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BEVEZETÉS 

A természeti környezet értékeinek védelme, megóvása, megújulásának elősegítése mára 

globális feladattá, egyben az emberiség egyik legfontosabb céljává nőtte ki magát. 

Számos szempont érvényesülésének lehetünk tanúi mind a nemzetközi, mind a lokális 

környezeti terekben, illetve a politikai és gazdasági dimenziókban egyaránt. Az elmúlt fél 

évszázad során az egyéni percepciókból kiindulva, formális és informális hálózatokon 

keresztül nyert teret a „környezeti ügy”, mint a globális civil és tudományos társadalom 

egyik legjelentősebb közös küzdelme. A természetpusztítás, az ökológiai kihívások, a 

klímaváltozás folyamata, a fejlődő világban tapasztalható demográfiai robbanás és az 

urbanizáció negatív következményei létrehozták a környezettudatosság és környezeti 

felelősség fogalmi köreit. Összetett jelentéstartalmával a környezettudatosság mára a 

társadalmi-gazdasági kérdések kihagyhatatlan szereplőjévé nőtte ki magát. A 

környezetpolitika, mint „fiatal” politikai szegmens egyre átfogóbb, legitim hatáskörrel 

rendelkezve próbálja képviselni, érvényesíteni a környezeti érdekeket, az emberi 

társadalommal szemben támasztott követelményeket és elvárásokat, melyekkel hosszú 

távon szavatolni kívánja bolygója létfenntartó képességét. A téma megközelítési 

lehetőségei szinte végtelenek. Éppen ezért időről időre újabb nézőpontok merülnek fel a 

környezeti ügyek tárgyalása során, de a megközelítés közel fél évszázada azonos: az 

antropocentrikus gondolkodás helyett/mellett érvényesíteni kell az ökológiai 

szempontokat, mert ezek nélkül az emberi élet is veszélybe kerül. A természeti környezet, 

társadalom és gazdaság összefüggései és ellentmondásai széles spektrumon értelmezhető 

területet jelentenek a kutatók számára. 

Az egyik ilyen sokrétűen értelmezhető paradoxon – mind globális, mind pedig lokális 

léptékben – a környezeti ügyek és a folyamatosan növekvő „energiaéhség” között 

megbúvó érdekellentétek sora. Értekezésem fókusza azonban nem energiapolitikai 

irányultságú, elsősorban a környezeti érdekek, veszély- vagy kockázatpercepciók, a 

környezetpolitika lokális társadalmi elfogadottsága és megítélése kevéssé feltárt 

összefüggéseit és ellentmondásait hivatott bemutatni, valamint tárgyalni. 

Azon túl, hogy az energiatermelés során az ember több szinten is beavatkozik bolygója 

természetes folyamataiba – helyenként már annak eltartó képességét is veszélyeztetve –, 

további terheket is ró az emberi közösségekre. Az emberiség a technológia fejlődésének 

köszönhetően mára a nélkülözhetetlen villamosenergia-előállítás számos módszerét 
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ismeri, legyen az akár fosszilis (közvetetten, szénhidrogének égetésével), megújuló 

energiaforrásokat felhasználó (vízerőmű, szélturbina, napelem, ár-apály erőmű vagy 

geotermikus energia alkalmazásával történt előállítás), vagy az atomenergiát alkalmazó 

(közvetetten, kontrollált maghasadást felhasználó) technológia, a különböző alkatrészek 

előállítása, azok nyersanyagai és a fűtőanyagok kitermelése, valamint ezek együttes 

felhasználása térben általában egymástól távol eső területeken igényli az emberi 

munkaerő jelenlétét. Azaz, mire a megtermelt villamos energia eljut otthonainkba, 

közintézményeinkbe, üzleteinkbe és gyárainkba, hosszú ellátási lánc (supply chain) 

számos fázisán kell átesnie, melyek szinte mindegyikénél emberi települések nyújtanak 

otthont a humán tőkének. Annak ellenére, hogy az energiaellátás biztosítása az állam 

feladata – legalábbis a kontinentális Európában túlnyomó többségben – a 

kompromisszumokat mégis e települések lakóinak kell megkötnie. Esetenként ezek a 

(természetes és épített) környezeti terhek jól láthatóak, érzékelhetőek, mint például 

hőerőműveknél a szénpor, a meddőhányók, a kéményeken felszálló sötét füst, vagy a 

vízierőművek esetében a mesterséges tározók, gátak. Az atomerőművek esetében más a 

helyzet. Hibátlan működésük esetén nincsenek érzékelhető hatásai a 

környezetterhelésnek. A veszélyérzet sokkal inkább pszichikai jellegű és elsősorban 

indirekt módon jelentkezik. Ennek köszönhetően, hamis biztonságérzet töltheti el a 

létesítmény környezetében élő lakosságot, mely során környezeti, kockázati és veszélyre 

vonatkozó percepciójuk (érzékelésük) idővel elhomályosul. Többek között e ténynek is 

köszönhető, hogy mára a globális hálózatokkal rendelkező „zöld” civil szervezetek és 

mozgalmak szinte egytől egyig elutasítják e létesítményeket. Jól értelmezhető 

aggodalmaik és érvelésük ellenére mégis ma mintegy 444 atomerőművi blokk üzemel 

világszerte
1
, és további 63 tervezés és építés alatt áll. E villamosenergia-termelési 

módszerrel jelenleg a globális energia szükségleteinknek közel 15%-át elégítjük ki
2
. 

További 180 reaktor pedig 140 hajót hajt meg nap, mint nap tengereinken. A békés célú 

atomenergia-felhasználás létjogosultságát elsősorban gazdasági, tudományos és politikai 

érvelésekkel próbálják alátámasztani. Sőt, a globális klímaváltozást okozó üvegházhatású 

gázok kibocsátásától mentes technológiának köszönhetően, környezeti szempontok 

mentén is biztosítottnak tűnhet e létesítmények jövőbeni helye az „energiamixben”
3
. 

                                                 

 

1
 http://www.nei.org/Knowledge-Center/Nuclear-Statistics/World-Statistics Letöltve: 2016. 03. 22. 

2
 http://www.nei.org/Knowledge-Center/Nuclear-Statistics/World-Statistics Letöltve: 2016. 03. 22. 

3
 http://www.planete-energies.com/en/medias/close/about-energy-mix Letöltve: 2015. 02. 02. 

http://www.nei.org/Knowledge-Center/Nuclear-Statistics/World-Statistics
http://www.nei.org/Knowledge-Center/Nuclear-Statistics/World-Statistics
http://www.planete-energies.com/en/medias/close/about-energy-mix
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A kételyek, félelmek, veszélyek és kockázatok természetesen nem alaptalanok. Az 

eredetileg tömegpusztító fegyverek fejlesztése céljából elért tudományos áttörés 

árnyoldalai szinte mindenki számára ismertek. Hirosima, Nagaszaki és a további több 

mint 2053 kísérleti atomrobbantás
4
 eredményei természetes félelemmel töltik el mind a 

tudományos szakértőket, mind a laikusokat. További aggodalomra adhat okot az a 

néhány, mégis globális hatású nukleáris baleset is, melyek békés célú termelő üzemekben 

történtek. A három jelentős nukleáris baleset (Three Mile Island, USA, 1979; Csernobil, 

SZU, 1986; Fukusima, Japán, 2011) az elmúlt hatvan év során számosságát tekintve 

elenyésző, ugyanakkor következményeik komoly terhelést jelentettek és jelentenek az 

emberi és természeti környezetre, közvetlen és közvetett hatásaik pedig évtizedekig, sőt, 

évszázadokig mérhetőek lesznek. 

Pro és kontra érvek mentén tehát nem egyszerű elfogulatlanul állást foglalni. Jelen 

értekezésben nem célom kutatni és értékelni a nukleáris villamosenergia-termelő 

létesítmények létjogosultságát, de az erőműnek otthont adó település lakosságának 

környezettudatossága és a lakosság, valamint a települési döntéshozók lokális 

környezetpolitikában betöltött szerepe érdekes, atipikus, egyben széleskörű kutatási 

lehetőséget jelent, mely társadalomtudományi szempontból is hordoz tanulságokat, a 

különböző diszciplínák átjárhatóságát is figyelembe véve. E nézőpontok egyszerre 

képezhetnek új távlatokat a környezeti ügyek menedzselése, a veszélypercepciók 

értelmezése, a környezeti konfliktusok kezelése területén, illetve a környezettudatosság és 

környezetpolitika helyzetértékelésével kapcsolatban. Az atomerőművek – mint jelenségek 

– által generált társadalmi, gazdasági és politikai ellentmondások és párhuzamok 

felfedése, lokális értelmezése, további – eddig akár ismeretlen – szempontokat jelent és új 

eredményekkel szolgálhat a társadalomtudományi kutatásokban, különös tekintettel a 

környezetpolitika és környezettudatosság lokális perspektíváira. 

Dolgozatomban továbbá a környezetpolitika lokális megvalósításának mibenlétét és a 

helyi lakosság környezettudatosságának vizsgálatát, egy környezetvédelmi szempontból 

ellentmondásos (de legjobb esetben is kérdéses megítélésű) atomerőmű szomszédságában 

élő lakosság szemszögéből kívánom bemutatni. Ez a település Paks. 

 

                                                 

 

4
 A légköri nukleáris kísérletek következménye. Fizikai Szemle, 10085/6. 

http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz9506/hiro9506.html Letöltve: 2015. 02. 02. 
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Hazánkban Paks az egyetlen atomerőműnek otthont adó település, sőt, várossá válásának 

és mai jólétének is ezen ipari létesítmény a letéteményese. Az erőmű és az itt lakók 

viszonya egyszerre ellentmondásos, ambivalens és környezetpolitikai szempontból is 

atipikus. A magyarországi viszonylatban egyedülálló helyzetben lévő település 

különleges példával szolgál, hiszen a helyi adóbevételek, és az atomerőmű által nyújtott 

támogatási rendszer jóval kedvezőbbek pénzügyi lehetőségeket nyújtanak más, hasonló 

méretű települések mozgásteréhez képest. Továbbá, a lakosság ezer szállal kötődik az 

atomerőműhöz, és az ipari létesítmény okozta veszélyérzet is csekély, mégis, a politikai, 

gazdasági és társadalmi hatások érdekes eredményekkel szolgálnak mind a döntéshozók, 

mind a kutatók számára, főként abban a tekintetben, hogy miként azonosul az építkezés 

és működtetés évtizedei alatt egy létesítménnyel a lakosság.  

Annak érdekében, hogy érdemben vizsgálhassam témám kérdésfelvetéseit, fontosnak 

találom mind a környezettudatosság tartalmi elemeinek bemutatását, mind pedig a 

környezetpolitika alapelveinek, definícióinak, közpolitikai szerepének elemzését. Ezek az 

összefüggésrendszerek hozzájárulnak Paks különleges helyzetének objektív 

értékeléséhez, különös tekintettel a helyi környezeti ügyek kezelésének szempontjaira. 
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A KUTATÁS CÉLJAI, KÉRDÉSFELTEVÉSEK 

Kutatásom célja, egy potenciális veszélyforrást jelentő ipari létesítmény árnyékában élő 

település környezetpolitikájának, és a közösség környezeti ügyek iránti érzékenységének 

bemutatása. A disszertáció eredményei olyan összefüggések, valamint ellentmondások 

bonyolult – gazdasági, társadalmi, politikai és környezeti – rendszerére mutatnak rá, 

melyek tanulságokkal szolgálhatnak a politikatudomány, a szociológia, a pszichológia, a 

közgazdaságtan és más diszciplínák számára is. 

Értekezésem vizsgálatának középpontjában Paks városa áll. A több szempontból is 

különleges helyzetben lévő település környezetvédelmi és környezeti központú 

fejlesztéspolitikai vizsgálata során fontos aspektus a helyi közösség és a 

szomszédságában található atomerőmű szimbiózisa. Az elemzés tehát kiemelten a helyi 

környezetpolitika mibenlétére, az atomerőmű és a település „együttéléséből” fakadó 

ellentmondásokra és mindezek környezetet (is) érintő fejlesztéseinek, illetve 

döntéshozatalának hátterére fókuszál. 

 

Az értekezés célja, hogy bemutassa:  

1. a környezetpolitika feladatait, céljait, szakpolitikai meghatározását, 

eszközrendszerét és gyakorlatát, 

2. a környezetpolitika és a környezettudatosság formálódásának lépéseit, 

összefüggéseit és történetét,  

3. egy magas kockázatú ipari létesítmény (atomerőmű) és a helyi lakosság 

kockázatpercepcióját és környezeti konfliktusészlelését, 

4. Paks város és az atomerőmű kapcsolatrendszerét, valamint környezeti 

vonatkozású fejlesztéspolitikáját, 

5. a paksi lakosság környezetvédelmi attitűdjét, a környezettudatosság helyi szintjét 

és ennek empirikus eredményeit. 
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Ennek megfelelően kérdéseim a következőek: 

Környezetpolitikai szempontból: 

1. Van-e, és ha igen, milyen hatása az atomerőműnek a város környezetpolitikájának 

kialakítására? Milyen előnyöket és/vagy ellentmondásokat hordoz magában ez az 

„adottság” Paks városa számára? 

2. Milyen szempontok érvényesülnek a helyi környezetpolitika kialakítása során? 

Csupán a kedvező financiális helyzetből fakadó top-down fejlesztések optimális 

kihasználása a cél, vagy a környezetvédelemmel kapcsolatos elkötelezettség és 

felelősség tanúi lehetünk? 

3. Milyen szerepe van a helyi civil szervezeteknek a lokális környezetpolitika 

céljainak érvényesítése szempontjából? Azaz: van-e súlyuk, befolyásuk az 

események alakulására, vagy csupán ballasztként, mellékszereplőként vesznek 

részt a folyamatok kialakításában? 

A környezettudatosság szempontjából: 

1. Észleli-e a potenciális kockázatforrást a település lakossága és a döntéshozók? 

Van-e hatása a kockázatpercepciónak a helyi közösség környezettudatosságára? 

2. Mennyire környezettudatos Paks város lakossága? Ez pontosan miben nyilvánul 

meg? Továbbá mivel és hogyan járul hozzá az önkormányzat és a helyi civil 

szervezetek a helyi lakosok környezettudatosságának formálásához? 

3. Létezik-e összefüggés a helyi lakosok környezettudatossági szintje és az 

atomerőmű léte között? 

4. Végül, milyen következtetések vonhatóak le egy kiemelt veszélyforrás közelében 

élő lakosság környezettudatosságának helyzetéből és a helyi vezetés környezeti 

ügyekkel kapcsolatos hozzáállásának és elkötelezettségének értékeléséből? 
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KUTATÁSMÓDSZERTAN ÉS AZ  

ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE 

Összességében három adatgyűjtési módszert, illetve ezek kombinációját, az ún. 

„háromszögelést” találtam legalkalmasabbnak arra, hogy disszertációm legfontosabb 

összefüggéseit feltárhassam, és választ kaphassak kérdésfeltevéseimre. 

A három adatgyűjtési módszer a következő: 

Dokumentumelemzés 

Mind az elméleti háttér megfogalmazásánál, mind a lokális vetületek értelmezése során 

nagy segítségemre volt e módszer, hiszen nélküle nem lehetett volna megfelelően 

alátámasztani az értekezés céljait és a kérdésfeltevéseim értelmezhetőségét. 

Kérdőíves módszer (empirikus kutatás) 

A téma feldolgozását illetően e módszer is meghatározónak tekintendő. Az empirikus 

kutatásokkal a gyakorlati megvalósulás jellemzői érhetők tetten. Ennek módszertana, a 

mintavételre vonatkozó részletek és az eredmények a 3. és 4. pontban kerülnek 

részletezésre. 

Interjúk 

A téma mélyebb tárgyalása érdekében a helyi önkormányzat, civil szerveztek és a lokális 

magánszféra néhány vezetőjével készített interjúk további információt biztosítottak 

értekezésem kérdésfeltevésinek igazolhatóságával kapcsolatban. 

Az értekezés felépítése 

Az értekezést négy fő fejezetre bontottam. Az első két fejezetben a környezetpolitika és a 

környezettudatosság releváns jelentéstartamát mutatom be. A két utolsó fejezetben pedig 

az értekezés gyakorlati részét tárom fel, azaz a Paksi Atomerőmű és Paks környezeti 

ügyeinek összefüggésrendszerét elemzem, melynek során válaszokat keresek dolgozatom 

kérdésfeltevéseire. 
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1. KÖRNYEZETPOLITIKA 

Az első fejezet a környezetpolitika széleskörű értelmezési körét mutatja be. A kutatási 

téma objektív vizsgálatának érdekében célszerűnek tartom e szakpolitikai ágazat bővebb 

tárgyalását, melynek során részletesen vizsgálom a környezetpolitika fogalmát, fejlődését 

és szimbiózisát a természetvédelem, fenntartható fejlődés és fejlesztéspolitika 

dimenziójában. A globális történeti aspektusok bemutatását követően, röviden 

foglalkozom az európai közösség környezetvédelmi politikájának fejlődésével, majd a 

környezetpolitika, mint közpolitika aspektusait elemzem, a tervezéstől a megvalósítás és 

nyomon követés szakaszáig. Nem maradhatnak ki a vizsgálatból a környezetpolitika 

alapelvei, módszerei, típusai és eszközrendszere, valamint a nemzeti és önkormányzati 

környezetpolitikai feladatok sem. 

 

1.1. Környezetvédelemtől a környezetpolitikáig,  

rövid történelmi kitekintés 

Az elmúlt évtizedek egyik leglátványosabb társadalmi, majd politikai felismerése az volt, 

hogy az emberi tevékenység milyen komoly mértékben tudja befolyásolni Földünk 

ökoszisztémáját, a bioszféra állapotát. Az 1960-as évek elejétől egyre inkább 

nyilvánvalóvá vált, hogy a korlátlannak hitt technológiai, katonai és civil ipari-gazdasági 

fejlődés drasztikusan változtatja meg természeti környezetünket, szennyezi be vizeinket, 

földjeinket és változtatja meg klímánkat. A komplex problémakörrel foglalkozó kutatók a 

hatvanas években még elsősorban arra fektették a hangsúlyt, hogy az egyre 

szembetűnőbb demográfiai problémák és a természeti környezetbe történő drasztikus 

emberi beavatkozások által indukált rombolást próbálják elemezni és kezelni. A hetvenes 

évek során már a harmadik világ kihívásaiból adódó következmények is a terítékre 

kerültek, a nyolcvanas és (főként) a kilencvenes évek pedig már a környezeti és 

társadalmi anomáliák megoldásáról szóltak. Az új évezred hajnala aztán az észlelt 

problémák rendszerezésén túl már megoldásokat kívánna meg a döntéshozó elitek 

részéről. 
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A környezetvédelem alappillérének megfogalmazása kapcsán, a hidegháború során egy 

háttérben zajló, hihetetlen léptékű tudományos összefogásnak is tanúi lehettünk. A 

Nemzetközi Biológia Program
5
, Raymond Lindemann eszmeisége által vezényelve, 1964 

és 1974 között, három szakaszban, az Egyenlítőtől a sarkokig világunk teljes flórájának 

és faunájának feltérképezésével vette kezdetét természet környezeti értékeink védelmének 

hosszú folyamata. E grandiózus erőfeszítés nélkül ma nem lennénk képesek tárgyilagos 

és objektív vitát folytatni bolygónk ökoszisztémájával kapcsolatban. A program kapcsán 

talán az is kijelenthető, hogy e mozzanat derített fényt a valós helyzet kritikusságára és 

indukálta azokat a folyamatokat, melyek nélkül a környezetcentrikus gondolkodás igénye 

fel sem merülhetett volna és talán a környezetpolitika, mint döntéshozatali platform sem 

lehetne élet- és versenyképes. 

