal küzdô városokból a város környéki településekre,
ami viszont tovább súlyosbította a környezeti problémákat.

A FELTÉTELEZETT SZCENÁRIÓKTÓL VALÓ ELTÉRÉSEK
FÔ OKAI

A Jövôkép szcenáriói azon a feltételezésen alapultak, hogy a gazdasági fejlô-
dés automatikusan kitermeli azokat a társadalmi erôket, amelyek a környezet
javulásának irányába hatnak. Az elmúlt évtized egyik legfôbb tanulsága az,
hogy a gazdasági növekedés önmagában nem biztosítja a társadalmi problé-
mák enyhítését, a környezetpusztító magatartás megszûnését, a környezeti
állapot romlásának fékezését vagy visszafordítását, illetve általánosságban az
életminôség javulását. Az alábbiakban áttekintjük azoknak a társadalmi ténye-
zôknek az alakulását, amelyek a környezeti érdekek és értékek képviseletére
elsôsorban hivatottak (lettek volna).

1. A Jövôkép feltételezte, hogy a gazdasági növekedés csökkenô egyenlôt-
lenségek mellett fog végbemenni, és kialakul egy környezettudatos középosz-
tály, amelynek értékrendje kikényszeríti a környezetet védô kormányzati és
önkormányzati intézkedéseket, s az üzleti szektor hatékony ellenôrzését. Ez a
feltételezés nem állta meg a helyét, mivel a gazdasági növekedés ellenére az
egyenlôtlenségek növekedtek, s csak „szigetekben” alakultak ki jó anyagi
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helyzetben lévô, környezettudatos csoportok, amelyek egy-egy szûkebb lakó-
környezetben – és itt is csak korlátozottan – képesek a környezet minôségével
kapcsolatos érdekeik érvényesítésére. A társadalom túlnyomó többsége to-
vábbra is a megélhetésért vagy az anyagi biztonságért küzd. A gazdasági érde-
kek prioritását tükrözi az is, hogy a legnagyobb civil szervezetek (pl. a szak-
szervezetek) nem mutatnak különösebb érdeklôdést a környezeti vagy egész-
ségi kérdések iránt, szinte kizárólag gazdasági kérdésekre (pl. az álláshelyek
megôrzésére, ill. a bérekre) koncentrálnak.

2. A Jövôkép feltételezte, hogy a gazdasági növekedéssel párhuzamosan
kialakuló középosztály magatartásával – mint lakos és gazdálkodó is – jelentô-
sen hozzájárul majd a környezeti terhelés csökkentéséhez. Ezzel szemben a
90-es évek elejéhez képest nincs számottevô javulás a magatartási ténye-
zôkben. Mind a lakosság, mind a gazdasági szereplôk körében gyakori a
szennyvizek és hulladékok nem megfelelô kezelése, és/vagy illegális elhelye-
zése, a természet (esetenként a fokozottan védett állatok és növények) és az
épített környezet pusztítása. Ennek oka lehet a rövidtávú profitszerzés céljá-
nak elôtérbe kerülése, vagy puszta nemtörôdömség, esetleg a szándékos rom-
bolás motívuma. Bár a lakosság jóval több ismerettel rendelkezik a környezeti
problémákról, mint egy évtizeddel korábban, ez kevéssé tükrözôdik életmód-
jában, viselkedésében. A környezet romlásával kapcsolatos ismeretek legin-
kább abban nyilvánulnak meg, hogy – legalábbis a tehetôsebbek – „mene-
külni” igyekeznek e problémák elôl. Ennek tudható be például a leromlott
környezeti állapotú városokból a környezô kistelepülésekre történô kiköltözési
hullám, s ennek nyomán a nagyvárosi környezet további degradálódása.