Az évtized végén Aurelio Peccei olasz iparmágnás által létrehozott Római Klub
6
 

(melynek a magyar származású László Ervin is alapító tagja volt), 1968-as 

megalakulásától kezdve új irányt igyekezett mutatni. Az akkoriban szintén újdonságnak 

számító számítógépes modellekkel kísérletezve, öt változó (világnépesség, iparosodás 

jellege, környezetszennyezés, élelmiszertermelés és erőforrás-felhasználás) vizsgálatán 

keresztül (a kornak megfelelő tudásbázis alapján) három lehetséges jövőbeni 

forgatókönyvet vázolt fel a Meadows házaspár és kutatótársaik által írt A növekedés 

határai című munka
7
. Az eredmények számos kérdésben vitatottak voltak, ugyanakkor 

egyáltalán nem festettek idillikus képet világunk jövőjével kapcsolatban. Csupán a 

World3 modell által felvázolt önmegtartóztató magatartásminták betartása mellett nem 

élte fel Földünk népessége a rendelkezésére álló természeti erőforrásokat. Vészjósló jel 

volt ez a kor döntéshozói számára, ami ismét igazolta a környezetvédelem 

szükségességét. A későbbi jelentések sorából azonban érdemes kiemelni a Római Klub 

„No limits to learning – Bridging the Human Gap” címmel 1979-ben napvilágot látott 

jelentését, amelyben a szerzők azt térképezik fel, hogy az emberiség előtt álló problémák 

megoldásában milyen szerepe lehet a tanulásnak és oktatásnak. E szerint a történelem azt 

mutatja, hogy az emberi tanulás alapvetően sikeres volt, az emberi faj képes volt 

alkalmazkodni környezetéhez és a folyamatos változásokhoz, de lényeges kérdés, hogy ez 

                                                 

 

5
 http://mollus.oxfordjournals.org/content/38/5/local/back-matter.pdf Letöltve: 2016. 04. 22. 

6
 http://www.clubofrome.org/ Letöltve: 2015. 02. 02. 

7
 http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf Letöltve: 

2016. 01. 11. 

Ez a jelentés volt az első, amely különösen drasztikus módon hívta fel a figyelmet a környezetterhelés 

negatív hatásaira, majd arra, hogy ez a 21. század közepére milyen brutális hatásokkal járhat.  

http://www.clubofrome.org/
http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf
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a tágan értelmezett tanulás mennyiben alkalmazható napjainkban (Zádori, 2004; Zádori, 

2005). 

A Római Klub által készített jelentés megjelenésének évében – talán nem is volt véletlen 

az időzítés – került megrendezésre az 1972-es stockholmi ENSZ-konferencia az emberi 

környezetről
8
. A fogyasztói társadalom árnyoldalait korábban érzékelő nyugati blokk 

gyorsabban reagálva az eseményekre rendezte meg az első természeti környezetre 

fókuszáló csúcstalálkozóját. Az esemény jelentősnek mondható eredményeket produkált, 

annak ellenére is, hogy az akkori akcióprogramok és elhatározások jelentős hányada máig 

sem valósult meg és a „keleti blokk” jelentős része sem képviseltette magát (Láng, 2001). 

Mégis kijelenthető, hogy a nemzetközi és nemzeti intézményi rendszerek, illetve azok 

kereteinek kialakításban és a politikai döntéshozatal palettáján való megjelenés 

szempontjából igen is fontos eredmények születtek, mint például: az UNEP
9
 létrehozása, 

akcióprogram javaslatok mintegy 109 tételben, vagy a Nyilatkozat az irányelvekről és az 

emberi környezetről. Szintén itt merült fel először a későbbiekben jelentős felismerés, a 

jövő iránti felelősség gondolata és a települések környezetvédelmének tárgyköre is. 

Dolgozatom szempontjából ugyancsak jelentős mérföldkő, hogy az Európai Közösség 

1972 októberében Párizsban elfogadta az első közösségi környezetvédelmi nyilatkozatot, 

ezt 1973-ban követte az első Környezetvédelmi Akcióprogram
10

. Az eredmények a 

kezdeti „gyors sikereket” követően elhalványulni látszottak, de a munka a háttérben nem 

állt meg. 

1983-ban újabb nagy előrelépés történt. Az akkori ENSZ-főtitkár, Javier Pérez de Cuéllar 

indítványára létrehozták a Környezet és Fejlődés Világbizottságot, ekkor alakult meg a 22 

tagú Brundtland-bizottság
11

 (magyar részről Láng István részvételével), mely nevét Gro 

Harlem Brundtland, Norvégia miniszterelnöke után kapta. Elsődleges célja, hogy feltárja, 

pontosan milyen hatással is van az emberiség Földünk eltartóképességére. Legfontosabb 

feladatai a következőképpen foglalhatóak össze: 

 hosszú távú stratégia kidolgozása, amely 2000-ig és azon túl is lehetővé teszi a 

környezetkímélő fejlődést; 

                                                 

 

8
 Itt kerül bevezetésre az erőforrások megőrzése és a termelési célok közötti „harmonikus összhang”, illetve 

„bölcs hasznosítás” kifejezések. 
9
 http://www.unep.org/ Letöltve: 2016. 01. 11. 

10
 Első Akcióprogram (1973-76), Második Akcióprogram (1977-81), Harmadik Akcióprogram (1983-87), 

11
 A norvég miniszterelnök asszony vezette bizottság 1987-re tárta az ENSZ elé az átfogó változásokat 

megalapozó, „Our common future” című tanulmányát. 

http://www.unep.org/
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 együttműködést kidolgozni a környezet megóvására a fejlődő és a különböző 

gazdasági fejlettségű és társadalmi berendezkedésű országok között, olyan 

közös és kölcsönösen előnyös megoldások érdekében, amelyek figyelembe 

veszik az emberek, erőforrások, a környezet és a fejlődés kölcsönhatásait; 

 olyan módszereket és eszközöket találni, amelyek a nemzetközi 

együttműködést hatékonyabbá teszik a környezet megóvása végett;  

 kialakítani a hosszú távú környezetvédelmi témák kölcsönösen elfogadható 

megfogalmazását, meghatározni a környezet védelmével és jobbításával 

kapcsolatos problémák megoldásához szükséges erőfeszítéseket; 

 hosszú távú cselekvési programot kidolgozni a következő évtizedekre, 

valamint célokat kitűzni a világ népei számára. 

A bizottság munkájának lezárásaként, 1987-ben megjelent Közös Jövőnk
12

 című jelentés 

mintegy „melléktermékeként” megszületett a fenntartható fejlődés átfogó elve, és ez a 

fogalomkör mára beépült a fejlesztésekkel kapcsolatos döntéshozatal minden 

szegmensébe. Ez az elv „olyan fejlődést feltételez, amely kielégíti a jelen generáció 

szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generáció esélyeit arra, hogy ők is 

kielégíthessék a szükségleteiket.”
13

 Meglátásom szerint a gondolatmenet megalkotása 

során a tagok szándékosan kerestek olyan általános megközelítést, melynek mivolta 

predesztinálja a „Szent Grál” (Nagy, 2010) szerepet, hiszen a széles körű értelmezési 

lehetőség szinte minden politikai nézőpontra ráilleszthető, ez által a mondanivaló 

jelentősége egyensúlyképzővé válhat, legyen szó akár környezeti, gazdasági, vagy 

társadalmi kérdésekről. 

A környezetpolitika legitimitásához vezető út egyik legfontosabb mérföldköve az 1992-

es, Rio de Janeiróban tartott ENSZ-konferencia, melyen a fenntartható fejlődés már a 

központi hívószó lett
14

 és a szakpolitikai-tervezési elvek egyik igazodási pontjává kezdett 

válni. A hidegháború vége okozta bizakodó (és igencsak eufórikus) nemzetközi légkör 

tudomásul vette és nyugtázta, hogy ugyan a kapitalizmus és demokrácia „győzelmet 

aratott” a kommunizmus felett, de ezzel az egész emberiséget érintő kérdések jelentős 

része nem oldódott meg, hanem elemi erővel tört a felszínre. A fenntartható fejlődés 

                                                 

 

12
 Brundtland-bizottság: Our Common Future, Oxford University Press, 1987. 

13
 A jelentés magyar nyelven 1988-ban jelent meg Persányi Miklós fordításában, ahol e fogalom még 

„harmonikus fejlődésként” szerepelt. 
14

 http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html Letöltve: 2016. 01. 11. 

http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
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fogalma és elérésének különböző útjai általános érvényű programokban öltöttek testet, 

amint azt a riói konferencia zárónyilatkozatai is tartalmaztak. A fenntarthatóság igazodási 

ponttá, kikerülhetetlen elvárássá vált, nem meglepő tehát, hogy különböző jellegű 

szervezetek is a zászlajukra tűzték (pl. gazdasági szervezetek, kormányok, az üzleti 

szféra, zöld és globalizációt elutasító mozgalmak). Ez azt is predesztinálta, hogy a 

fogalom mögött számos sokrétű értelmezés jelenjen meg (Szabó – Angyal, 2012). 

Ugyanígy a környezetvédelemnek is számos különböző definíciója, értelmezése látott 

napvilágot, ezek közül most csak egyet emelnék ki. A Környezet- és természetvédelmi 

lexikon szerint (Láng, 2002) „a környezetvédelem olyan céltudatos, szervezett, 

intézményesített emberi (társadalmi) tevékenység, amelynek célja az ember ipari, 

mezőgazdasági, bányászati tevékenységéből fakadó káros következmények 

kiküszöbölése és megelőzése az élővilág és az ember károsodás nélküli fennmaradásának 

érdekében.”. Ennek megfelelően a környezetvédelem legfontosabb feladatai közé 

tartozik: 

 a károkat megelőző védelem; 

 az okozott károk megszüntetése; 

 a környezet fejlesztése; 

 valamint a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás. 

Mindezzel párhuzamosan ismertük fel, hogy a környezetvédelem, mint szükséges 

kormányzati/társadalmi cselekvés, nem feltétlenül értelmezhető eredményesen 

szakpolitikaként, így nem lehet a társadalom egyetlen elszigetelt szektora (Szalay, 1998). 

A környezeti problémák ugyanis valamilyen módon minden más szektort (pl. gazdaság, 

egészségügy, oktatás, fejlesztéspolitika) érintenek, ezért az ezekre a kihívásokra adott 

válaszoknak is át kell fogniuk a kormányzati szakpolitikák teljes spektrumát, a 

környezetvédelmi szemléletnek meg kell jelennie minden ágazatban. Ezen felismerések 

által a környezetvédelem kérdésköre véglegesen megtalálta a helyét a nemzetközi és 

nemzeti politika világában. 

1994-től napjainkig évente megrendezésre kerül az ENSZ Éghajlatváltozási 

Keretegyezményének találkozója, mely a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklését, a 

„globális felmelegedés” megfékezését tűzi ki célul.
15

 A megállapított célok és 

                                                 

 

15
 http://unfccc.int/2860.php Letöltve: 2016. 01. 12. 

http://unfccc.int/2860.php
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eredmények ellentmondásairól politikai-kutatói vita folyik. Erre jó példa az 1997-es 

Kiotói Konferencia is, mely a riói egyeztetések pontosítását, célok megfogalmazását 

kísérelte meg. Az eredeti célt, a károsanyag-kibocsátás drasztikus csökkentését ugyan 

nem sikerült elérni, de a találkozó felszínre hozta a gazdasági érdekek és az ésszerű, 

hosszú távon nélkülözhetetlen környezeti szempontok között meghúzódó ellentéteket 

(Bíró, 2003). Ugyan Kiotót követően két új fogalommal gazdagodott a klímaváltozás 

elleni küzdelem arzenálja, a „nyelők kérdése”
16

 és az „emisszió-kereskedelem”
17

 új 

lehetőségei természetesen említésre méltóak, de az eredeti célok elérése nem került 

közelebb a megvalósításhoz. Ezen a területen még a 2014-es párizsi részes felek 

találkozóján sem történt igazán hathatós változás (Faragó, 2015), az elfogadott 2100-ig 

maximum +2 °C átlaghőmérséklet-emelkedés globális betartása jelenleg illúzió, mivel a 

kapcsolódó gazdaság területek nem képesek az átállás biztosítására és nem is érdekük 

annak gyors véghezvitele. Fontos felhívni a figyelmet olyan tényekre, mint hogy a 

fosszilis energiahordozók aránya a globális energiatermelésben még mindig jóval 

meghaladja a 60%-ot
18

, a legszennyezőbb szén- és olajalapú erőművek, pedig még 

mindig több mint 40%-os részesedést tesznek ki. A szállítmányozásról, személy- és 

teherforgalomról, földön, vízen és levegőben „szinte említést se tegyünk”, hiszen bőven 

90% fölötti a fosszilis üzemanyagot használó járművek aránya. 

A közös, klímavédelmi célokat követő politika sikerét, majd lassú visszaszorulását az 

amerikai és kínai szembenállás határozta meg leginkább. A fenntartható fejlődés 

kialakításának következő állomását a 2002-es Johannesburgi ENSZ Fenntartható Fejlődés 

Világtalálkozó jelentette, igaz, a találkozót a Bush-adminisztráció „bojkottja” határozta 

meg.
19

 Bebizonyosodott: ha a legjelentősebb mennyiségű globális üvegházhatású gáz 

kibocsátó ország nem érdekelt a változásokban, akkor a nemzetközi összefogás és az 

Európai Unió (EU) közvetítése és ambiciózus klímavédelmi céljai sem elegendőek a 

drasztikus változásokhoz. A 191 ország részvétele minden rossz előjel ellenére komoly 

ígéretekkel kecsegtetett, de a Dél-Afrikában elfogadott, nem kötelező érvényű 
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 A fogalom szerint a széndioxidot átalakító növényzet telepítése támogatásra szorul és az új állományok 
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dokumentumok – a Johannesburgi nyilatkozat a fenntartható fejlődésről, a Végrehajtási 

terv és az Ajánlások – legfeljebb enyhe gyógyírt jelentettek az égető ökológiai 

problémákra (FFB, 2002). 

A globális sikertelenséggel szemben az Európai Unió ez idő alatt következetes 

lépésekben, a fenntartható fejlődés logikájának elméleti megalkotásától eljutott a 

stratégiaalkotás megalapozásához. Hosszas előkészületeket követően 2001 júniusában, 

Göteborgban fogadták el az Európai Unió Fenntartható Fejlődés Stratégiáját,
20

 mely 

három dimenziót, pillért, azaz egyben célt, törekvést határoz meg a tagok számára: 

 Az első részben megfogalmazza, hogy mi fenntartható: átfogó javaslatokat és 

ajánlásokat ad meg annak érdekében, hogy az egyes politikák összehangoltan, a 

fenntartható fejlődés irányába hassanak. 

 A második részben uniós szintű elsődleges célkitűzéseket fektet le, amelyek a 

fenntartható fejlődés szempontjából a hat legnagyobb kihívást célozzák meg és a 

célkitűzésekhez a fejezet egyúttal konkrét intézkedéseket is ad, cselekvési 

prioritásokkal egyetemben: 

1. globális éghajlatváltozás; 

2. a közegészséget veszélyeztető betegségek, vegyi anyagok illetve a 

élelmiszer-biztonság problémája; 

3. a szegénység; 

4. a népesség elöregedése; 

5. a természeti erőforrásokkal való nem megfelelő gazdálkodás (biológiai 

sokféleség csökkenése, talajpusztulás, hulladék mennyiségnövekedés) 

6. forgalomnövekedés és hatásai illetve regionális egyenlőtlenségek. 

 A harmadik rész tartalmazza a stratégia megvalósításához és az előrehaladás 

értékeléséhez szükséges lépéseket, konkrét menetrenddel együtt.
21

 

A kötelező érvényű stratégia jelentős előrelépés témánkkal kapcsolatban. E megállapodás 

egyben kötelezi a tagokat az uniós elvárások teljesítésére is. Kötelezettségként határozza 
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meg a tagok számára, hogy alkossák meg saját nemzeti fenntartható fejlődés stratégiáikat, 

melyek időről-időre felülvizsgálatra kerülnek, ezzel is szavatolva a kritikus monitorozás 

igényének szükségességét. 

A szintén 2001-ben életbe lépett (1998-ban aláírt) Aarhusi Egyezmény
22

 is a sikeres 

megvalósítások egyike. Az eredendően európai kezdeményezést közép-ázsiai nemzetek is 

kiegészítették, mindösszesen 46 fél (plusz az EU) írta alá, majd ratifikálta (Fülöp, 2008). 

A nemzetközi környezetvédelmi konferenciák sorozata után elfogadott egyezmény 

újszerűnek számít az addigi környezetvédelmi szerződésekhez képest, hiszen pillérei és a 

gondolatai már korábban elfogadott nemzetközi egyezmények egyes elemeit foglalják 

egységes keretbe. A három pillér a következőképpen kívánja biztosítani a környezeti 

ügyek nyilvánosságának meglétét (Pánovics, 2010): 

 Az első pillér: környezeti információkhoz való hozzáférés. 

 A második pillér: részvétel környezeti ügyekben való döntéshozatali eljárásokban. 

 A harmadik pillér: igazságszolgáltatáshoz való jog. 

Érdekes módon szinte ez az egyetlen nemzetközi egyezmény, melynek kidolgozásában 

NGO-k (nem-kormányzati szervezetek) is részt vettek. Ennek is köszönhetően újszerű 

gondolatiság fogalmazódott meg az egyezmény során. Hiszen a dokumentum 

összekapcsolja az emberi és környezeti jogokat, az állam/kormány elszámoltathatóságát 

összekapcsolja a környezetvédelemmel, és többek között hangsúlyt fektet a környezet-

energia harmóniájának megteremtésében rejlő összefüggésekre. Így ez az ügy mindenki 

ügye, ezért az egyezmény alapvetően az emberek kontra állam/kormány és környezet 

kontra energia kapcsolatokat állítja megállapításainak központjában (Fülöp, 2008). 

Az említett gondolatiság ellenére, a legutóbbi Rió+20 csúcstalálkozó (2012-ben) szintén 

nem tekinthető a sikereiről híres nemzetközi eseménynek (Faragó, 2013). Gyakorlatilag 

kijelenthető, hogy a folyamat megtorpant. A civil és tudományos társdalom minden 

igyekezete ellenére, az éleződő ellentétek folyamatosan a felszínre kerülnek. Egyszerre 

igaz ez a fejlett és fejlődő országok közötti egyenlőtlenségek további növekedésére, a 

természeti környezet állapotának további hanyatlására, a biológiai sokszínűség 

folyamatos csökkenésére. Ilyenek továbbá a gazdasági társaságok növekvő befolyásának 

hatásai, vagy a profit maximalizálás érdekében részvételük a további halogatásban, illetve 
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a politikai lobbitevékenység megfelelő manipulálásán keresztül megfogalmazott, 

fejlődés- és növekedéscentrikus igényeik napirenden tartása. Látszólag a gazdaság, mint 

az emberi társadalom rendszerének egy alrendszere, továbbra sem hajlandó elfogadni 

alárendelt szerepét az ésszerű magatartásmintákban rejlő, hosszú távon fenntartható 

környezetcentrikus gondolkodás lehetőségeivel és vívmányaival szemben. Pozitívumként 

emelhető ki ugyanakkor az az elképzelés, hogy a GDP mutatószám használata 

felülvizsgálatra szorul. A konferencián minden ENSZ-tagállam delegációvezetője 

megerősítette elkötelezettségét a nemzetközi együttműködés erősítése, a fenntartható 

fejlődés eszméje és a korábbi fórumokon elfogadott közös célkitűzések elérése mellett 

(Faragó, 2013). Ez persze üres politikai szólamként is felfogható, mivel ismételten nem 

kötelező érvényű dokumentumok és célok megfogalmazása lett csupán a produktum. 

További aggodalomra adhat okot az a tény is, hogy az egyre kritikusabb globális 

szociális, gazdasági és környezeti folyamatokból kiindulva, a megelőző évtizedekben 

megtartott konferenciákhoz képest, a 191 résztvevő tagállam jelentős sokasága ellenére, 

érzékelhetően csökkent a közös politikai akarat a tényleges közös fellépésre. 

A mérföldkövek véletlenül sem azt jelzik, hogy a háttérben a tudományos és civil világ 

nem folytat harcot nap mint nap a gazdasági szereplőkkel természeti kincseink megóvása 

érdekében. Gondoljunk csak a veszélyeztetett állat- és növényfajok megmentésére,
23

 vagy 

az esőerdők felvásárlására a fakitermelő üzemek elől, hogy ott később nemzeti parkokat 

létesítsenek, illetve akár a globális gazdasági társaságok elleni tüntetések is azt 

bizonyítják, hogy mintegy kiegészítve a döntéshozatalban rejlő lehetőségeket, vannak 

elkötelezett, elhivatott egyének és civil szerveződések a természeti környezet értékeinek 

védelmében (Glied, 2016). 

Kijelenthető tehát, hogy már több mint három évtizede megszületett a döntéshozatal 

legfiatalabb ága: a környezetpolitika. Feladatai sokkal szélesebb spektrumúak, mint azt 

eredetileg feltételezte akár a politikai, a gazdasági, a civil vagy a tudományos társadalom. 

Ugyanakkor ahhoz, hogy valóban betöltse a neki szánt szerepet és hozzáadott 

értékteremtő képessége által megállítsuk, vagy legalábbis lassítsuk a környezetromlás 

ütemét, összetett, hosszú távú stratégiára is szükség van, amely sok esetben 

szembehelyezkedik az aktuális gazdasági érdekekkel. Feladata, hogy a rövid távú 

kormányzati politikákkal/érdekekkel szemben lépjen fel a fenntartható fejlődés, az 

ökológiai stabilitás, és a természeti erőforrások védelme érdekében. Ezeket a hosszú távú 
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stratégiákat pedig úgy kell meghatározni, hogy az egyén szerepvállalásától kezdve 

minden társadalmi-gazdasági szint felelősségi, és feladatkörei tisztázva legyenek. 

Mindennek az összetett, hosszú távú, többléptékű stratégiának a végrehajtásáért és 

koordinálásért, valamint országos szintű „mozgatásáért” a környezetpolitika felel (Szalay, 

1998). Annak ellenére, hogy kormányzati politikáról van szó, nagyon fontos – és a 

döntéshozókat komoly kihívások elé állító – tényező, hogy a környezetpolitika nem lehet 

csupán a célok és eszközök egyszerű, merev, taxatív felsorolása. A környezetpolitikának 

mindig, helyhez és időhöz kötötten, a lehető legrugalmasabbnak, legdinamikusabbnak 

kellene lennie (Szalay, 1998). 

 

1.2. Környezetpolitika mint közpolitika 

A környezetpolitika az a döntéshozatali rendszer, melynek során a természeti és 

környezeti értékeinket folyamatosan védelmezzük. A környezet védelme soha véget nem 

érő folyamat, mint az időjárás, folyamatosan változik, alakul, formálódik, az alapelveken 

túl ezért nem egyszerű a környezetpolitikát a hagyományos közpolitikai fogalmakkal 

megközelíteni és leírni. A környezet védelmének, fejlesztésének és a környezeti érdekek 

előtérbe hozásának kérdése olyan speciális ismereteket és belátást igényel, amely nehezen 

(sokszor egyáltalán nem) egyeztethető össze egyéb érdekekkel mint gazdaságfejlesztés, 

ipari és/vagy egyéb ágazati fejlesztések (turizmus, közlekedés, energiatermelés, 

hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, sport, szórakozás stb.). Ez azt eredményezi, hogy a 

közpolitikai szereplők gyakran egymással, vagy tanácsadó koalíciókkal versengenek a 

közpolitikai változások elérésének érdekében (például környezetvédelem vs. ipari 

érdekek), de ugyanazon okokból szövetségre is léphetnek egymással (Kaiser, 2015). 

A környezetpolitika elsősorban a környezet állapotának javítása és a különböző 

fejlesztések környezetterhelése kapcsán kerül a politikai döntéshozatal előterébe, 

ugyanakkor fontos kiemelni olyan elemeket, melyek közvetetten kapcsolódnak a 

fejlesztésekre vonatkozó döntések meghozatalához és végrehajtásához. Ezek a társadalmi 

részvétel különböző formái, és elsősorban a lakosság különböző csoportjaihoz, civil 

szervezetekhez kötődnek: szaktanácsadás, tájékoztatás, partnerség, tiltakozás, jogi útra 

terelés, ellenállás.  

A közpolitika (public policy) a kormányzati (önkormányzati) programok stratégiai 

tervezését, előkészítését, megvalósítását, nyomon követését és értékelését jelenti (Jenei, 

2007). Nem foglalkozik a politikai rendszerrel és a hatalomelmélettel, a kormányzati 
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folyamatokat és a politikai döntéshozatal kérdéseit elemzi. A közpolitikai döntésekben a 

politikai érdekek mellett a szervezési-végrehajtási és monitoring feladatok kapnak 

szerepet, ezért eltérő módon kapcsolódnak a jog, szociológia, szervezéselmélet, 

közgazdaságtan tudományágakhoz és számos egyéb diszciplínához. A környezetpolitika 

szintetizálja ezen területeket, oly módon, hogy a környezetvédelem elsőségét igyekszik 

érvényesíteni a fejlesztések és jóléti szolgáltatások terén. Alternatívát nyújt az élet 

különböző területein és részben top-down (felülről lefelé) folyamatokkal, szabályokkal és 

elvárásokkal, részben pedig alulról érkező (bottom-up) impulzusokkal alakítja ki a saját 

mozgásterét. A lokális környezetpolitika nem állhat önmagában, hiszen adaptálja a 

nemzetközi jó gyakorlatokat, alkalmazkodik a helyi viszonyokhoz – lényegében azokra 

épül –, és hozzáadja a helyi tudást a meglévő keretekhez. Közpolitikai szempontból ezen 

folyamatokat a kezdetétől a végéig átlátni nehéz, mert a kiindulópont sem világosan 

elkülöníthető.  

Ha a döntéshozatalt például a kerékpárutak fejlesztésének szemszögéből nézzük, a 

probléma érthetővé válik. A kerékpárutak építése egyfajta 21. századi társadalmi elvárás. 

Elképzelhető, hogy a lakosságnak nincs igénye „bicikliutakra”, de amint ezek a 

beruházások elkészülnek, használni fogják – amennyiben a döntéshozók létező igényre 

adtak választ az építéssel, még inkább. Az önkormányzat alakítja ki az adott település 

jövőképét, a fejlesztések körét, igyekszik forrásokat rendelni azokhoz és megteremteni a 

befogadó társadalmi légkört, amelyben a beruházások megtörténnek. Ideális esetben a 

lakosságot bevonja a stratégiák kidolgozásába, lakossági fórumokat szervez, a gazdasági 

élet szereplői számára igyekszik vonzóvá tenni az erőfeszítéseit: elmagyarázza, megérteti, 

és hatalmi eszközökkel keresztülviszi a döntéseit. A kerékpárutak növelik a 

közlekedésbiztonságot, hozzájárulnak az egészséges életmódhoz, betegségmegelőző 

szerepük van és végeredményben kis befektetéssel komoly, de nehezen kimutathatóan 

megtérülő hasznot jelentenek. Az utakat fenn kell tartani, a szegélyeit tisztítani, a hibákat 

kijavítani stb. Ezek hosszabb távon az előzőekben vázolt előnyök mellett ráfordítást 

jelentenek, amelyre újabb és újabb forrásokat kell találni. Amennyiben az adott 

önkormányzat képes bevonni gazdasági szereplőket a fejlesztésekbe, úgy a költségek is 

megoszlanak és a támogató is építi saját „zöld” portfólióját. Ebben az esetben „win-win” 

szituációról beszélhetünk, mert a lakosság jólét-érzete növekszik, az önkormányzat újabb 

beruházást realizál, amelyből politikai haszon kovácsolható, és a gazdasági szereplő (ipari 

létesítmény, erőmű, szennyező gyár stb.) is közvetve profitál belőle. 
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Ezen ideáltipikus esetben hivatkozhatunk Easton és Jenkins közpolitikai kutatásaira, 

melyek fókuszában a közpolitikai döntéshozatal jellemzői álltak. Eszerint a közpolitika 

nem más, mint értékorientált döntések és akciók láncolata (Easton, 1953). Olyan, 

egymással összefüggésben lévő döntésfolyamat, amelyhez cél- és eszközrendszer 

kapcsolódik (Jenkins, 1978). Ezen a ponton felvetődik a kérdés, hogy minden döntési 

folyamat beletartozik-e a közpolitikai folyamatokba, hiszen ezek nagy részét nem a 

közigazgatási-közszolgáltatási folyamatokon belül, hanem a politikai rendszerben 

hozzák, ugyanakkor megközelíthető a probléma elemzése ily módon is. Ciklusa, 

felmerülése, változása, lefolyása, eredménye és hatása minden esetben lesz, így 

elemezhetővé válik. Ezt azért fontos kihangsúlyozni, mert a közpolitikai döntéshozatal 

nem egy döntésből, hanem döntések összefüggő láncolatából áll. Meghatározzák a 

döntéshozók, a felmerült kérdés formája, jellege, az időzítése, a rendelkezésre álló 

források és társadalmi támogatottság, az igények és persze a politikai haszonszerzés adott 

formái. A közpolitikai döntések résztvevőinek köre széles, az államtól, a 

közintézményeken és a nonprofit szervezeteken keresztül egészen az érdekérvényesítési 

szervezetekig és a magánvállalkozásokig terjed. Mivel sok esetben a közpolitikai 

folyamat stratégiai tervezéssel indul, az időtávot is behatárolja rövid, közép és hosszabb 

távú intervallumokra, melyek más és más célokat és eszközöket határoznak meg a 

megvalósítások eredményeként. Ezért a közpolitikai döntések nem örökérvényűek, 

változnak, formálódnak, átalakulnak és a körülményekhez alkalmazkodnak.  

A közigazgatás és társadalmi részvétel elemeinek fejlődésével végbement a közpolitika-

alkotás különböző funkcióinak szétkapcsolódása. A stratégiaalkotást és tervezést ma már 

külön kezelik a megvalósítástól, illetve az értékeléstől. Ezen szakaszokat többnyire már 

nem is egy szervezet végzi el. Ez növeli a hatékonyságot és alkalmazkodó képességet, 

valamint igazodik a modern közigazgatás szervezeti struktúrájához. Hogy mégsem 

teljesen függetlenek egymástól a funkciók, azt a rendszerszemlélet garantálja, hiszen 

komplex problémákra komplex válaszok és megoldások szükségesek. A különböző 

szintek és érdekek közötti koordináció a „közpolitika csinálás” gyenge pontja, mert olyan 

sok eltérő véleményt, érdeket, értéket kell figyelembe vennie, amely a bürokrácia 

útvesztőjében lelassít(hat)ja a döntéshozatalt, ezáltal megkérdőjelezve a hatékonyság és 

eredményesség kívánalmait, valamint a fejlesztések piaci alapon történő 

megközelítésének rendszerét és sokszor a racionalitással is szembe megy. A 

mechanizmusok felgyorsítása számos esetben azonban a demokratikus döntéshozatal 

elvárt rendszerét feszegeti, még akkor is, ha a cél és a végeredmény megítélése pozitív.. 
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A közpolitikát sokszor klasszikus tervezési folyamatnak is nevezik, mert a probléma 

felmerülésétől, a megoldáson és nyomon követésen át végig kíséri egy adott ügy 

alakulását. A közpolitika megértése a közpolitikai cikluson és a stratégiakészítés 

folyamatain keresztül érthető meg elsősorban, a dolgozat keretein belül pedig a 

településfejlesztésen keresztül veszem górcső alá. A településfejlesztési közpolitikai 

döntések operatív jellegűek, értéküket az határozza meg, mennyiben alkalmazkodnak a 

körülményekhez, milyen mértékben mérik fel reálisan a település helyzetét és 

lehetőségeit, mennyire számolnak a veszélyekkel és rugalmas változókkal. A gyakorlati 

megvalósítás során az eredeti döntések tartalma módosulhat, de amennyiben a 

célrendszer nem változik, az eredmények is értékelhetők lesznek. Mi dönti el, mely 

kérdések, problémák kerülnek be a közpolitikai küzdőtérbe, egyúttal a nyilvánosság elé? 

A különböző társadalmi és politikai csoportok közötti viszonyok, az érdekérvényesítő 

képesség, a társadalmi támogatottság dönti el, mi az, amiről elindulhat a társadalmi vita. 

A környezetpolitika az az ágazat, amely mind a döntéshozók irányából, mind az alulról 

jövő kezdeményezések részéről előnyt élvezhet. Egy adott pontig, egészen addig, míg 

bizonyos gazdasági-befektetői körök, politikai csoportok érdeke nem sérül, vagy a 

beruházási terv komoly változtatást nem igényel. 

A közpolitikai folyamat dilemmája a hosszabb távú döntések és a rövidtávú célok közötti 

viszony összeegyeztetése. A kettő közötti kölcsönhatást számos tényező befolyásolhatja, 

elsősorban persze a politikai és gazdasági érdekek, de ezeken túl olyan, nehezen 

meghatározható tényezők is, mint felelősségérzet, lelkiismeret, szolidaritás, biztonságra 

való törekvés stb. Ezeket a tényezőket a fenntartható fejlődés szempontjából 

megközelített városfejlesztési tervek, vagy a jobb anyagi lehetőségekkel bíró 

önkormányzatok komolyabban veszik, míg más települések kevésbé törődnek vele. 

Mégis kijelenthető, hogy manapság a fejlesztési tervek elkészítése során nem lehet már 

megkérdőjelezni a természet- és környezetvédelem fontosságát, és a bottom-up 

érdekartikulációs modell követelményeit, azaz a társadalmi részvétel szükségességét. Ez 

a szemlélet a túlélést, és a politikai-hatalmi keretek fenntartását tekintette lényegi 

motivációnak a politikai rendszer működésében. Ez alapján a közpolitikai döntéseket 

kiváltó inputok kétfelől érkezhetnek: lehetnek követelések (szükségletek) alakjában 

megfogalmazott igények és támogatások (Jenei, 2007). A politikai döntések az esetek 

többségében a „legkisebb ráfordítás, legnagyobb haszon” elvén kerülnek kialakításra. A 

környezetpolitika esetében ez a megközelítés nem kell, hogy igaz legyen, ugyanis a 

tisztább, élhetőbb környezet olyan univerzális érték, amely elsőbbséget kellene, hogy 

élvezzen számos más érdek előtt. De az élet máshogy működik, amint az érdekek 
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hierarchizálása is. Talán kijelenthető, hogy a környezetpolitikai döntéseket-fejlesztéseket 

részben az igényekhez kell a döntéshozóknak igazítaniuk, részben pedig utat kell 

mutatniuk. Ez a kettősség pedig a közpolitikai döntésekben is leképeződik és talán nincs 

más olyan ágazati politika, amely ennyire mélyen függne az elvárások és finanszírozási 

lehetőségek függvényétől. Ahogy Harold Laswell megfogalmazta: „A közpolitikai 

megközelítés különböző tudományterületek alkalmazása, melyek a kormányzás során 

felmerülnek. Multi- és interdiszciplináris jellegű elméletek összessége, melyben az 

elmélet és a gyakorlat összefonódik” (Laswell, 1951). Egyszerre gondolkodik a múlt 

tapasztalatain, használja a jelen lehetőségeit és formálja a jövőt. 

A környezetpolitika ebből a szempontból is érdekes kivétel, mert ugyan leírható a 

klasszikus közpolitikai cikluselemzéssel, de ezernyi apró részből tevődik össze, a célja 

sem lehet teljes, hiszen magasabb – akár nem is kézzelfogható – szinten meghatározható 

eredmények elérését jelöli meg, mint például egészségesebb környezet és társadalom, 

jólét helyett jól-lét elérése, az ember és környezete viszonyának megváltoztatása stb. 

Ezekhez az „eszmékhez” rendel konkrét célokat, megvalósítható terveket és a stratégiák 

megalkotásakor is a magasabb szintű céltól közelít a részeredmények felé. Ebben nagy 

segítségére van a fenntartható fejlődés fogalom együttes, mely szoros összefüggésben és 

összhangban van a környezetpolitikai elvekkel. Lányi András ezt úgy fogalmazza meg, 

hogy a globális környezeti válság megoldására társadalmi és politikai válaszok 

megtalálására van szükség. Minden ökológiai kérdés szükségszerűen társadalmi kérdés is, 

azaz a válaszokat is széles körben kell keresnünk, és a problémakör komplexitásához 

mérten így is kell megtaláljuk (Lányi, 2001). Ez alapján háromfelé válik tehát a 

környezetpolitikai döntéshozatal, mely stratégiai tervezésre, környezetvédelmi-

környezetpolitikai döntésekre és a lehetséges környezeti károk megelőzésére, elhárítására, 

valamint a károk helyrehozatalára koncentrál: 

1. Adott település hosszabb távú fejlesztési stratégiájának (5-10-15 év) kidolgozása, 

kiemelt tekintettel a fenntartható fejlődés és a fenntartható városfejlesztés elvére. 

Ide sorolhatók a környezetvédelmi, rekultivációs, klímavédelmi és klímabarát 

koncepciók, programok kidolgozása. A stratégiai tervezés elkészítésekor négy 

alaptényezőre kell figyelemmel lennünk: A) milyen távra készítjük a tervet? B) 

milyen érvényességi körre készítjük a tervet? C) milyen adatokra és elemzésekre 

van szükségünk? D) mennyire rugalmas a terv és mennyiben változtatható, ha a 

körülmények változnak? (Skaliczki, 1996). Az adaptív megközelítés a 

önkormányzat számára azt a kérdést teszi fel: Merre tartunk? Az integratív 
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megközelítés pedig a Hogyan jutunk el oda? kérdést fogalmazza meg. A két 

megközelítés csak együtt értelmezhető és együtt kell azokat kezelni (Barakonyi, 

1999). 

A fenntartható fejlődés elveit figyelemmel kísérő környezetpolitikai tervezés 

nemzetközi dokumentumokra és nemzeti programokra, tervekre, valamint jó 

gyakorlatokra támaszkodik. Ezek közül is kiemelkednek a fenntartható 

városfejlesztés dokumentumai, mint az Athéni Charta és az 1998-ban megalkotott 

Új Athéni Charta, amely az egészséges környezet kívánalmait foglalta össze, vagy 

az 1992-ben, Rióban elfogadott Agenda 21 elnevezésű akcióprogram, amely „az 

emberi települések társadalmi, gazdasági és környezeti minőségének a javítását” 

tűzte ki célul (Gálosi-Kovács, 2010). A Local Agenda 21, a „Feladatok a XXI. 

századra” dokumentum 28. fejezete foglalkozik a fenntartható fejlődés lokális 

programjával. Igyekszik az önkormányzatok és a helyi társadalom aktív energiáit 

egy irányba terelni azáltal, hogy a legfontosabb kérdéseket és célokat 

meghatározza, a környezet állapotát és védelmét hangsúlyozza, valamint az 

életminőség fejlesztését helyezi a középpontba. Ezek közül is kiemelkedik a 

különböző szektorok együttműködésére, a partnerségre, nyilvánosságra, 

szolidaritásra és igazságosságra alapozott fenntarthatósági elv, amely a 

fenntartható fejlődés mindhárom területén részletes útmutatóval szolgál a 

fejlesztések irányát és keretét illetően.  

A 21. századi, fenntarthatóságon alapuló települési stratégia tervezéséhez 

támpontokat ad az OECD által kidolgozott „kompakt város” elnevezésű 

ajánláscsomag és a Green Growth Strategy, melyek a policentrikus (több 

központú) városok létrehozását támogatják, így csökkentve az autóforgalmat és 

környezetterhelést. A kezdeményezés nem előzmények nélküli, hiszen az Európai 

Bizottság városi környezetről szóló zöld könyve (Green Paper on the Urban 

Environment, 1990), valamint az 1999-ben közreadott ESDP (European Spatial 

Development Perspective) egyaránt a kompakt város gondolatát szorgalmazta, 

azaz a lehető legkisebb távolságok városát, a vegyes területhasználatot, 

valamennyi területen a funkcióbőséget (Somlyódné Pfeil, 2012). Az európai uniós 

környezeti integráció külön hangsúlyt kap a városfejlesztési politikában. A 

Bristoli Megállapodás (2005) és a Lipcsei Charta (2007) a kohézió, a társadalmi 

kirekesztődés és a demográfia problémái mellett környezetvédelmi kérdésekkel is 

foglalkozik, különös hangsúlyt fektetve az integrált városfejlesztési politika, 
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valamint a hátrányos helyzetű városrészek kiemelt helyen való kezelésére, a 

szegregált, leszakadó kerületek felszámolására. 