3. A környezetvédelmi civil szervezetek a környezeti érdekek igen fontos
képviselôi. Bár számuk a 90-es évek eleje óta folyamatosan nô, és mind
szakmai presztízsüket, mind integritásukat a közvélemény magasra értékeli,
sem tömegbázisuk, sem a döntésekre gyakorolt befolyásuk nem nô. Ebben a
lakosság gyenge környezeti tudatosságán kívül elsôsorban a civil szervezetek
ingatag gazdasági helyzete, erôforrásaik szûkössége játszik szerepet. A ma-
gyarországi NGO-k kormányzati támogatása nemzetközi összehasonlításban is
igen alacsony, a lakossági jövedelmek szintje miatt pedig sem a tagdíjak, sem
az adományok nem biztosítják stabil mûködésüket. Az ún. nonprofit-törvény
elôírásai adminisztratív terhekkel tovább nehezítették a civil szervezetek mû-
ködését, amit súlyosbított a kormányzati támogatások egyre kiszámíthatatla-
nabbá válása, és a pályázatok útján megszerezhetô források túlsúlyba kerülé-
se. Mindez a mindenkori kormánytól és politikai pártoktól való függést erôsí-
tette, egyúttal az NGO-k környezeti érdekérvényesítô szerepét gyöngítette.
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4. Az EU tagjelölt Magyarországon a környezetvédelem kormányzati pozí-
cióját – a környezeti érdekeket képviselô hazai csoportok mellett – a környe-
zeti ügy nemzetközi súlya határozza meg . Ami az elmúlt évtized során a
környezetvédelemben pozitív elmozdulás történt, az elsôsorban az EU nor-
mák átvételének, másrészt a nemzetközi környezetvédelmi egyezmények
teljesítési kötelezettségébôl eredô feladatoknak köszönhetô. Bár a nemzetközi
normák átvétele és az ehhez kapcsolódó szakmai tanácsadás elôremutató
szerepet játszik a környezetpolitika fejlôdésében, ugyanakkor ennek negatív
hatásaival is számolni kell. Az EU jogszabályok teljeskörû átvétele ugyanis
elviselhetetlen pénzügyi terheket róna az országra, s ennek egyik „kivédési”
módjaként a jogszabály betartatásának elmulasztása kínálkozik. A kormányzat
különbözô szintjein élnek is ezzel a lehetôséggel, s mindez meglehetôsen
demoralizálja a szennyezôket, csakúgy, mint a végrehajtásért és ellenôrzésért
felelôs hatóságokat. Másrészt a nemzetközi kötelezettségek túlsúlyba kerülése
visszaszorítja a környezetpolitika egyéb kezdeményezéseit (pl. a környezet-
egészségügy területén), és nem kedvez az érintettek közötti viták kialakulásá-
nak.

A negatív irányba ható nemzetközi tényezôk közül a határokon túlról jövô
szennyezô hatások – elsôsorban a havária-típusú szennyezések – jelentôs
mértékben rontják a hazai környezet állapotát. Talán még ennél is súlyosabb,
hogy nehezen felmérhetô mértékû demoralizáló hatást gyakorolnak az itthoni
szennyezôkre.

5. A 90-es években a központi kormányzati politikában a környezetvéde-
lem egyre inkább háttérbe szorult és a nemzetközi kötelezettségek teljesíté-
sére korlátozódott. A kormányzat mindmáig adós a különféle ágazati politikák
olyan összehangolásával, amely a környezeti szempontoknak hangsúlyt adna,
pl. az energetika vagy a közlekedés területén. Ebben szerepet játszik a kör-
nyezetvédelmi tárca folyamatosan gyengülô érdekérvényesítô képessége a
többi ágazattal szemben. Hasonlóan kevés figyelmet kap a kormányzati mun-
kában a környezeti nevelés/tudatformálás, ami a pozitív folyamatok kialakulá-
sának egyik legfôbb tényezôje lehetne.

Az önkormányzatok szerepe ugyancsak ellentmondásos. Az önkormány-
zatok a rendszerváltás óta a helyi környezetvédelem számos területéért felelô-
sek, ugyanakkor egyre kevesebb az a pénzmennyiség, amellyel gazdálkodhat-
nak. 1990 óta folyamatosan csökken az önkormányzatok privatizálható va-
gyona, illetve a személyi jövedelemadó helyben maradó hányada. Ugyanak-
kor az önkormányzatok, mint gazdálkodó szervezetek, maguk is sokszor érde-
keltek zöldterületek eladásában és beépítésében, vagy szennyezô, de munka-
helyteremtô és helyi adót fizetô létesítmények telepítésében.
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6. A környezeti állapot bizonyos területeken történô javulásában igen fon-
tos szerepet játszott a gazdasági szerkezetváltás és a technológiai fejlôdés.
Egyes területeken a korábbi ártámogatások megvonása vezetett az erôforrá-
sokkal (pl. víz, energia) való takarékossághoz. Vannak azonban olyan ágaza-
tok, amelyekben a technológiai fejlôdés megfelelô források hiányában nem
ment végbe, ilyen pl. a fuvarozás, ahol nem jutottak erôforrások az elavult
szállítóeszközök cseréjére. Máshol az ösztönzés nem megfelelô, pl. a
„zöldmezôs” beruházásokat ösztönzik a leromlott területek rehabilitációja
helyett, illetve nem ösztönzik megfelelôen a hulladékok újrahasznosítását,
vagy a vasúti szállítás használatát. Az 1990-es évek második felében megin-
dult gazdasági növekedés sem sok jót eredményezett a környezet szempont-
jából. A gépkocsik rohamosan növekvô száma, a hulladékok halmozódása,
valamint a nagyvárosi környezet degradációja jellemzô példái a gazdasági
növekedés negatív hatásainak.