A nemzeti stratégiák, iránymutatások, fejlesztési tervek, programok adják a 

településfejlesztés hivatalos dokumentumainak alapját. A stratégiára alapozott 

integrált városfejlesztési politika és a városfejlesztési beavatkozások egyrészt a 

város jövőképének formálásához, a területi dinamika megteremtéséhez, az 

attraktivitás növeléséhez, másrészt a városokban társadalmi-gazdasági és 

környezeti problémák oldásához, ezáltal rövidebb távú és konkrét akciótervek 

kidolgozásához járulnak hozzá. Míg a megyeszékhelyek hagyományosan 

pólusként, központként funkcionálnak, és meghatározzák térségük lehetőségeit, 

addig a Pakshoz hasonló méretű középvárosok a térbeli kiegyensúlyozottság 

megteremtésében és térszervező képességük növelésében játszanak fontos 

szerepet. A középvárosok tekinthetők a gazdasági fejlődés központjainak, 

amelyek meghatározó szerepet töltenek be a regionális központok és kisvárosok 

között, szerepük kiemelkedő a rurális, gyakran periférikus helyzetű, elmaradott 

térségek dinamizálásában, vagy a leszakadás ütemének mérséklésében (Glied – 

Barkóczi, 2013). 

2. A stratégiákat rövidebb távú ciklusokra osztják a döntéshozók, melyek kapcsán 

operatív döntések születnek, a célokhoz eszközök és források kerülnek. Ez a 

konkrét környezetpolitikai tervezés határozza meg a fejlesztések rövidtávú 

ciklusait, az adott fejlesztéshez hozzárendelhető pénzügyi és humánerő források 

mértékét és jellegét, továbbá a nyomon követés és visszacsatolás módszereit. Itt 

már a tényleges megvalósítás fázisairól beszélhetünk és a különböző ágazati 

fejlesztések környezetpolitikai szempontú megközelítéséről. (pl. energiatermelés, 

közlekedés, hulladékgazdálkodás, jóléti beruházások, oktatás stb.) Ezen döntések 

nyújtanak alternatívát a lakosság számára, akár látható-érezhető – pl. 

kerékpárutak, szelektív hulladékgyűjtés, környezetvédelmi programok, akciók, 

kampányok –, akár pedig a lakosság számára nem érzékelhető módon, mint 

hulladékfeldolgozás, szennyvízkezelés, megújuló energiatermelés stb. Mindkettő 

fontos része a környezetpolitikai fejlesztéseknek, azonban a percepciójuk egészen 

más.  

3. A harmadik irány a szükséges, előírt, kötelezően elvégzendő környezetpolitikai 

tevékenység, amely az esetleges környezetszennyezés, vagy egyéb okokból történt 

természetrombolás, degradáció megelőzését, következményeinek enyhítését, a 
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károk felmérését és a helyreállítást szolgálja. Ide sorolható egy adott település 

lakosságának objektív tájékoztatása a településen működő ipari létesítmény 

működéséről, a veszélyforrások mértékéről és a biztonság kérdéseiről.   

 

Bulla Miklós (2006) környezetpolitikai döntéshozatali modellje alapján a közpolitikai 

tervezés és megvalósítás a környezeti érdek oldaláról közelít. Az első fázis a 

környezetelemzés és környezetértékelés, valamint a lakossági igényfelmérés. Ebben a 

szakaszban nagy szerepet kap a környezeti és természeti erőforrások állapotának 

meghatározása és a környezetgazdálkodás elemeinek felsorolása. Egy település kapcsán 

kiemelt szempont a környezettel összefüggő ágazatok listázása (idegenforgalom, 

közlekedés, mezőgazdaság, energia, építőipar, demográfiai tényezők, fogyasztás stb.), az 

emberi tevékenységek és gazdasági tényezők számba vétele. Sántha Attila kiemeli a 

településfejlesztés és környezetpolitika kapcsán, hogy minden város más és más 

állapotban van és különböző lehetőségekkel rendelkezik. A városban élő lakosságot érő 

környezeti kihívások percepciója is más. Egy olyan városban, ahol ipari létesítmény 

üzemel, a lakosok többnyire tisztában vannak a veszélyekkel és más előnyök tudatában 

vállalják azt. A városi zöldfelületek növelésével, parkok létesítésével, környezeti 

fejlesztésekkel pozitív gazdasági, ökológiai és pszichológiai hatás érhető el, amely 

felértékeli az adott település értékét és a jólét fogalmát. Ez vezet át a biológiai és fizikai 

tényezők állapotának felmérésére, az emberi egészség, a természet és épített környezet 

összhangjára, az ökoszisztémák épségére, a városi zöld és vízfelületek növelésének 

igényére, a zajszennyezés csökkentésére és még sok egyéb tényezőre, melyek közvetve, 

vagy közvetlen hatnak a lakosság életére (Sántha, 1996). 

A második fázis a környezeti kockázatok felmérése, értékelése és rangsorolása, ennek 

alapján pedig a környezetpolitikai prioritások meghatározása; az erőforrások felmérése és 

közgazdasági szempontból történő elemzése.  

A harmadik fázis az igények felmérése, a célok kitűzése, a megvalósítás módszereinek és 

eszközeinek meghatározása; a nemzetközi és hazai viszonyok gazdasági és környezeti 

szempontú (környezetvédelem és környezetfejlesztés) elemzése; a stratégiai tervezés és 

akciótervek, programok kidolgozása. 

A negyedik szakasz a megvalósítás. A jogi és közgazdasági szabályozórendszer 

figyelembevétele; a hatástanulmányok elkészítése; a nemzetközi kötelezettségvállalások 

hazai követelményeinek és feltételeinek nyomon követése; az ágazati programok 
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összehangolása a településfejlesztés szélesebb és átfogóbb igényeinek meghatározásával; 

a társadalmi részvétel koordinálása. 

Az ötödik lépcső az információáramlás biztosítása, a monitoring és az értékelés 

társadalmi, gazdasági, környezeti és pénzügyi szempontból; a környezettudatosság 

növelése. 

Hazánkban a környezetpolitika hatékonysága és társadalmi támogatottsága kisebb az 

európai átlagnál. Ezt számos felmérés is megerősíti és alapvetően a hagyományos: 

egzisztenciális biztonság, felelősség, környezettudatosság háromszögben kell keresnünk 

ennek az okát (Kerekes, 2005). Ebben a helyzetben kétségek merülnek fel a 

környezetpolitikai törekvések sikeressége és a szabályozások végrehajtását kikényszerítő 

intézményrendszer hatékonysága kapcsán. Főként úgy, hogy a környezet védelmében tett 

intézkedések és infrastrukturális fejlesztések következtében növekedtek a lakosság 

kiadásai és csak nagyon lassan javulnak a társadalom környezettudatossági mutatói. Még 

az sem biztos, hogy a környezeti mutatók javulását a lakosság érzékeli, és amennyiben 

igen, nem biztos, hogy kedvezőnek értékeli. Gondoljunk a hulladékgazdálkodás, vagy 

csatornázás és szennyvízkezelés terén történt fejlesztésekre, melyek vagy megdrágították 

a szolgáltatást, vagy a piaci alapon történő üzemeltetés helyett egy nonprofit alapú 

megközelítést választottak, amely esetben előfordulhat az infrastruktúra leromlása, vagy a 

szolgáltatás minőségének romlása. A politika ezért – amennyiben lehetősége van rá – 

igyekszik a szükséges környezetvédelmi intézkedések mellett olyan fejlesztéseket, 

beruházásokat támogatni, melyek közvetlen és pozitív hatással lehetnek a település 

lakosainak életére és érzéseire. A politikusok az átadható, látható, megfogható 

beruházásokat pártolják leginkább. Nincs ez másként a környezetpolitika terén sem. 

 

1.3. A felelős környezetpolitika megvalósításának kihívásai 

Amikor környezetpolitikáról értekezünk, akkor első sorban arra gondolunk, hogy ez az a 

platform, ahol a környezetvédelem, mint össztársadalmi cél összehangolása történik az 

egyéb társadalmi rendszerek és alrendszerek céljaival, értékeivel és érdekeivel. Ahhoz, 

hogy a definíció által megfogalmazott célkitűzés megfelelően értelmezhető legyen, 

érdemesnek találom feltenni azt a kérdést, hogy milyen tényezők gátolják, hátráltatják e 

feladat elérésében vizsgálatom tárgyát? Milyen szubjektív kihívásokkal szembesül ez a 

politikai vonatkozású szegmens? 



31 

 

Mindenekelőtt fontosnak tartom megjegyezni, hogy mára szinte nincsen olyan politikai 

témakör, melynek ne lenne így vagy úgy köze a természeti környezetünkhöz, vagy éppen 

ne érintené bioszféránk valamely elemét. Ebből adódóan a politikatudomány gyakorlása 

során is nélkülözhetetlenné válik a rendszerszemlélet alapú gondolkodásmód 

alkalmazása. E tevékenység azonban eredendően megkívánja bármely döntéshozatali 

formától (és még a politikai érdekek bonyolult kapcsolatától is), hogy ezt a tényt mindig 

figyelmünk középpontjába helyezzék. Ezáltal Gyulai Iván professzor azon állítása, mely 

szerint „[...] világunkban minden mindennel összefügg” részben predesztinálja a politika 

univerzalitását. A környezetpolitika hathatós alkalmazása így nagyban függ a 

rendszerelmélet megfelelő értelmezésétől. A tudományág interdiszciplináris 

megközelítése új távlatokat nyit az összefüggések elemezhetőségének szempontjából. 

Bolygónk egy bonyolult, komplex rendszer (Lovelock, 1979) és emiatt az ezzel 

foglalkozni hivatott politikai ágazat kihívásai is sokkal összetettebbek, mint az első 

látszatra tűnik. Mivel egy komplex rendszer elemei hatással vannak egymásra, mintegy 

szimbiózisban élnek egymással, ezért azok kölcsönhatásait is folyamatosan figyelemmel 

kell kísérni és az ok-okozati szempontok érvényesítésének érdekében fontos tisztázni, az 

alá-felé rendeltség, a hierarchia irányát (Gyulai, 2007). A rendszer egyes részelemei 

természetesen befolyásolhatják a rendszer működését, de bizonyos korrigálást követően a 

rendszer működése helyreállhat az adott rendszerelem hiányában is. Például bolygónk 

élővilágát vizsgálva, az élet közel 4 milliárd éves megjelenése óta számos növény- és 

állatfaj pusztult ki, sőt olykor maga az élet is veszélybe került, közben bolygónk mégis 

képes volt megújulni és az evolúción keresztül képes volt regenerálni, vagy esetenként 

teljesen újradefiniálni flórájának és faunájának arculatát. A bolygó, mint rendszer 

szempontjából azon tényezőket sem szabad figyelmen kívül, hagyni, hogy a rendszer 

elemei közötti kapcsolatrendszer külső és belső hatások nyomán, térben és időben 

állandóan és dinamikusan változik, melyből adódóan a pillanatnyi helyzetet a rendszer 

állapotának nevezzük (Gyulai, 2007) és korunk környezetpolitikája ezen állapot 

minőségéről hivatott egyeztetni, vitázni, vagy éppen egyensúlyt teremteni. Ebből 

kiindulva, azt is érdemes még megemlíteni, hogy az ökoszisztémánk nem más, mint 

ökológiai rendszereink összessége, melyben az ember is „csupán” egy rendszerelemként 

szerepel. Mégis mára kijelenthetjük, hogy hatása az őt eltartó bioszféra működésére 

szinte hihetetlen léptékű. Eddigi virágzása ugyanakkor geológiai léptékben tiszavirág 

jellegű és fenntarthatósága is igencsak kérdéses. Rendszerelemként nehezen 

értelmezhető, hogy emberi fajunkat az egész rendszer középpontjába helyezzük. Egy 

felelős környezetpolitika hivatott e tény megfelelő kezelésére, értelmezésére és az ezzel 
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kapcsolatos nyílt, hiteles és objektív tájékoztatásra. Legalább ennyire nagy kihívás az 

antropocentrikus politikai diskurzus modelljét, egy természetközpontú döntéshozatali 

modellre (Antal, 2009) cserélni, miközben azt a látszatot próbálja fenntartani a 

döntéshozatali platform szinte minden szintje, hogy az emberiség uralma alá hajtotta 

bolygóját. 

A rendszerelmélet hiányos alkalmazásán túl, hangsúlyozni érdemes továbbá, hogy amikor 

környezetpolitikáról beszélünk, le kell szögezni: a politikatudomány palettájának 

legújabb, legfiatalabb (Nagy, 2010) és egyben legösszetettebb szegmenséről esik szó! E 

gondolat egyszerűsége magában hordozza, mind nagyszerűségét és egyben gyengeségét, 

hiányosságait is, mivel ez által a politika színpadán a „kezdő”, tapasztalatlan ágazat 

azonnal főszerephez jut. E helyzetből szinte egyenesen datálódik az úgynevezett „Szent 

Grál” (Nagy, 2010) szerep is, mely alatt azt értjük, hogy a környezetpolitikai diskurzus és 

fenntartható fejlődés fogalmainak olyan nimbusza van, hogy összes, környezettel 

kapcsolatos globális, nemzeti és helyi közösségi problémára, kihívásra e területnek 

kellene válaszokat találnia. Vagy legalábbis a válaszkeresésben oroszlánrészt kellene 

vállalnia. Egyszerre kellene foglalkoznia a szegénység és egyenlőtlenség kérdéseivel, 

csökkentve a különbséget a fejlett és fejlődő régiók, országok között, méltányosság 

gyakorlásával a magánszféra és politika entitásain keresztül és mintegy egyensúlyteremtő 

szereppel felruházva kellene megoldania társadalmaink évezredek során felhalmozott 

problémáit. Az ilyen típusú összetett problémamegoldás igénye alkalmasint megosztja a 

„fiatal” politikai ágazat figyelmét. Fókuszál a természeti környezetünk, flóránk és 

faunánk állapotának megóvására, helyreállítására és a fenntartható fejlődés 

koncepciójának megvalósítására egyaránt, céljainak elérése pedig az elvárások 

kereszttüzében veszélybe kerülhet. Ugyanakkor ezen tényezők azt is igazolják, hogy az 

emberiség kezdi újra felfedezni: maga is „csak” a természeti környezet egészének része. 

Bármennyire is igyekszik magát függetleníteni az őt körülvevő környezettől, társadalmai 

által gyakorolt tevékenységein keresztül, mégis legyen szó akár gazdasági, egészségügyi, 

szociális, vagy éppen kereskedelmi kérdésekről, kihívásokról, a természeti környezet és 

az ember abban történő elhelyezésének újradefiniálása nélkül értelmezhetetlenné válnak 

az orvoslást részmegoldások, és az ezekre adható válaszok. A probléma generálása és 

megoldása tehát nem ugyanazon logikát igényli, a megoldások elérése érdekében a 

rendszeren kell változtatni, amely nem hoz létre több problémát. Fontosnak tartom tehát 

kihangsúlyozni, hogy a környezetpolitikát a maga valós, hatékony helyén kell értelmezni 

a politika világában, és rendelkeznie kell megfelelő súlyú érdekérvényesítési képességgel 
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ahhoz, hogy valóban érvényesülhessen az általa hordozott üzenetek tartalma és a vele 

szemben támasztott elvárások. 

Minden törekvés ellenére a környezetpolitikának azzal a kihívással is szembesülnie kell, 

hogy elsősorban az államháztartás büdzséjének kiadási oldalán szerepel (Nagy, 2010). Ez 

annak ellenére is igaz, hogy mára a környezetvédelmi hatóságok, környezeti 

hatástanulmányokat végeztetnek, környezetvédelmi engedélyekhez kapcsolódóan már 

díjakat szabnak ki, zöldkártya szükséges gépjárműveink használatához, az esetleges 

környezetkárosító hatást előidéző tevékenységű cégek adójában a helyreállítási költségek 

is egyre gyakrabban kiadási tételként merülnek fel, és a globális CO2-kereskedelem 

bevezetése is a bevételeket hivatott növelni. Állításommal szemben az is ellenérvként 

említhető, hogy a civil szféra adományai és az önkéntes vállalások igyekezetei is e 

terheket hivatottak csökkenteni. Ugyanakkor a globális károk költségei valójában 

felbecsülhetetlenek. Nehéz lenne árcédulát rakni a kiirtott esőerdők hektárjainak 

millióira, amikor azt sem tudjuk pontosan, hogy ezzel mennyiben is károsítottuk a 

biológiai sokféleséget. Vagy a külszíni bányászat okozta biológiai katasztrófák és a 

meddőhányókban rejlő hosszú távú veszélyek, és ugyanilyen nehéz lenne megjósolni 

mennyibe is került az ökoszisztémának a fukusimai nukleáris baleset, vagy Csernobil és 

környékének elpusztulása, nem is beszélve azok akár évezredekig elnyúló hatásairól. Sőt, 

hogyan árazzuk be a Csendes-óceánon, vagy az Atlanti-óceánon úszó, grandiózus 

szemétszigeteket? De, hogy hazai példát is említsek, mik lesznek a „vörösiszap 

katasztrófa” által sújtott területek helyreállítási költségei? Az elveszett emberélet 

mennyiben „árazható be”? Mennyi időbe telik majd a természetes élővilág 

rehabilitációja? Tehát a kérdések válaszok nélkül is jól tükrözik, mennyire nincsenek 

összhangban az őszinte környezetpolitika elvárásai a gazdasági mutatók valóságával. 

Ezért nem is véletlen – ahogyan korábban említettem –, hogy a 2012-es Rió+20 

világtalálkozón már felmerült a GDP mutatószámának újragondolása (Faragó, 2013).  

Továbbá létezik még egy faktor, mely ugyan elenyészőnek tűnhet, de hatásai mégis 

jelentős befolyással bírnak egy objektív környezetpolitika megvalósítására. Fontos 

szembesülnünk azzal a tényezővel, miszerint e fiatal szakpolitikai ágazat folyamatosan 

megalkuvásra kényszerül. Ennek okai visszavezethetőek a korábban már említett 

tényezőkre, azaz a gazdasági és politikai elvárások és lehetőségek területére. Ebből 

adódóan a döntéshozatal platformjain „piacszerzésre” kényszerül, hiszen egyik 

ágazat/terület sem szívesen adja fel kivívott állásait, ennek következtében pedig a 

környezetpolitikának „kell kiharcolnia” az érvényesíthető és látható eredményeit. Csak 
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példaként említve, laikusan azt gondolhatnánk, hogy az esélyegyenlőség biztosítása a 

szociális tárcák feladata, a gazdasági egyenlőtlenségek kiküszöbölését pedig a gazdasági 

tárcáknak kellene kezelnie, ehelyett a fenntartható fejlődés fogalomkörének égisze alatt 

azt várják a „nagy öregek”, hogy az „ifjú titán” találjon megoldásokat az égető 

problémákra. Természetesen ezzel nem azt próbálom érzékeltetni, hogy a 

környezetpolitikának nincsenek akár szociális, vagy akár gazdasági vonatkozásai és 

hatásai, sőt, nagyon nagy befolyással bír az említett témák kapcsán. A rendszerszemlélet 

alkalmazásának további dimenzióit ebben a helyzetben sem lehet elhanyagolni. Ennek 

tudatában inkább megfelelő együttműködésről és a kölcsönhatások szükségességéről 

kellene beszélnünk, ahhoz viszont, hogy a környezetpolitika valós céljait ne 

lehetetlenítsük el, meg kell határozni azon területeket, mely megoldásához legitim 

felhatalmazással bír e terület, ezáltal is csökkentve a megalkuvások által okozott, és a vélt 

vagy valós érdekütközésekből adódó félreértéseket, ellentéteket. 

Az ökocentrikus politikai gondolkodás (ökopolitika), vagy a környezetvédelmen, 

környezeti információhoz való hozzáférésen és közösségi részvételen alapuló 

fogalomegyüttes, azaz a környezeti demokrácia elmélete (Antal, 2009) természetesen 

nagyban hozzájárulhat ezen új típusú értelmezések hétköznapokba való integrálásához és 

az említett kihívásokra is új megközelítésekkel reagálhatna. Ugyanakkor az is 

megkérdőjelezhetetlen, hogy egy az antropocentrikus gondolkodásmódtól eltérő 

megközelítés alapjában rengetné meg a kormányzás és döntéshozatal bevett 

gyakorlatainak mintáit, folyamatait. Annak ellenére is, hogy egy egészséges 

környezetpolitika prioritásinak első sorban a természeti környezet és erőforrások 

elfogadható léptékű felhasználásának kérdéskörével kellene foglalkoznia. 

A kihívások kezelhetőek, de ahogyan láttuk, további komoly erőfeszítések szükségesek 

egy tudatos, össztársadalmi érdekeket képviselő környezetpolitika kialakításához. 

Horizontális és vertikális hálózatainak köszönhetően ugyan kezd túlnőni a hagyományos 

politikai gondolkodás árnyékán, ezáltal szerepe egyre inkább kikristályosodik, helyenként 

számos, alulról jövő civil kezdeményezésnek teret kínálva, hol pedig a privát szektor 

tőke- és profitorientált céljainak kielégítésében nyilvánulva meg, más esetekben pedig a 

politika érdekeit szem előtt tartva nyer további teret, és egyben erősíti meg jelenlétét 

mind a lokális, nemzeti, mind a nemzetközi politika színpadán. 
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1.4. A környezetpolitika alapelvei 

A környezetvédelmi-környezetpolitikai kutatások és elméleti megközelítések az 1990-es 

évek elejére olyan egységes, de folyamatosan formálódó elvi keretrendszert hoztak létre, 

amely az Európai Közösség (Európai Unió), valamint az ENSZ konferenciái és 

dekrétumai nyomán hivatalosan is elfogadottá vált. Az 1972-es stockholmi ENSZ-

konferencia lényegesen felgyorsította a környezetvédelmi szabályozás fejlesztését a 

tagállamokban, az EK pedig 1973-ban elindította az Első Környezetvédelmi 

Akcióprogramot (1973-76), amelyet további hat követett. Ezekhez a programokhoz 

kapcsolódóan mintegy kétszáz törvényt alkottak, amelyekben a levegő, a talaj és a víz 

szennyezésének megakadályozásával, a hulladékgazdálkodással, a vegyszerekre és a 

biotechnológiára vonatkozó biztonsági előírásokkal, különféle termékszabványokkal, a 

környezeti hatások vizsgálatával, valamint a természetvédelemmel foglalkoztak.
24

 A 

jogszabályok természetesen tartalmazhatnak eltérő szövegezést, de tartalmukban és 

tematikájukban nagyon hasonlók.  

A hazai környezetpolitika stratégiai feladata, hogy meghatározza az ország hosszú, közép 

és rövid távú környezeti céljait és az elérésükhöz szükséges eszközöket, amelynél 

figyelembe kell venni az ország adottságait, társadalmi és gazdasági fejlettségét, a 

nemzetközi és az európai uniós tagságból eredő kötelezettségeket (Nagy, 2012). A 

magyarországi környezetpolitika alapelveit az 1997-ben elfogadott 1. Nemzeti 

Környezetvédelmi Program fektette le:
25

 

 Fenntartható fejlődés 

Ahogy már többször szó volt róla, a fenntartható fejlődés a környezeti 

értékek megtartását, és a jövő generáció jogait olvasztja egybe, 

egyensúlyra törekszik az emberi élet minőségének javítása és a környezeti 

értékek megóvása között. 

 Az elővigyázatosság elve 

Ahogy az írás elején már szó volt róla, az emberi tevékenységek 

bővülésével, a társadalmi és földrajzi munkamegosztás fokozódásával a 

környezeti kockázatok is eddig sohasem látott mértékben növekedtek meg, 

                                                 

 

24
 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_TEK5/ch01s12.html Letöltve: 2016. 05. 12. 

25
 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat  
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ráadásul az egyre újabb termelési technikák környezeti hatásai csak 

korlátozottan ismertek. Jellemző példa a új technológiák bevezetése, vagy 

a vegyi anyagok és a nukleáris anyagok kezelése, továbbá az ezekkel 

kapcsolatos kiszámíthatatlan jövőbeni kockázatok. 

 A megelőzés elve 

A megelőzés elvének előre mozdítása hatalmas lépés (lenne) a 

fenntarthatóság irányába. Egyrészt általános igazság, hogy a megelőzés 

mindig gazdaságosabb, mint az utólagos beavatkozás, másrészt a 

környezeti értékek esetében az eredeti állapot helyreállítása nagyon sok 

esetben egyszerűen lehetetlen. A megelőzés elve azt kellene, hogy 

jelentse, hogy a környezetvédelmi szempontok már a gazdasági-technikai-

technológiai tervezés szakaszában jelen vannak, és a fenntarthatóság 

irányába terelik az egyes fejlesztéseket. 

 Partneri viszony 

Ez egyrészt jelent partneri viszonyt a közigazgatási szintek között, amiből 

a szubszidiaritás elvéből fakadó megoldások, azaz az önkormányzatok és 

társulásaik döntéshozatalba való bevonása következik, másrészt pedig a 

partneri viszony vonatkozik a magánszektorral, a civil szervezetekkel való 

együttműködésre is. A környezetvédelemnek az állam és a magánszektor 

(vállalkozók, gazdálkodók, civilek) közös ügyévé kell válnia, mert 

kölcsönös bizalom nélkül nem lehet jó rendszert működtetni. Erre 

gyakorlati példa, hogy a gazdálkodók részvételi lehetőségeit a 

környezetvédelemben javítani kell, erre ösztönző rendszereket kell 

kiépíteni. 

 Gazdaszemlélet 

A környezetvédelem tárgya, ahogy arra fentebb utaltunk, alapvetően 

szembemegy a rövid távú gazdasági érdekekkel, azaz a környezetvédelem 

bizonyos feladatai nem kapcsolhatóak hozzá a piaci mechanizmusokhoz. 

Éppen ezért az államnak kötelessége gazdaként fellépnie, és így 

felelősséget vállalnia, és példamutató magatartást folytatnia. Ez viszont 

akkor a leghatékonyabb, ha a környezetvédelem tárgya a lehető 

legkonkrétabb: a környezeti problémák többnyire először helyben 
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jelentkeznek, ezért kiemelten fontos a helyi szint szerepe ezek 

kezelésében: a részvételben és a beavatkozásban. 

Az alapelvek is jól tükrözik a környezetpolitika eredendően multidiszciplináris mivoltát. 

Egyik alapelv sem lenne megvalósítható a másik figyelmen kívül hagyásával. Továbbá 

egyszerre feltételez vertikális és horizontális elkötelezettségeket az összes szereplő 

részéről, azaz a társadalom minden szegmensének figyelemmel kellene lennie az 

alapelvekben megfogalmazott elvárások tartalmi elemeivel és azok szem előtt tartása 

nélkülözhetetlen egy sikeres nemzetközi és nemzeti környezetpolitika megvalósításához. 

Továbbá érdemesnek tartom külön kiemelni a fenntartható fejlődés fogalomkörét, mely 

természetesen túlnő egy egyszerű elvi beskatulyázáson. A rendkívül összetett értelmezés 

születése óta viták kereszttüzében áll. Ugyan a fogalom megalkotói találtak egy igencsak 

egyszerű definíciót, de annak értelmezhetősége túlnyúlik egy elvi keret határain. A 

sokszínű jelentéstartalom jelentősége újfajta morális, etikai irányt is mutat mind az 

egyének és közösségek számára. Egyben mind a közszféra és magánszféra 

döntéshozóinak magatartásmintáit és prioritásait is hivatott lenne befolyásolni. 

Ugyanakkor az elv gyakorlatba történő átültetése korántsem tökéletes. A fenntartható 

fejlődés témakörével kapcsolatban szinte számtalan írás jelent már meg, ugyanakkor 

értekezésem szempontjából csupán a magyarországi települések környezetvédelmi 

programjainak elvi megközelítése a mérvadó, ennél fogva dolgozatom nem hivatott e 

témakört teljességében értelmezni. 

 

1.5. A környezetpolitika típusai 

Ahogyan arra fentebb utaltam, a környezetpolitikával szembeni alapvető elvárás a 

rugalmasság. Ez azt jelenti, hogy a szabályozónak a szabályok megalkotásánál mindig 

figyelemmel kell lenni a helyi sajátosságokra – alkalmazva a szubszidiaritás alapelvét –, 

illetve azok dinamikus változására. Elkerülendő, hogy a környezetpolitika csak jól 

hangzó ígéreteket, „vágyakat” fogalmazzon meg, fontos pontosan ismerni a 

gazdálkodási-szennyezési lánc elemeit (Torma, 2011). 
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1. ábra: A szennyezési lánc (Forrás: Szalay, 1998: 15) 

 

Az ábrán megjelölt folyamatok elemzése alapján összeállítható az adott területre nézve 

releváns és hatékony környezetpolitika. Az ábra adott helyzetre vonatkoztatott elemzése 

segítséget nyújt a célok kijelölésében, az eszközök meghatározásában, illetve a szükséges 

intézkedések kidolgozásában. 

Amennyiben – a már említett módon – különböző területekre, legegyszerűbb esetben 

országokra vonatkoztatva elkészítjük ezeket az elemzéseket és az elemzések alapján a 

specifikus tematikákat, akkor az így felvázolt környezetpolitikákat négy nagy csoportba 

sorolhatjuk. Ezek a következőek:
26

 

 gyógyító környezetpolitika 

 hatásorientált környezetpolitika 

 forrásorientált környezetpolitika 

 szerkezetváltó, megelőző környezetpolitika 

Ahogy az ábrán is láthatjuk, a gyógyító környezetpolitika a hatásokra koncentrál, éppen 

ezért erőteljes „tűzoltó jelleget” mutat. Legfontosabb célkitűzése a már bekövetkezett 

károk enyhítése. Általában ez a típusú megközelítés a legdrágább és legkevésbé 

                                                 

 

26
 Az összefoglalás alapját Szalay (1998) vonatkozó fejezetei adták. 
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hatékony. Az épített környezetben végbement károkat ugyan vissza lehet alakítani 

valamelyest, a lerombolt épületeket, műemlékeket újra lehet építeni, de egyrészt az általa 

hordozott kulturális-művészeti-történelmi üzenet már nem lesz a régi, másrészt pedig ez 

sokkal nehezebben kivitelezhető a kipusztulás, eltűnés szélére sodródott állat-, és 

növényfajokkal. Ugyan léteznek példák, melyek sikeresek voltak, mint pl. veszélyeztetett 

fajok visszatelepítése az eredeti élőhelyükre, de az esetek jelentős hányadánál ez a 

módszer sikertelennek bizonyult. 

A hatásorientált környezetpolitika lényege, hogy a környezetminőségen, az immissziós 

állapoton próbálnak javítani, úgy, hogy közben a kibocsátások nem csökkennek. Itt 

alapvetően technikai eszközökre kell gondolni, mint a városok levegőminőségének 

javítása elkerülő utakkal, vagy az utak zajhatásának csökkentése hanggátló falak 

építésével. A hangsúly tehát nem azon van, hogy a környezetkárosítást okozó 

eseményeket meggátolják, visszafejlesszék, hanem azon, hogy az ezek által keltett 

negatív életminőségi hatásokat csökkentsék. 

A forrásorientált környezetpolitika eszközei és módszerei a legelterjedtebbek. Célja, hogy 

a káros anyag kibocsátása csökkenjen. Klasszikus példái a kéményekbe szerelt szűrők, a 

szennyvíz és víztisztítók vagy a szmog csökkentésének érdekében páros és páratlan 

rendszámú autók használatának engedélyezése. Előnye, hogy nagy szennyezés esetén 

képes komoly eredményeket produkálni, amivel sikerélményt ad a közösségnek. További 

(gazdasági) előnye lehet, hogy a technológiától függően hozzájárulhat a hasznos anyagok 

visszanyeréséhez (fáradtolaj-hasznosítás például). Ugyanakkor negatívuma, hogy az 

alaptechnológia továbbra is szennyező marad, aminek két következménye van: egyrészt a 

különböző szűrőberendezések mindig többletköltséget jelentenek, így az érintettek 

megpróbálják kijátszani a rendszert. Továbbá az is igaz, hogy a szűrők nem szüntetik 

meg a szennyező anyagokat, csak összegyűjtik azokat, melyek így már koncentrált 

veszélyes hulladékká válhatnak, és ennek kezelése további feladatokat feltételez. 

A szerkezetváltó, megelőző környezetpolitika célja, hogy a társadalom egészét a 

fenntarthatóság irányába terelje. A társadalom, a gazdaság és a politika minden 

rendszerének, mikro- és makroszerkezetének olyan átalakítása, amely a hosszú távú 

„másképp működést” biztosítja. Természetesen ez a környezetpolitika kapja a 

legpozitívabb értékelést, de egyben ez a legdrágább, legösszetettebb megoldás is, mivel 

újításokra, fejlesztésekre, és egyben új látásmód elsajátítására is szükség van e miatt 

megvalósítása időigényes. Továbbá véghezviteléhez óriási társadalmi összefogás, és az 
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ezzel találkozó politikai akarat is szükségeltetik, mely a világban nagyon kevés helyen 

fordul elő (Nagy, 2012). 

 

1.6. A környezetpolitika eltérő nemzeti modelljei 

A környezetpolitika alapelvei és típusai nemzetközi viszonylatban nagyságrendileg 

megegyeznek. Ugyanakkor az alkalmazott nemzeti modellek számos tényezőtől függően, 

különböző nézőpontok alapján, igencsak eltérőek lehetnek, mégis alapvetően a 

környezetpolitika alakításában az évek során négy nemzeti modell vált tipikussá. Ebben a 

négy típusban egymástól jól elkülöníthetően jelennek meg a sajátos szabályozási formák, 

technikák, hagyományok.
27

 

1. Az állami szabályozás túlsúlya (francia modell) 

Fejlett és jól képzett közigazgatási rendszerek sajátja, aminek archetípusa 

az erősen központosított kormányzatot működtető Franciaország. Mivel a 

jól képzett közigazgatás jól informált, ezért a szabályozást ennek a kezébe 

adja a rendszer, főleg adók és normák meghatározásának képében. 

2. Érdekegyezetés, az érintettek bevonása (angol modell) 

Az előzővel szemben az angol modell a szubszidiaritás elvét alkalmazva, 

jóval lokálisabb szemléletű megoldások híve. Elveti a fentről érkező 

szabályozást, és a gyakorlati megoldások a helyi érintettek bevonásával, 

kompromisszumok révén jönnek létre. Ez a modell szült olyan sikeres, és 

az Európai Unió által átvett módszereket, mint a BAT
28

, vagy az 

„önkéntes megállapodások” rendszere. 

3. Állami szabályozás a szakma bevonásával (német modell) 

Ez a modell nagyban hasonlít a francia mintára, annak egyik mutációjának 

tekinthető. Ennek megfelelően itt is központi szerepet játszanak az adók és 

normák. Ugyanakkor ebben a mintában kiemelkedő a – Németországban 

alapvetően erős – ipari-szakmai kamarák szerepe. Az állami szabályozás 

                                                 

 

27
 Az összefoglalás alapjául szolgált: (Kiss, 2005: 77-78). 

28
 Best Available Techniques, azaz „az elérhető legjobb technika” összefoglalva azokat a technikákat, 

módszereket jelentik, melyek a lehető leghatásosabban előzik meg, vagy csökkentik a környezetterhelést.  
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nagymértékben támaszkodik ezeknek a szervezeteknek a véleményére, 

ennek azonban az adott térségben komoly hagyománya is van. 

4. Állami szabályozás és verseny (az amerikai modell) 

Ez is egy vegyes modellnek tekinthető, a francia és brit minták elemei 

keverednek benne. Az Egyesült Államok olyan szempontból 

különlegesnek számít, hogy egyszerre van jelen a piaci szabadság magas 

foka, a civil szerveződések és tudományos társaságok önkéntes 

vizsgálatain keresztüli kontrollja, valamint a komoly és szigorú központi 

szabályozottság is, mely összességében azt eredményezi, hogy a 

valóságban a hatóságok által meghatározott keretfeltételeken belül piaci 

alapú verseny zajlik.
29

 

+1. A magyar modell 

Mivel témám szempontjából releváns, ezért érdemes röviden szemügyre 

venni a hazai helyzetet is. Alapvetően – sok minden máshoz hasonlóan – a 

német példát követtük annyiban, hogy előszeretettel alkalmazunk 

normákat. Ugyanakkor az együttműködés modellje, a megegyezéses 

eszközök átvétele csak az európai uniós csatlakozásra való felkészüléssel 

párhuzamosan alakult ki, ha kialakult egyáltalán. Továbbá, 

környezetvédelmi minisztérium híján az egységes környezetpolitika 

érdekérvényesítő képessége egyre elenyészőbbé válik napjainkra. A terület 

által generált feladatok szétaprózódva jelennek meg a közigazgatás 

különböző ágazatainál, ha megjelennek egyáltalán. 

 

1.7. A környezetpolitika eszközrendszere30 

Jellemző, hogy a környezetpolitika eszközei, illetve a környezetvédelem szabályozása 

területén nagyon népszerű a „Polluter Pays Principle”, azaz a „fizessen a szennyező” 

elve. Ez közgazdasági értelemben azt jelenti, hogy a piaci kereteken kívül keltett 

makroökonómiai hatásokat (azaz környezeti károkat) vállalati költséggé kívánják 

                                                 

 

29
 A szabályozás talán jobban érthető a szennyezési jogok piacának példáján keresztül: a hatóság rögzítette 

a környezetminőségi standardokat, majd azokon belül megkezdődött a szennyezési jogok kereskedelme. 
30

 Az általam bemutatott modell természetesen nem az egyetlen, számtalan más, ám mégis hasonló modell 

létezik, érdemes például megismerni Szlávik (2005) munkáját. 
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átalakítani. Azzal a céllal, hogy ezáltal a vállalat számára a környezetszennyezés, 

költséggé váljon. „A környezetvédelmi szabályozás célja, hogy a gazdálkodó szervezetek 

olyan módon folytassák tevékenységüket, hogy a környezet állapota megfelelő 

minőségben tartósan fennmaradjon, tehát bizonyos környezeti minőségre vonatkozó 

normákat mindenki betartson.” (Kerekes – Kobjakov, 1994). A hivatkozott tanulmány tíz 

követelményt szab a jó környezetvédelmi szabályozási rendszerrel szemben, melyek a 

következők: 

 Javuljon, vagy legalább ne romoljon a környezet állapota. Ennek érdekében meg kell 

határozni a megengedhető szennyezés mértékét. 

 Ellenőrizni és mérni kell a gazdálkodó szervezetek környezetszennyező 

tevékenységét. 

 Szankciókat kell kidolgozni a normákat nem teljesítőkkel szemben. 

 A szankciókat oly módon kell meghatározni, hogy azok ösztönözzék a gazdálkodókat 

korszerűbb beruházásokra (innovációra), környezetbarát technológiaváltásra. 

 Adott környezetminőséget a lehető legkisebb társadalmi ráfordítással kell elérni. 

 A szabályozásnak figyelembe kell vennie, hogy a piac sehol sem tökéletes, és a 

környezetvédelmi szabályozásnak illeszkednie kell a gazdaság egyéb területein 

működő szabályozó mechanizmusokhoz. 

 Politikailag elfogadható legyen.  

 Rugalmas legyen, azaz képes legyen igazodni a változó gazdasági körülményekhez. 

 Áttekinthető legyen: a túl bonyolult szabályozási rendszerben a végrehajtás 

nehézségei rontják a hatékonyságot. 

 Forrásképző szerepet is be kell töltenie: egyes környezeti feladatok ellátására 

finanszírozási alapot képezzen, bár ennél is fontosabb, hogy orientálja a gazdasági 

élet szereplőit. 

Természetesen ezek a követelmények önmagukban is nagyon bonyolultak és összetettek. 