KÖVETKEZTETÉSEK

Az elmúlt évtized hazai gazdasági-társadalmi folyamatainak hátterében – az
1992-ben még elôre nem látott erôsségû – gazdasági globalizációs tendenci-
ák, valamint az ezek negatív hatásainak tompítását kevéssé felvállaló, passzív
kormányzati politikák állnak. Ezt az idôszakot a jóléti szolgáltatások finanszíro-
zásából egyre inkább kivonuló állam, a gyenge civil szféra, a külsô feltételek-
nek kiszolgáltatott gazdasági szereplôk, és a társadalmi egyenlôtlenségek foko-
zódása jellemzik (Radácsi és tsai., 2000). Ennek következményeként a kör-
nyezeti érdekeket és értékeket képviselô társadalmi tényezôk fejlôdése lassú
és ellentmondásos volt, s hatékony együttmûködésük sem alakult ki. 1993-
ban a Jövôkép így fogalmazott (Beliczay, Bulla, Vári, 1994; p. 83):

„A környezeti értékek hatékony megôrzése csak akkor lehetséges Magya-
rországon, ha fokozatosan kialakul és megvalósul a fenntartható gazdasági
fejlôdés, vagyis olyan környezetkímélô fogyasztás és termelés, amely egyúttal
anyag- és energiatakarékos, és amely a jövô generációk érdekeit is figyelem-
be veszi az erôforrások hasznosításánál. Ez feltételezi, hogy mind a fogyasz-
tás, mind a termelés területén jelentôs szerkezetváltás megy végbe, amely a
meg nem újuló természeti erôforrások felhasználásának növelése nélkül biz-
tosítja a gazdaság fejlôdését. Szerkezeti átalakulás nélkül sem a technológiai
fejlôdés, sem a környezetvédelmi beavatkozások nem képesek a negatív ten-
denciák megállítására, a környezet állapotának tartós javítására.”
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Ha a fenti fejlôdési lehetôség a 90-es évek elején még létezett is, ez ma
már nem szerepel a lehetséges forgatókönyvek között. Az ország a gazdasági
növekedés megindulásakor másféle pályára állt, s a fôbb struktúrák mára már
kialakultak. Az elmúlt évtized történései alapján elenyészônek tûnik annak
esélye, hogy a közeljövôben a környezeti célok a gazdaságiakkal összemérhe-
tô prioritást kapjanak.

Hosszabb távon természetesen elképzelhetô fordulat. Az 1998–99 során
Technológiai Elôretekintési Program (TEP) néven végzett átfogó elemzés,
amely 20–25 éves idôtávra dolgozott ki elképzeléseket a különféle szakterüle-
tekre, a környezetvédelem terén három forgatókönyvvel számolt (Szlávik,
Füle, 2000). Ezek közül az optimista, un. „Fenntartható esély” szcenárió azt
feltételezi, hogy mind az EU-ban, mind az integrálódó Magyarországon a
fenntartható fejlôdés elvei érvényesülnek. A második, un. „Édentôl keletre”
jövôkép szerint az EU környezeti programjai sikeresek lesznek, de Magyaror-
szágon a környezeti szempontok nem érvényesülnek prioritásként. Az ország-
nak – EU-tagként – teljesítenie kell ugyan a legfontosabb közös normákat, de
ezt a mentességek miatt csak késve teszi, egyébként pedig háttérbe szorulnak
a környezeti kérdések. A legpesszimistább változat, az ún. „Parlagfû és beton”
jövôkép esetén mind az EU, mind Magyarország sikertelen a környezeti
problémák megoldásában. A TEP forgatókönyvek érdekessége, hogy a kör-
nyezeti állapot alakulását az 1992–93-ban készült Jövôképhez képest sokkal
inkább az EU környezetpolitikájának alakulásából és annak kényszereibôl
vezetik le. Véleményünk szerint a tudatos kormányzati beavatkozásnak
ugyancsak jelentôs szerepe lehetne, mivel csak egy aktív kormányzati stratégia
teremthetné meg a fenntartható fejlôdés irányába mutató fordulat alapjait
(Radácsi és tsai, 2000).



Mûhelytanulmányok Magyarország környezeti jövôképérôl

32

IRODALOM

Beliczay E., Bulla M., Vári A.: Magyarország környezeti jövôképe. Környezet és Fejlôdés, külön-
szám. 1994

Bulla, M. Nemzeti Fejlesztési Terv Helyzetelemzés Magyarország környezeti állapotáról 2002.
április GM kézirat Nemzeti Fejlesztési Terv

Radácsi L., Vári A., Boda Zs., Pataki Gy.: A jövô képei: társadalmi-gazdasági forgatókönyvek
Magyarország számára. Társadalomkutatás, 1–2. 2000, pp. 56–93

Szlávik J., Füle M.: A természeti és épített környezet védelme és fejlesztése. Technológiai Elôre-
tekintési Program, Munkacsoport jelentés. 2000

Bulla, M.: Környezetvédelmi Kihívások INFO-TÁRSADALOM-TUDOMÁNY 52. MTA Budapest,
2001. p. 5–13.