Mindezen szempontok egyidejű érvényesítése talán soha nem is lesz lehetséges a világ 

egyetlen országában sem, ugyanakkor az ezekre való törekvés egyre inkább kötelessége 

minden nemzetnek. 
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Ahhoz, hogy a környezetpolitikai szabályozás eszközrendszerét jobban átlássuk, illetve 

megértsük, érdemes egy szemléltető ábrán keresztül vizsgálni azt: 

 

2. ábra: A környezetpolitikai szabályozás eszközei (Forrás: Nagy, 2012: 33) 

 

A közvetlen, normatív alapú szabályozás a legelterjedtebb szabályozási forma. Hatósági 

előírások, jogszabályok formájában kísérli meg kényszer hatása révén a 

környezetpolitikai célokat elérni. Történetileg ezek a módszerek jóval megelőzték a 

gazdasági szabályozást, ma már hazánkban is szinte tradicionálisnak mondhatók. A 

közvetlen szabályozás alapvetően négy normán alapul, melyek a következők: 

 Célok: egy közösség, vagy társadalom által, közmegegyezésen alapuló, politikai 

döntéssel létrehozott, a környezeti minőséggel kapcsolatos célok. Mivel politikai 

döntésről, és nem tudományos mérésekről van szó, ezért groteszk módon országról 

országra eltérhet, hogy milyen higiénés és környezetminőségi állapot számít 

kritikusnak, vagy éppen elfogadhatónak. 

 Kritériumok: a kitűzött célok alapján meghatározott műszaki paraméterek előírása 

bizonyos felhasználásra kerülő környezeti elemek esetén. Például a víz akkor iható, 

ha bizonyos szennyező anyagok koncentrációja nem halad meg egy adott értéket. 

 Immisszió (környezetminőségi normák): Adott térségre vonatkozóan azt írják elő, 

hogy az egyes környezeti elemek – a talaj, a levegő, a vizek – a különböző 

szennyezőanyagokból milyen mennyiségeket tartalmazhatnak meghatározott ideig 

vagy tartósan, anélkül, hogy az élővilágot veszélyeztetnék, vagy kedvezőtlen 
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ökológiai hatást váltanának ki. Magára a térségre írja elő a környezeti normát 

függetlenül attól, hogy a térségben működő szennyezők hogyan képesek teljesíteni ezt 

a követelményt. Az immisszió mértékét nemcsak a szennyezés volumene, hanem 

bizonyos földrajzi tényezők (légköri viszonyok, vízáramlás sebessége stb.), sőt a 

különböző szennyező anyagok egymásra hatása is befolyásolja. Ezekhez a 

tudományosan meghatározott normákhoz kapcsolják a szmogriadó-terveket például. 

 Emisszió (kibocsátási normák): Az egyes szennyező forrásokra kéményenként vagy 

üzemenként írják elő a kibocsátható szennyezőanyag mennyiségét. Valójában az 

emissziós normákon keresztül szabályozható a környezetminőség. Meghatározásakor 

az immisszióból kellene kiindulni, és a terjedési modellek segítségével tudományosan 

kiszámítani a megengedhető emissziókat (Kerekes, 1998). 

Mint említettem, bár ezeknek a normáknak a kiszámítása és alkalmazása komoly 

tudományos méréseket feltételez, fontos megjegyezni, hogy ezeknek a normáknak a 

meghatározásánál a gyakorlatban a technikai–gazdasági–politikai–társadalmi lehetőségek 

és adottságok együttesét veszik figyelembe. 

Ahogy az az ábrán is látszik, a normatív szabályozásnak három nagy csoportja van. Az 

első (kötelezettségek, tiltó szabályok) gyakorlatilag tisztán hatósági 

szabályozóeszközöket tartalmaz, amelyek a meghatározott norma feletti szennyezést 

jogtalannak tekintik, és a termelő személyt vagy szervezetet adókkal, díjakkal büntetik. 

A hatósági szabályozás másik formája az engedélyeztetési eljárás. Ekkor az új vállalatok 

létesítésekor a kivitelezési terveket, valamint az alkalmazni kívánt technológiákat 

engedélyeztetni kell a megfelelő szakhatósággal, amely akár környezeti hatásvizsgálat 

készítését is előírhatja. 

Az immisziós normákon alapuló szabályozás lényege, hogy a szennyezés maximálisan 

megengedhető mértékét kell meghatározni, és ezt követően ezt a maximális 

összmennyiséget kell „szétosztani” az egyes létesítményekre. Ezzel tehát nem kell az 

egyes források kibocsátását külön meghatározni. Ugyanakkor ez rendkívül radikális 

szabályozási forma, hiszen kizárólag a szennyeződésre koncentrál, és az általa 

meghatározott korlátozás gyakorlati lehetőségével nem foglalkozik, sem a technikai 

lehetőségekkel. Ráadásul az immisszió nem kezeli az eltérő természeti adottságokat sem 

(más széljárás, domborzat, ebből fakadóan azonos kibocsátás esetén településenként 

eltérő szennyezettség). 
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Az emissziós normák konkrétan termékegységre, vagy technológiákra vannak 

meghatározva, és ez a fajta szabályozás nagyon népszerű irányzatnak bizonyult. 

Ugyanakkor veszélyes is lehet, mert könnyen ellenérdekeltté teheti a potenciális 

kibocsátókat, amint a szennyezés csökkentésére korszerűbb, újabb eljárást találnak, az a 

hatóságokat (a társadalmi nyomás miatt) az előírt normák szigorítására sarkallja, 

mondván a termelők számára elérhető egy még „környezetbarátabb” technológia, így aki 

nem azt használja, azt ezen túl büntetik. Ez azonban egyfajta „hallgatási kartellt” hozhat 

létre, a termelők egyszerűen elhallgathatják az új fejlesztéseket. 

Összességében a közvetlen szabályozás előnyei közé tartozik: 

 Az utasítások, tiltások egyértelműek, így a várható reakciók is kiszámíthatóak. 

 Az előírások betartása könnyen ellenőrizhető. 

 Bevezetésükkel viszonylag gyors eredményt lehet elérni. 

Összességében a közvetlen szabályozás hátrányai közé lehet sorolni: 

 a normák megállapításával kapcsolatos nehézségeket, illetve az eltérő nemzetállami 

szabályozásokat, 

 a viszonylag magas adminisztratív költségeket (széttagolt szakhatósági rendszerek, 

engedélyeztetési eljárások stb.) 

 a szabályozás körüli állandó társadalmi – politikai kérdéseket/problémákat (ilyen 

lehet a szabályok változtatása: szigorítása, vagy enyhítése körüli gazdasági és civil 

lobbi ellentéte) 

 a környezetvédelmi tevékenység fejlesztésére vonatkozó ösztönzés hiányát, 

 a környezet használata ingyenes azok számára, akik megszabott norma alatt 

szennyeznek. 

A közvetett, vagy gazdasági szabályozás az előzőekben ismertetett közvetlen utasítások 

helyett a gazdasági érdekekre helyezi a hangsúlyt, és azok alapján próbálja a gazdasági 

élet szereplőit a környezettudatosabb magatartás irányába terelni. Ez a módszertár jóval 

ösztönzőbb és rugalmasabb, mint a normatív szabályozás. A közvetett szabályozási 

formák bevezetése akkor vált elkerülhetetlenné, amikor kiderült: a negatív környezeti 

hatások egyértelműen összefüggnek a gazdasági folyamatokkal. Itt kell megjegyezni, 

hogy a normatív szabályozás minden erénye ellenére alkalmatlan a szennyezői 

magatartások valódi befolyásolására, illetve a társadalmi értékrendek hosszú távú 
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megváltoztatására. „A hagyományos megoldásokkal ugyanis a társadalmat vagy a 

szennyezőn kívüli más közösségeket érintő károk nem jelennek meg a szennyező 

tevékenység gazdasági értékelését, hatékonyságát befolyásoló költségként.” (Szalay, 

1998) 

 

3. ábra: A közvetett szabályozás menete és fázisai (Forrás: Bándi, 1995: 180) 

 

A fenti ábra a szabályozás lényegét mutatja: a piaci szankciókon, illetve a gazdasági 

szféra értékítéletén keresztül való eljutást a környezethasználóhoz, valamint a 

visszacsatolás menetét. Ahogy már említettem, az ilyen, piaci eszközök arra törekszenek, 

hogy a környezeti elvárásokat a piaci feltételek, a gazdasági tevékenység 

feltételrendszerének egészébe illesszék be. Ez nyilvánvalóan hosszabbtávú folyamat, 

ugyanakkor képes lehet arra, hogy a gazdasági-társadalmi szerkezetet alapjaiban 

változtassa meg. 

 

1.8. A környezetpolitika hazai gyakorlata és szabályozása 

A nemzeti környezetpolitika kialakítása alapvetően kormányzati feladat. A mindenkori 

kormány rendszeresen reflektál a környezet állapotára, programokat alkot a 
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környezetvédelem szempontjából. Ezekben a kormányzat kijelöli saját cselekvési 

irányait, meghatározza célkitűzéseit és az azok végrehajtásához szükséges utat, majd 

pedig következik a végrehajtás és annak monitorozása. Vagyis a környezetpolitika 

alakítása döntően az államtól és annak szerveitől függ. Ezen függőség több szinten is 

megnyilvánul: maguk a versengő politikai pártok és civil szervezetek is hoznak létre 

olyan dokumentumokat, amelyek környezetpolitikával (is) foglalkoznak, a „hivatalos” 

tervezés azonban minden esetben a kormány és a népképviseleti szervek feladata. 

Az 1987-től létrejövő magyarországi politikai kezdeményezések sokat foglalkoztak a 

környezet ügyével. Magyarországra is beszűrődött és gyorsan erőssé vált az a nemzetközi 

tudományos-politikai hullám, amely a fenntartható fejlődés és környezetvédelem 

fogalmát egyre komolyabban és mélyebben érintette (Szabó, 1998). A környezetvédelem 

ügye látszólag nem volt politikai színezetű kérdés, és mintegy mellékzöngeként lehetett 

rá hivatkozni az állampárt lebontása közepette. Nagy horderejű üggyé vált és komoly 

lökést adott a zöld kezdeményezéseknek a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer ügye, 

amely 1988-89-ben a közbeszéd egyik legfontosabb témájává vált. Az építkezés elleni 

tiltakozások az 1980-as években hozzájárultak az ellenzéki politikai mozgalmak 

szerveződéséhez, és a zöld mozgalom megerősödését eredményezték. Az 1990-es 

választásokra készülő pártok programjában is éppen ezért, vagy részben ennek 

következményeként, hangsúlyosan jelent meg a környezetvédelem. A választásokat 

követően az ország gazdasági és politikai átmenete vette át az agendát, a zöld mozgalom 

tagjainak jelentős része betagozódott a pártokba, sokan a tudományos és gazdasági 

életben vállaltak szerepet, a zöld mozgalom lényegében kiürült. A rendszerváltás utáni 

első kormányzat legfontosabb feladata a szocialista évtizedek által okozott környezeti 

károk felmérése és a kárenyhítés volt. 

Ahogy Antal Attila fogalmaz, a rendszerváltás utáni időszakban is folytatódott a 

környezetvédelemről való politikai gondolkodás kiteljesedése, a környezetvédelmi 

szemlélet integrálása a közpolitika-alkotásba. Megjegyezhetjük, hogy a rendszerváltás 

után javultak a környezet állapotát jelző mutatók, azonban ez nem a hatékony 

környezetpolitikának, sokkal inkább a gazdasági szerkezetváltásnak, azaz szinte a 

komplett ipari termelés privatizációján keresztüli leépítéséből származó kisebb 

emissziónak volt köszönhető. 1990 után valamennyi kormány programjában – eltérő 

mértékben ugyan, de – szerepelnek környezetvédelmi megfontolások, azonban egyik 

program sem tekinthető környezetpolitikai szempontból áttörésnek (Antal, 2010). 
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A mindenkori magyar kormányzat politikájában eltérő súllyal, de szerepet kapott a 

környezetpolitika. Hangsúlyosan szerepelt az energiahatékonyság kérdésköre, elsősorban 

Magyarország kiszolgáltatottsága kapcsán, a vízügyek, szintén hasonló megfontolásból és 

a környezettudatosság elterjesztése, a fogyasztás és hulladékgazdálkodás szempontjából.  

Antal kiemeli, hogy míg a rendszerváltás utáni első kormány stratégiai ágazatként 

tekintett a környezeti ügyre, addig az később fokozatosan betagozódott a területfejlesztés-

vidékfejlesztés rendszerébe és veszítette el kiemelt szerepét. A rendszerváltást követő 

különböző kormányok a környezetvédelmet inkább területfejlesztési és 

infrastruktúrafejlesztési (vasút, közúti, légi és vízi közlekedés, távközlés, közüzemi 

szolgáltatások) kérdésként kezelték, mint környezeti ügyként. A vízgazdálkodás területe 

külön hangsúlyt kapott, benne különösen a hazánkban fontos ár- és belvízvédelem 

hatékonyabbá tétele, továbbá a vízvédelem terén a szennyvíztisztítás mellett az 

ivóvízbázisok és nagytavak védelme, valamint a mezőgazdasági szennyező források 

elleni védelem (Antal, 2010).  

A kilencvenes évek közepén kibontakozó professzionális szakpolitika-alkotás időszakát a 

jogalkotási kérdések és távlatos környezetpolitikai tervezés jellemezte. Erre az időszakra 

tehető az, hogy a kormányok be kívánták végezni a rendszerváltó jogalkotást, megalkotva 

az új, környezetvédelmi szempontból jelentős törvényeket. Értekezésem szempontjából 

szintén releváns a máig hatályban lévő 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról, 

mellyel hazánk akkori kormánya a természeti környezet és lakosság védelemének 

szempontjából kívánta szabályozni a békés célú atomenergia alkalmazását. Ugyanakkor a 

környezetpolitikai célkitűzések továbbra is elkülönült módon jelentek meg a 

kormányprogramokban, azonban egyre erősebb volt az integratív szemléletmód, amely az 

első Orbán-kormány programjában már tetten érhető. Az időszakot meghatározó három 

kormányprogram gyógyító és forrásorientált megközelítésű, azonban egyre erőteljesebb a 

megelőző környezetpolitika szerepe. A jogalkotási eszközöket egyre inkább háttérbe 

szorítja a már meglevő környezetvédelmi jog alkalmazása. 

A kétezres évek környezetpolitikai tervezésének alapját már az általános célkitűzések és 

programok jellemezték, valamint az EU-s jogharmonizáció. Kialakult az egységes 

környezetjogi rendszer és európai színvonalúnak volt mondható. Éppen ezért a 

kormányok programjai inkább a jogalkalmazás erősítésére irányultak. A 2004-es, 

ciklusközi kormányváltástól egy új elemmel találkozunk a környezetpolitikai 

tervezésben: az általános célkitűzések, gyakran egy-egy elv programszintre emelésével. 
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Korábban is voltak hasonló tendenciák, azonban a szakpolitikai tervezés szintjén nem 

jelentek meg ilyen erőteljesen. 

Az ezredforduló mindezen elemek mellett előtérbe helyezte  a környezetvédelem 

integrációjának kérdését. A kétezres évektől az integrált környezeti személet volt a 

jellemző, differenciált környezetpolitikai célkitűzésrendszerrel, melyet mindig az aktuális 

feladatokhoz igazított a kormányzat. Ilyen aktuális és égető feladatok voltak: 

 árvízvédelem 

 felkészülés az európai uniós csatlakozásra 

 környezeti/környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése, a beruházások 

volumenének növelése (csatornázás, szennyvízkezelés, belvízelvezetés kérdése) 

 energiahatékonysági programok 

 energiabiztonság kérdéskörének felvetése (Paksi Atomerőmű üzemidő-

hosszabbítási kérdése) 

2008-tól, elsősorban a pénzügyi és belpolitikai válság hatására megkezdődik a 

zöldhatóság rendszerének leépítése, 2010-ben pedig maga az önálló minisztérium is 

megszűnt, és a környezetvédelem betagozódott a Vidékfejlesztési Minisztérium alá 

(2010. évi XLII. törvény). A klímavédelem és vízügy leválasztásra került. Míg előbbi a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban, utóbbi a Belügyminisztériumban kapott helyet. 

Ennek értelmében az igazgatás is szétvált, a feladatok felosztásra kerültek a VM és a BM 

között. De mivel a katasztrófavédelem a belügyminiszter alá tartozik, az árvizekkel 

kapcsolatos feladatok is ide tartoznak, míg a vízgazdálkodás és vízügyi fejlesztések a 

vidékfejlesztési tárca felelőssége. 

A hazai folyamatok tehát a nemzeti specifikumok mintájának alapján igen összetetten 

érvényesülnek. Ma már nem létezik egy, csupán erre a feladatra koncentráló, ezt 

kontroláló, harmonizáló, monitorozó kormányzati intézmény. Az elaprózott, helyenként 

centralizált, helyeként pedig a zavaros hatásköri, felelősségi viszonyok nem feltétlenül 

segítik a környezetpolitika gyakorlati megvalósítását. Ugyanakkor komoly felelősség 

hárul a helyi és megyei önkormányzatokra, ezért fontos górcső alá vennünk a helyi 

szabályozást is (Pálné, 2008).  
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1.8.1. A szabályozásról általában 

A környezet-, és természetvédelem rendkívül összetett témakör, számos környezeti, 

társadalmi, gazdasági és politikai alrendszer szorosabb, vagy lazább kapcsolódásaiból áll 

össze komplex egésszé. Általánosságban elmondható, hogy a környezetvédelem olyan 

társadalmi tevékenységek összessége, amelynek célja, hogy: megóvjuk környezetünket és 

saját magunkat is mindenfajta emberi tevékenység szennyező és pusztító hatásaitól, az 

emberi tevékenységek során tekintettel vagyunk a bioszféra tűrőképességére, és ezeket a 

tűrési határokat a tevékenységünk során nem lépjük át (Bácskai, 2010). 

Ezt a meglehetősen tág fogalmat konkrétabb formába a következő módon önthetjük: 

geoszférák szerint ismerünk föld-, víz-, levegő-, és élővilág-védelmet, az ártalmak 

megakadályozása-, és kezelése alapján pedig ismerünk zaj-, és rezgésvédelmet, 

szennyezés-, és sugárzás elleni védelmet, illetve a hulladékgazdálkodás komplex 

rendszerét. 

Mindehhez a komplexitáshoz járul hozzá a feladat-, és hatáskörök állam-, és 

közigazgatáson belüli decentralizáltsága, valamint a végrehajtás dekoncentráltsága, 

létrehozva ezzel egy bonyolult szisztémát. Ráadásul a környezetpolitika két módon is 

megjelenik a politikai tervezésben: egyrészt maga a környezetpolitika kihat a többi 

szakpolitikára, másrészt a különböző szakpolitikákban is megjelenik a környezetvédelmi 

gondolkodás (Antal, 2010b). 

A környezetvédelem szempontjából az is kijelenthető, hogy az egyénekben történő 

leképeződésének eredetét tekintve két csoportot különböztethetünk meg: 

 Lakossági indíttatású, belső késztetésből fakadó társadalmi igény (társadalmi 

„nyomás”), valamint 

 jogszabályok, EU-s normatívák által előírt, szervezeti és jogszabályi keretek által 

meghatározott szakmai tevékenység hatására kialakuló/kialakított (oktatás, 

felkészítés, tájékoztatás) magatartásmód. (Eszközei: irányelvek, szabályok, 

stratégiák, projektek, akciótervek, önkéntes megállapodások.) 

 

Pánovics Attila környezetpolitikával foglalkozó jogász azonban kiemeli, hogy nem a 

gazdasági növekedés és versenyképesség javítása kínálja a megoldást az egymással 

összefüggő globális problémákra, hanem a modern környezetpolitika, amely környezeti 

gondolkodással kezdődik és kezdettől fogva minden szakpolitikai területen jelen van. A 
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versenyképesség megteremtésének elengedhetetlen feltétele a fenntarthatóság, illetve 

annak egyik elemeként a gazdaság és a társadalom számára nélkülözhetetlen természeti 

tőke. Természetesen mindehhez meg kell teremteni a megfelelő jogi és politikai kereteket 

(Pánovics, 2011). Egyértelmű, hogy egy ország környezetvédelemhez való hozzáállása az 

adott nemzet környezetpolitikai törekvéseiben és döntéseiben nyomon követhető. Éppen 

ezért hatalmas felelősség hárul a mindenkori kormányzatra, lényeges szerepe van a 

politikusoknak, szakpolitikai tanácsadóknak, a döntéseket véleményező elemzőknek, civil 

szervezeteknek. De vajon miként ítélhető meg egy kormányzat környezetpolitikai és 

magatartásformáló tevékenysége? 

„Az állami szektor környezettudatossága abban érhető tetten, ha magas színvonalon 

ellátja a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait, melyek a teljesség igénye nélkül az 

alábbiak: 

 A jogi, gazdasági és műszaki szabályozó rendszer kidolgozása és működtetése 

 A környezetvédelem államigazgatási feladatainak ellátása 

 A környezetvédelem kiemelt feladatainak, programjainak meghatározása, amely 

magában foglalja a kutatási, képzési, tájékoztatási és műszaki feladatokat 

 A környezetvédelem gazdasági és pénzügyi alapjainak biztosítása” (Schäfferné, 

2008). 

 

Schäfferné Dudás Katalin úgy fogalmaz, hogy a kormányzatok környezetvédelmi 

munkája ideális esetben mind a gazdálkodó szervezeteket, mind pedig a fogyasztókat 

(mint egyén) érinti. Elmélete szerint e szervezeteket különböző monetáris, jogi- és 

kontrolleszközökkel, valamint tájékoztatással hatékonyabb és tisztább működésre kell 

kötelezni, a fogyasztókat pedig a környezet- és természetvédelmi oktatás, felkészítés, 

segítségével fenntarthatóság elveire, a fenntartható fogyasztási mintákra, a környezettel 

szemben tanúsított alázatos magatartásra (a vásárlástól a használaton át az eldobásig) 

szükséges nevelni. 

 

1.8.2. A környezetszabályozás alapelveiről általánosan 

Antal Attila kiemeli, hogy a környezetpolitika alakítása döntően az államtól és annak 

szerveitől függ. Ezen függőség több szinten is megnyilvánul: maguk a versengő politikai 
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pártok és civil szervezetek is hoznak létre olyan dokumentumokat, amelyek 

környezetpolitikával (is) foglalkoznak, a „hivatalos” tervezés azonban minden esetben a 

kormány és a népképviseleti szervek feladata. A környezeti tervezés és stratégiaalkotás 

meglehetősen összetett és több szintű tevékenység. Különböző szinteken valósul meg, 

amelyek többszörösen összetett viszonyrendszerben vannak egymással. Vertikálisan a 

nemzeti és nemzetközi szinteket emelhetjük ki: bár a tervezés ezeken a szinteken 

párhuzamosan is folyhat (így horizontális kapcsolat is felfedezhető a két szint között), de 

a nemzeti szintnek igazodnia kell a nemzetközi elvárásokhoz. Nemzeti szinten is több 

tervezési panelről (politikai, kormányzati, népképviseleti és civil tervezés) beszélhetünk, 

amelyek kapcsolatára a horizontális megközelítés jellemző (egymás melletti tervezés), 

azonban a vertikális kapcsolatrendszer is érvényes, hiszen a kormányzati és 

népképviseleti tervezés (már csak a politikai-hatalmi viszonynál fogva is) megelőzi a 

civil tervezést (Antal, 2010b). 

Mint említettük, a nemzeti környezetpolitikának kiemelkedő szerepe van az adott 

társadalom környezetvédelemhez történő hozzáállásának kialakításában. A 

környezetvédelmi célzatú, vagy azzal kapcsolatos jogszabályok eleve retorziókkal 

fenyegető határokat mutatnak az embereknek, melyek betartása az ott élők számára 

kötelező érvényű. Az etatista (államközpontú) és paternalista típusú társadalomban az 

aktuális környezettudatossági fokmérője, elsődlegesen nem a hajlamon, vagy 

demográfiai-szociológiai jellemzőkön, sokkal inkább a mindenkori kormány 

(jogszabályokban megmutatkozó) környezettudatosság melletti elkötelezettségén múlik. 

Magyarországon a környezetpolitikai döntések és a környezetvédelemhez kapcsolódó 

kormányzati attitűd rendkívül változatos képet mutat, melyet elsősorban politikai 

ambíciók és nemzetközi elkötelezettségből adódó kényszerek, valamint ökológiai 

problémák és katasztrófák határoztak meg.  

Miután 2004. május elsején Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, a 

kormányzati környezetvédelmi politika az uniós szabályozásnak megfelelően, azzal 

összhangban alakíthatta csak ki saját rendszerét. Az uniós környezetpolitika egyfelől 

konkrét problémákhoz kapcsolódó egyedi korrekciós intézkedések, másfelől más 

szakpolitikai területekbe ágyazott, több területen átívelő intézkedések útján igyekszik 

biztosítani az európai társadalmi modell fenntartható fejlődését. 

Megalakulásakor az EK még nem rendelkezett részletes környezetpolitikai jogi 

normákkal, csupán tagállami megállapodások szerinti irányelveket jelölt ki. A fokozódó 

környezeti ártalmak kihívásaira a tagok kezdetben önállóan, egymástól függetlenül 
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reagáltak. Az Unió elsődleges célja ekkor még nem az élettér, a természeti és környezeti 

elemek, értékek védelmére, mind inkább a közössé vált gazdasági rendszer erősítésére, 

felfejlesztésére a versenyképesség kialakítására, a közös piac hatékony működéséhez 

elengedhetetlen termékekre és a szolgáltatásokra összpontosult.  

A hetvenes évek első „zöld hulláma” volt az, mely végigsöpörve az Egyesült Államokon, 

hamar elérte az Európai Közösséget (EK) is. A már említett Stockholmi Konferencia 

lényegesen felgyorsította a környezetvédelmi szabályozás fejlesztését, melynek 

eredményeként 1972 októberében az EK képviselői Párizsban fogadtak el nyilatkozatot a 

környezetvédelemről. A kezdeményezés egy iránymutató környezetvédelmi 

akcióprogram létrehozását szorgalmazta, ami elsőként a kereskedelem és 

környezetvédelem kapcsolatára, majd a későbbiekben a környezeti ártalmak és 

szennyezések csökkentésére, valamint a természeti környezet jelenlegi állapotában 

történő megőrzésére irányult. Alig egy évvel később létre is hozták az Első 

Környezetvédelmi Akcióprogramot
31

, melyet azóta napjainkig további hat (öt elfogadott, 

egy elbírálás alatt) követett és melyek mindegyike az azt megelőző folytatása. Ezen 

akcióprogramok széles körben vizsgálják a bioszféra (a levegő, a talaj és a víz) 

elszennyeződésének megakadályozását, a meglévő környezetkárosodások, területek 

rekultivációját, a hulladékgazdálkodás kérdését, a kemikáliákra, veszélyes üzemekre, 

biotechnológiákra vonatkozó biztonsági előírásokat, valamint azok folyamatos 

felülvizsgálatát. Direktíváik az élhető környezet minőségének megóvására, javítására, az 

emberi egészség védelmére, valamint a természeti erőforrások szakszerű és gazdaságilag 

ésszerű felhasználására törekednek. 

Míg korábban a Közösségi környezetpolitika jogalapját az EK-Szerződés 174–176. cikke 

tartalmazta, addig a jelenleg hatályos alapvető rendelkezéseket az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés II. és XX. címe (Környezet) tartalmazza a 11. illetve 191-

193. cikkekben. Elsőként az 1992-ben elfogadott Maastrichti Szerződés és a holland 

városban indított Ötödik Akcióprogram deklarálta, hogy a tiszta és egészséges 

környezethez való jogot mindenki számára garantálni kell.
32

 

                                                 

 

31
 Első Akcióprogram (1973-76), Második Akcióprogram (1977-81), Harmadik Akcióprogram (1983-87), 

Negyedik Akcióprogram (1987-1992), Ötödik Akcióprogram (1993-2000), Hatodik Akcióprogram (2001-

2010) 
32

 http://www.ncte.ie/environ/fifth.htm Letöltve: 2016. 05. 12. 

http://www.ncte.ie/environ/fifth.htm
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A környezetvédelem összetett problematikájának kezelésének igénye, mára az EU szinte 

összes szervezetében jelentkezik, ezeket kusza intézményrendszerén keresztül a 

következőknek megfelelően próbálja kezelni: 

 Európai Parlament 

o Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 

Bizottság 

 Az Európai Unió Tanácsa 

o Környezet tanácsa 

 Európai Bizottság 

o Környezetvédelem  

o Éghajlatpolitika 

 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

o Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem” szekció 

 Régiók Bizottsága 

o „Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy” (ENVE) 

szakbizottság 

 Európai Beruházási Bank 

o Az Európai Beruházási Bank és a környezetvédelem 

 Az EU ügynökségei 

o Európai Környezetvédelmi Ügynökség 

Az EU országunkra gyakorolt közvetlen hatása megkérdőjelezhetetlen. A csatlakozással 

hazánk vállalta a közösségi szabályok elfogadását, ezáltal a környezetpolitikai döntések 

meghozatalát és a környezettudatosság szintjének növelését kampányokkal, civil 

szervezeteken keresztül és a környezeti infrastruktúra fejlesztésével. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/ENVI/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/ENVI/home.html
http://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/configurations/env/
http://ec.europa.eu/clima/news/index_hu.htm
http://cor.europa.eu/hu/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=ENVE
http://cor.europa.eu/hu/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=ENVE
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Magyarország 2011-ben elfogadott Alaptörvénye kimondja (XX-XXI. cikk), hogy 

„mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez és Magyarország elismeri és 

érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.”
33

  

A hazai gyakorlatban a hosszú távú környezetpolitikai célrendszer megfogalmazására az 

eddig (a hazai környezetpolitika főbb irányait a környezetvédelem általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény
34

 által előírt, és az Országgyűlés által) elfogadott három 

Nemzeti Környezetvédelmi Programban került sor, melynek főbb stratégiai alapelvei a 

következők: 

 Környezettudatosság növelése akcióprogram. 

 Éghajlatváltozási akcióprogram. 

 Környezet-egészségügyi és élelmiszerbiztonsági akcióprogram. 

 Városi környezetminőség akcióprogram. 

 Biológiai sokféleség védelme és tájvédelem akcióprogram. 

 Vidéki környezetminőség, terület- és földhasználat akcióprogram. 

 Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogram. 

 Hulladékgazdálkodási akcióprogram. 

 Környezetbiztonság akcióprogram. 

 

Magyarország környezetpolitikája az utóbbi évtizedben hektikus, változó tendenciát 

mutat a különböző vállalások és célok tekintetében. Mind a változó környezetvédelmi 

intézményrendszer, a környezetvédelem eltérő súlya a különböző kormányok esetében, 

vagy az energiapolitikai irányváltások alátámasztják ezt az állítást, ám a 

környezettudatosság növelésére irányuló programok terén Magyarország az Unió más 

tagállamaival összehasonlítva a középmezőnyben helyezkedik el, javuló tendenciát 

mutatva. 

                                                 

 

33
 Magyarország Alaptörvénye, 2011. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV 

Letöltve: 2015. 11. 22. 
34

 Legjelentősebb törvények: 

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

http://www.kornyved.hu/rendelet/53%201995.pdf
http://www.kornyved.hu/rendelet/57%201995.pdf
http://www.kornyved.hu/rendelet/53%201996.pdf
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Általánosságban elmondható, hogy a magyar embereknek csak rendkívül szűk rétege 

tartozik az aktív, valamint úgynevezett elfoglalt környezetvédők csoportjába. Nagy 

többségük a szelektíven gyűjtők, a hitetlenek és passzívak körét erősíti. Ezt elsősorban a 

kormányzati környezetvédelmi politika gyengeségére, a civil szervezetek társadalmi 

beágyazottságának alacsony fokára, valamint a magyar társadalom bizalmatlanságára, 

illetve életszínvonalának nyugathoz viszonyított elmaradására lehet visszavezetni. A 

mindenkori kormányzat progresszív környezetpolitikával és a környezettudatos 

magatartást elősegítendő feltételek megteremtésével járulhat hozzá e kollektív érték 

kihangsúlyozásához (például: az oktatás, tájékoztatás, kellő mennyiségű szelektív 

hulladékgyűjtő edény, kampányok, elérhető és megfizethető környezetbarát termékek 

megléte, helyi piacok és helyi termelők támogatása), de ezek meglétének hiányából 

adódóan egyetlen ökotudat-formáló célkitűzés sem lehet igazán sikeres. 

Rendkívül fontos, hogy a környezettudatos életszemlélet kialakítása, a kormányzati 

politika támogató hátterével a lehető leggördülékenyebb úton haladjon tovább, 

kiegyenlítve a népesség területi, demográfiai, valamint szociológiai egyenlőtlenségeit, 

hogy a jövőben a magyar társadalom környezettudatosságának szintje emelkedhessen. 

 

1.8.3. Hazai törvényi rendelkezések és a környezetpolitika  

önkormányzati vonatkozásai 

A 2011. április 25-én hatályba lépett Alaptörvény Nemzeti hitvallás című preambuluma is 

tartalmaz a környezetvédelemmel összefüggő passzust: 

„Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a 

magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és 

ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért 

anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az 

utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.”
35

 

Ezeknek az értékeknek a fontosságát emeli ki továbbá az Alapvetések fejezet P) cikke, a 

Szabadság és felelősség fejezet XX. és XXI. cikke, illetve a közpénzekről szóló 38. cikk. 

A helyi önkormányzatokról Alaptörvényünk külön fejezetben rendelkezik. 

                                                 

 

35
 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV Letöltve: 2015. 11. 22. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV
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Az Alaptörvény említett passzusai alkotják azt a szellemi – morális – jogi alapot, amelyen 

létrejöttek a továbbiakban tárgyalandó törvények. Ezeknek a megismerésével pedig 

komplex képet kaphatunk a települési önkormányzatok természet- és környezetvédelmi 

feladatairól. 

A helyi önkormányzás, a település és a megye választópolgárai közösségének joga, mely 

a helyi közügyekben demokratikus módon valósítja meg a közakaratot. A helyi 

önkormányzás joga a települések és a megyék választópolgárainak közösségét illeti 

meg.
36

 Értekezésem ezen alfejezete első sorban előkészíti a települési önkormányzatokra 

vonatkozó feltételrendszert témánkkal kapcsolatban, azaz az általa érintett szabályozás 

érvényes többek között Paks városára is. 

A 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) meghatározza a feladatok és 

hatáskörök rendszerét. Ahogy arra fentebb már utaltam, a feladatok lehetnek kötelezőek, 

önként vállaltak, illetve olyan helyi közügyek, melyeket jogszabály más szerv 

hatáskörébe nem utal. Ezeken túl a helyi önkormányzat az állammal kötött külön 

megállapodás alapján elláthat állami feladatokat is. Az Mötv. ugyanakkor a feladat- és 

hatásköröket differenciálni köteles a helyi önkormányzatok eltérő adottságai alapján 

(például gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, közigazgatási terület nagysága). 

Mindezek alapján az Mötv. 13. § (1) bekezdésből számunkra releváns helyi 

önkormányzati feladatok:  

 a helyi környezet-, és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

 a katasztrófavédelem; 

 a sport, ifjúsági ügyek; 

 helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

 illetve a hulladékgazdálkodás. 

 

A helyi önkormányzás a település és a megye választópolgárai közösségének joga, mely a 

helyi közügyekben demokratikus módon valósítja meg a közakaratot. A helyi 

                                                 

 

36
 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól, Alapvető rendelkezések 

(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV Letöltve: 2015. 11. 22. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV
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önkormányzás joga a települések és a megyék választópolgárainak közösségét illeti 

meg.
37

  

A 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) meghatározza a feladatok és 

hatáskörök rendszerét. Ahogy arra fentebb már utaltam, a feladatok lehetnek kötelezőek, 

önként vállaltak, illetve olyan helyi közügyek, melyeket jogszabály más szerv 

hatáskörébe nem utal. Ezeken túl a helyi önkormányzat az állammal kötött külön 

megállapodás alapján elláthat állami feladatokat is. Az Mötv. ugyanakkor a feladat- és 

hatásköröket differenciálni köteles a helyi önkormányzatok eltérő adottságai alapján 

(például gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, közigazgatási terület nagysága). 

 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
38

 

A törvény több ponton is tartalmaz előírásokat és feladatokat a települési 

önkormányzatok számára. Az egyik ilyen a védetté nyilvánítás. A védetté nyilvánítás 

célja, hogy többek között tudományos, kulturális, oktatási, gazdasági, vagy más 

közérdekből, valamint a biológiai sokféleség megőrzése céljából az arra érdemes 

természeti képződményeknek, állat- és növényfajoknak, álló- és folyóvizeknek kiemelt 

oltalmat biztosítson.
39

 

Természeti területet (olyan földterület, táj, stb. melynek kialakulására az ember csekély 

mértékben hatott), és már védelemre érdemes földterületet helyi jelentőségű terület esetén 

a települési önkormányzatnak kell védetté nyilvánítania. Az ilyen területet szükség esetén 

védőövezettel kell ellátni. A védőövezetben végezhető tevékenységek körét a helyi 

önkormányzat jogszabályban határozza meg. 

A települési önkormányzat illetékességi területén található helyi jelentőségű védett 

természeti területek fenntartására tervet köteles készíteni, melynek összhangban kell 

állnia az országos illetve regionális tervekkel. 

A helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartásáról, természeti állapotának 

fejlesztéséről, őrzéséről, a védetté nyilvánító települési önkormányzat köteles 

gondoskodni. Ezzel összhangban a települési önkormányzat képviselő-testülete 

                                                 

 

37
 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól, Alapvető rendelkezések 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV  Letöltve: 2015. 11. 22. 
38

 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600053.TV Letöltve: 2015. 11. 22. 
39

 A pontos felsorolás megtalálható a törvény 22. § a) – k) pontjaiban. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600053.TV
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„önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatot” működtethet. Az őrszolgálat 

megalakítása előtt a települési önkormányzatnak megállapodást kell kötnie a 

rendőrséggel. Ahogy azt a vonatkozó törvény kimondja,
40

 az önkormányzati rendészeti 

szerv tagjaként foglalkoztatható az önkormányzati természetvédelmi őr, a közterület-

felügyelő, a mezőőr, a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet, a rendészeti 

feladatokat ellátó jogosult erdészeti szakszemélyzet és a halászati őr.  

A megyei önkormányzatoknak jellemzően koordináló feladatai vannak a 

természetvédelem területén: fő feladata, hogy összehangolja a települési önkormányzatok 

természetvédelmi tevékenységeit, esetenként segítséget nyújt, és a helyi jelentőségű 

védett természeti területek fenntartása érdekében megállapodásokat, társulásokat hozhat 

létre a települési önkormányzatokkal. 

 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (Kötv.)
41

 

Hazánk első környezetvédelmi törvényét 1976-ban fogadták el, de valódi hatást csak az 

1995-ben hatályba lépő törvény tudott elérni, köszönhetően részben a 

rendszerváltozásnak, részben pedig azoknak a társadalmi folyamatoknak, melyek az 

1980-as években a környezetvédelmi ügyeket országos szintre emelték. A jogszabály 

átfogó jellegét és magas szakmai színvonalát bizonyítja, hogy az elmúlt 19 évben nem 

volt szükség új törvény elfogadására. 

A törvény szövege alapvető céljai közt említi, hogy segítse az önkormányzatokat a 

környezet védelmével összefüggő feladatainak ellátásában, illetve a 39. § e) pontja 

kimondja, hogy az önkormányzatok környezetvédelmi feladatait az Országgyűlés 

határozza meg. 

 A Kötv. 10. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzatok együttműködni 

kötelesek az állami szervekkel, a természetes személyekkel és azok szervezeteivel, az 

érdekvédelmi szervekkel, valamint az érintett gazdálkodó szervezetekkel a környezet 

védelmében. Ez az együttműködési jog (és egyben kötelezettség) pedig kiterjed a 

feladatok megoldásának minden szakaszára.  

                                                 

 

40
 2012. évi CXX törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az 

egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200120.TV Letöltve: 2015. 11. 22. 
41

 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500053.TV Letöltve: 2015. 11. 22. 
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A 12. § (3) bekezdése alapján az önkormányzatok kötelesek a környezet állapotát és 

annak az emberi szervezetre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, és az erre vonatkozó 

adatokat kérésre rendelkezésre bocsátani, nyilvánossá tenni. Továbbmenve az 

önkormányzat köteles az általa birtokolt információk jegyzékét elektronikusan elérhetővé 

tenni, illetve a biztosítani kell a nyilvánosság számára, hogy a környezeti információ 

megismerésének jogáról tudomást szerezzen (tehát az állampolgárokkal tudatni kell, hogy 

ezekhez az információkhoz hozzáférhetnek). Ezek mellett a lakóhelyi környezet 

állapotáról és annak alakulásáról a települési önkormányzatnak legalább évente 

tájékoztatnia kell a lakosságot. 

A III. fejezet 37. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A környezet védelmének jogi 

szabályozását, a környezet védelmével összefüggő jogok és kötelezettségek 

megállapítását és megtartásuk ellenőrzését, a környezet védelmének tervezését és 

irányítását az állam és a helyi önkormányzat szervei látják el.”  

A Kötv. IV. fejezete részletesen taglalja a helyi önkormányzatok környezetvédelmi 

feladatait, melyek a következőek: 

„46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a 

környezet védelme érdekében 

a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a 

hatáskörébe utalt hatósági feladatokat; 

b) önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki a 48/E. §-ban foglaltak 

szerint, amelyet képviselő-testülete (közgyűlése) hagy jóvá; 

c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, 

illetőleg határozatot hoz; 

d) együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más 

önkormányzatokkal, egyesületekkel; 

e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség 

szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot; 

f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, 

elősegíti a környezeti állapot javítását. 

(2) A megyei önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével 

kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében 
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a) a települési önkormányzatokkal és az illetékes megyei területfejlesztési 

tanáccsal egyeztetve megyei környezetvédelmi programot készít a 48/D. §-ban 

foglaltak szerint, amelyet a megyei közgyűlés hagy jóvá; 

b) előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi 

programokról, illetve kezdeményezheti azok megalkotását; 

c) állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő 

rendeleteinek tervezetével kapcsolatban; 

d) elősegíti az 58. § (7) bekezdése szerinti egyezség létrehozását; 

e) javaslatot tehet települési önkormányzati környezetvédelmi társulások 

létrehozására. 

(3) A megyei jogú város tekintetében a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 

feladatokat az egyeztető bizottság [ÖT 61/A. §] keretében kell ellátni. 

(4) A külön jogszabályban meghatározott települési önkormányzatnak az (1) 

bekezdés e) pontjában előírt környezetállapot-értékelést környezeti zajra 

vonatkozóan – a külön jogszabályban meghatározott területekre, létesítményekre, 

és az ott előírtak szerint - stratégiai zajtérkép alapján kell elkészítenie.” 

A törvény kiemeli, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete környezetvédelmi 

ügyekben csak a más jogszabályokban előírtaknál szigorúbb környezetvédelmi 

előírásokat állapíthat meg. Szintén önkormányzati rendeletben tulajdonjogot korlátozó 

rendelkezéseket hozhat az önkormányzat bizonyos fás szárú növények érdekében.  

A 46. § (1) bekezdés b) pontjában említett környezetvédelmi programot, illetve a 

környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét és a környezet állapotát 

érintő tervek tervezetét az önkormányzat köteles megküldeni véleményezésre az illetékes 

környezetvédelmi igazgatási szervnek, illetve a tájékoztatásra az érintett és szomszédos 

önkormányzatoknak. 

Az önkormányzati képviselő-testület feladata a füstködriadó (szmogriadó) terv, a 

háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint a 

kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása, illetve a 

közreműködés a légszennyezés szempontjából sérülékeny területek kijelölésével 

kapcsolatos eljárásban. 
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Ezeken felül a polgármester (vagy főpolgármester) feladatai közé tartozik a szmogriadó 

terv kidolgoztatása és végrehajtása, a végrehajtás során a légszennyezést okozó 

tevékenységek és eszközök üzemeltetésének időleges korlátozása vagy felfüggesztése, 

illetve a szmoghelyzet bekövetkezése esetén a lakosság pontos és széleskörű 

tájékoztatása. 

A 46. § (1) bekezdés b) pontja alapján létrehozandó települési környezetvédelmi 

programnak a 48/E. § (1) bekezdése alapján tartalmaznia kell egyrészt általános jelleggel: 

 a környezeti elemek állapotát és az azt befolyásoló hatótényezőket elemző 

helyzetértékelést, 

 a fenntartható fejlődéssel összhangban álló célokat és célállapotokat, 

 az ezen célok elérését szolgáló főbb intézkedéseket, és azok ütemezését, 

 a célok szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit, 

 illetve mindezek forrásigényét. 

Másrészt ezeken túl speciális jelleggel, a település gazdasági lehetőségeivel, és egyéb 

adottságaival összhangban tartalmaznia kell:  

 a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a 

légszennyezéssel, 

 a zaj és rezgés elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép 

készítésére kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek 

alapján készítendő intézkedési tervekkel, 

 a zöldfelület-gazdálkodással, 

 a települési környezet és a közterületek tisztaságával, 

 az ivóvízellátással, 

 a települési csapadékvíz-gazdálkodással, 

 a kommunális szennyvízkezeléssel, 

 a településihulladék-gazdálkodással, 

 az energiagazdálkodással, 

 a közlekedés- és szállításszervezéssel, 
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 a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a 

környezetkárosodás csökkentésével kapcsolatos feladatokat és előírásokat. 

Mindezeken túl opcionálisan tartalmazhatja: 

 a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-

egészségügyi állapotának javítása, valamint a természeti értékek védelme és 

fenntartható használata érdekében különösen: 

 a területhasználattal, 

 a földtani képződmények védelmével, 

 a talaj, illetve termőföld védelmével, 

 a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével, 

 a rekultivációval és rehabilitációval, 

 a természet- és tájvédelemmel, 

 az épített környezet védelmével, 

 az ár- és belvízgazdálkodással, 

  az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, az éghajlatváltozás 

várható helyi hatásaihoz való alkalmazkodással, 

 a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel kapcsolatos 

feladatokat és előírásokat. 

A települési önkormányzat ezzel összefüggésben gondoskodni köteles a programban 

foglaltak végrehajtásáról. Fontos megjegyezni, hogy a települési önkormányzatok 

dönthetnek úgy, hogy az önálló települési környezetvédelmi program mellett vagy helyett 

közös települési programot (is) készítenek. 

A törvény kiemeli, hogy a környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése (óvodai és 

iskolai képzés, illetve iskolarendszeren kívüli oktatás stb.) elsősorban állami és 

önkormányzati feladat. A fentebb már idézett természetvédelemről szóló törvény is 

aláhúzza, hogy a természet védelmével kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási 

intézményben oktatni kell, elő kell segíteni, hogy a társadalom természetvédelmi 

kultúrája növekedjen. 

A települési önkormányzat saját környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése 

érdekében önkormányzati rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat 
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létre. Az alap bevételeit jelentik az önkormányzat által kiszabott környezetvédelmi 

bírságok összegei, az önkormányzat területén, de az illetékes környezetvédelmi hatóság 

által kiszabott bírságok összegének 30%-a, környezetterhelési díjak, illetve az 

önkormányzat bevételeinek erre a célra elkülönített része, illetve egyéb bevételek. Az 

alapban levő összeg csak környezetvédelmi célokra használható fel.  

[Paks esetében kiemelten fontos lehet az 58. § (6) bekezdése, miszerint:  

(6) A környezet igénybevételével, terhelésével, szennyezésével érintett települési 

önkormányzat kezdeményezheti a (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti bevétellel 

rendelkezni jogosult települési önkormányzatnál a bevétel arányos megosztását a 

hatásterületen lévő települési önkormányzatok között. Igényének mértékét adatokkal alá 

kell támasztania. Tehát a Paks környéki települések kérhetnek a Pakson beszedett 

bírságokból és környezetterhelési díjakból, ha ezek a terhelések bizonyíthatóan kihatnak 

az ő területükre is.] 

A környezetvédelmi egyesületeknek (melyek nem pártok és nem érdekképviseleti 

szervek) lehetőségük van arra, hogy közreműködjenek a működési vagy tevékenységi 

területüket érintő területfejlesztési, területrendezési tervek, valamint környezetvédelmi 

programok kidolgozásában, illetve véleményezhetik az ezzel kapcsolatos önkormányzati 

jogszabályok tervezeteit. Ehhez a szervezetnek be kell jelentenie véleményezési igényét a 

helyi települési önkormányzatnál, de ennek elősegítésére a települési önkormányzatnak a 

kiadni szándékozott ilyen jogszabályokról a helyben szokásos módon kell tájékoztatást 

adnia. 

A szakpolitikai tervezés a fejlesztéspolitikai döntéshozatal egyik legfontosabb irányává 

vált a 21. században. Települési szinten mindez magában foglalja az infrastruktúrát, a 

természeti és épített környezetet, energiaellátást és közlekedést érintő területeket. Mivel 

eltérő mértékben, de minden fejlesztés érinti a környezetet, a fejlesztéspolitikai tervezést 

nem lehet és nem is szabad különválasztani a környezetpolitikai döntésektől. A 

környezetpolitika nem csupán a szűken vett környezetvédelmi kérdéseket érinti, hanem 

bekapcsolható minden olyan döntéshozatali folyamatba és szakpolitikai tervezésbe, ahol 

környezeti-környezetvédelmi kérdésekről szó van, legyenek azok a megelőzést segítő, 

életszínvonalat, életminőséget emelő, vagy az alkalmazkodást elősegítő intézkedések. A 

környezetpolitika ilyen megközelítésben tehát nem csupán önálló szakpolitikai terület, 

hanem a társ-szakpolitikák bizonyos szegmenseit szintetizáló, azokba környezetpolitikai 

megfontolásokat implementáló rendszer. A környezetpolitika a településfejlesztés 

kapcsán is folyamatosan megjelenő szakpolitikai eszközrendszer, amely nemzeti, 
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önkormányzati, civil és vállalati szinten egyaránt jelen van, hatása manapság már minden 

szegmensben érzékelhető (Antal, 2010a). 

A környezeti tervezés nem csupán a jogszabályok megalkotását jelenti, hanem egy olyan 

komplex tervezési rendszert, amely a nemzetközi kötelezettségekből fakadó döntéseket és 

a helyi lehetőségeket összekapcsolja, és igyekszik a különböző szempontokat mérlegelni. 

A fejlesztés-tervezés szempontjai között a környezetpolitikai elvek általában a 

jogszabályi minimum elvárásaiként jelennek meg olyan esetekben, ahol ezekre plusz 

forrás nem áll rendelkezésre (pl. szelektív hulladékgyűjtők, elkerülő utak megépítése, 

belvárosi forgalomkorlátozás, komposztálást elősegítő ládák kiosztása, kutyaürülék-

gyűjtő szemetesek, parkosítás-füvesítés). Azonban, amennyiben finanszírozást is lehet 

csatolni a környezetpolitikai beruházásokhoz, a környezeti szempontok érvényesülése 

már hangsúlyosabban megjelenik a helyi lakosság számára is. A plusz forrást nem csak a 

kormányzat vagy az önkormányzat biztosíthatja, hanem a gazdasági szektor szereplői és 

civil szervezetek is. Sok esetben egymással együttműködve, önkormányzati-vállalati-civil 

összefogással valósulnak meg ötletek, pl. zöld játszóterek, vagy parkok felújítása 

esetében, vagy környezetvédelmi, állatvédelmi rendezvények kapcsán. 

Ahogy arról már szó volt, a környezetpolitika egyik alapeleme a szubszidiaritás. Ennek 

fényében, ideális esetben minden környezetvédelmi kérdés-feladat a legalacsonyabb 

szinten kerül kezelésre, ami a közigazgatásban a helyi önkormányzatok szintje. Ennek 

kapcsán a környezetpolitika végrehajtásában alapvetően kétféle feladata van az 

önkormányzatoknak: 

Az egyik nagyon fontos szerepkör nehezen körülhatárolható, ez a „jó gazda szerepe”. Az 

önkormányzatoknak a környezeti ügyek felkarolásával, napirenden tartásával 

folyamatosan érzékeltetniük kell a helyi lakossággal ezeknek az ügyeknek a fontosságát, 

és a közvetlen környezetükben lévő értékek létezését. Továbbá kiemelkedően fontos a 

helyi szintű kommunikáció: a lokális gondolkodás és cselekvés révén tudnak létrejönni a 

valóban hasznos és jó gyakorlatok. Ezeket a módszereket nem lehet felülről ráerőszakolni 

egy közösségre, ezeknek a technikáknak
42

 a kitalálása csak folyamatos és egyenrangú 

kommunikációval érhető el.
43

 Mindezek elősegítésére az önkormányzat környezetvédelmi 

terveket készít, melyek elsősorban a vízgazdálkodás, energia, zöldfelületek, 

levegőtisztaság, életminőség területeit érintik. 

                                                 

 

42
 vö. BAT 

43
 vö. partnerség elve 



66 

 

Felelős környezetpolitikai gondolkodással egy önkormányzat helyi szinten is komoly 

eredményeket érhet el. Az önkormányzatok által a környezetpolitikában betöltött másik 

szerep a hatósági szabályok betartása, betartatása. Ezeket a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény, valamint a Természet védelméről szóló 1996. 

évi törvény, illetve a Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

törvény részletezi. 

Bándi Gyula (2006) még a következő önkormányzati feladattípusokat különböztette meg: 

 A települési önkormányzatok számára opcionálisan előírt, környezetvédelemmel 

összefüggő feladatok (településfejlesztés, környezetvédelmi koncepciók, programok 

elkészítése, vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés, köztisztaság, tömegközlekedés, 

egészséges életmód elősegítése stb.).  

 A települési önkormányzatok számára kötelezően előírt, környezetvédelemmel 

összefüggő feladatok (egészséges ivóvíz biztosítása, köztisztasági feladatok). 

A helyi környezetvédelmi programok települési jellegzetességek szerint változnak, 

azonban átfogó keretet, támpontot a Nemzeti Környezetvédelmi Program jelent. Jelenleg 

a negyedik program fut, ez határozza meg a 2014-2020 közötti időszak feladatait. A 

környezeti tervezés alapelveit az egészségvédelem, a természeti erőforrások megvédése 

és fenntartható használata határozza meg. A 2008-ban módosított környezetvédelmi 

törvény egységes keretet adott a települések környezetvédelmi terveinek kidolgozásához. 

Az átfogó környezetvédelmi terveknek a környezet helyzetének elemzésén túl 

tartalmaznia kellett a környezetvédelmi célokat, a célok érdekében tett fejlesztéseket, 

szabályozási, ellenőrzési és értékelési eszközöket, valamint a tervezett forrásokat. 

Jól látszik tehát, hogy Magyarország viszonylatában a helyi önkormányzatok jelentős 

szerephez jutottak. Ez egyszerre lehet túlságosan is sokrétű, vagy túlzott finanszírozási 

igényeket indukáló feladat, ugyanakkor lehetőséget is biztosít a helyi közösségek 

számára, hogy természeti környezetükben rejlő tartalékok megfelelő kiaknázásán, 

ápolásán, karbantartásán keresztül új bevételi lehetőségeket generáljanak és akár új típusú 

környezetcentrikus munkahelyteremtő beruházásoknak nyújtsanak teret. Dolgozatom 

harmadik fejezetében az „atomváros” vonatkozásában, a felsorolt feladatok és témakörök 

mentén kívánom bemutatni, hogy miként is képes kiaknázni a minden résztvevő számára 

előnyös környezetgazdasági fejlesztések által nyújtott előnyöket a helyi közösség. 
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1.9. Társadalmi részvétel 

A társadalmi részvétel a társadalmi érdekeket képviselő csoportok, személyek részvételét 

jelenti programok, stratégiák, tervek, koncepciók kidolgozásában, közösségi döntési 

folyamatokban, konkrét döntéshozatalban, közpénz elköltésével járó fejlesztésekben. Ha 

az állampolgároknak egyénileg, vagy civil szervezet tagjaként lehetősége van aktívan, 

konstruktívan részt vennie egy adott döntéshozatalban, az a részvételi demokráciát és a 

nyilvánosságot erősíti. Sartori (1999) kiemeli, hogy a részvételi demokrácia alapja az 

állami/önkormányzati, a társadalmi és a gazdasági szereplők részvétele a környezetüket 

alakító döntésekben. A politikai hatalomgyakorlásban való részvételt biztosító jogok 

fejlődése lehetővé teszi a népképviselet elvének gyakorlati alkalmazását. Ez történhet 

képviseleti úton, választott képviselőkön keresztül, vagy közvetlen módon, mely esetben 

az állampolgárok szabadon dönthetnek, hogy részt vesznek-e az őket érintő kérdések 

megvitatásában. Az állampolgárok manapság egyre inkább elfordulnak a közügyektől, 

ugyanakkor egyre fontosabb lenne a civilek szakértői bevonása a fejlesztési folyamatokba 

(Nizák – Péterfi, 2005). Európa-szerte és a világon sok helyütt teret nyer egy 

partnerségen alapuló irányítási forma, amely a közösségi, piaci és civil szereplők 

bevonásával valósítja meg a „governance”, mint a társadalmi részvétel 

háttérmechanizmusait megteremtő vezetési-irányítási keretet (Földi, 2009). Társadalmunk 

növekvő összetettsége, a súlyosbodó problémák és a szűkülő források nem teszik már 

lehetővé, hogy az állam az érintettek részvétele nélkül hozzon döntéseket és azok 

végrehajtását úgymond „erőből” átvigye. 

A közösségi döntésekbe való bevonásnak számos fajtája létezik, többféle szinten és 

mélységben valósulhat meg. A részvétel – amennyiben laikus szereplők is konstruktív 

magatartást valósítanak meg – biztosítja a nyilvánosságot és transzparenciát, növelheti a 

döntések legitimitását és erősítheti a partnerségi kapcsolatokat, mely pedig a jövőbeni 

együttműködések záloga lehet. 

A társadalmi részvétel mindezeken túl: 

 információhoz juttatja a lakosságot és a döntéshozókat (hídszerep) 

 konzultációra sarkallja a stakeholdereket (érintett szereplők) 

 civil szakértői és tanácsadói bázist építhet (kormányzati/önkormányzati 

munkában, stratégiai tervezésben való részvétel) 
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A leggyakoribb a civil szervezetek szerepvállalása, egyrészt a konzultáció, másrészt a 

részvétel oldaláról (Reisinger, 2012). A konzultáció a véleménynyilvánítást biztosítja, a 

részvétel szélesebb és mélyebb irányú folyamat. Ki kell emelnünk, hogy a részvétel nem 

minden esetben pozitív, párbeszéden alapuló folyamat, hiszen a tiltakozás/ellenállás 

különféle formái is a társadalmi nyilvánosságot erősítik. Az is nyilvánvaló azonban, hogy 

nem minden társadalmi csoport, szervezet tud részese lenni a döntéshozatali 

folyamatoknak. A társadalmi részvételt segítő fejlesztői munka épít a cselekvő 

kezdeményezésre, az önkéntességre, a szakértelem bővítésének igényére (Glied, 2013). A 

döntéshozók – amennyiben lehetőségük van rá – előszeretettel választanak és alakítanak 

ki együttműködést számukra ismert, politikai szempontból szövetséges szervezetekkel, 

melyekkel mutatják a kooperációra való nyitottságot, ugyanakkor a gyakorlatban is 

működő együttműködési mechanizmust alakíthatnak ki. Ezen esetekben a közérdek 

sérülhet, nem érvényesül a civil függetlenség és civil kurázsi, beszűkül az ellenőrzés és a 

felelősségi szintek elmosódnak. Olyan esetekben, ahol az érdekek nagyon eltérnek 

egymástól, szinte lehetetlen konszenzusos döntést hozni. Másrészt a „laikus szakértelem” 

megléte és megjelenése a döntéshozatal fázisaiban olyan hozzáadott értéket képviselhet, 

amely megalapozhatja a döntések eredményességét, vagy csak egyszerűn hozzáadott 

értéket képviselhet. Mindig vannak olyan csoportok, amelyek kimaradnak az egyeztetési 

folyamatból, mégpedig a gyengébb érdekérvényesítő képesség, az információhiány vagy 

a szakértelem nem megléte miatt (Bela – Pataki – Valené, 2003). A környezetpolitikai 

fejlesztések során alapvetően nem a szembenálló, hanem a közös nyereségen (win-win) 

alapuló tárgyalási felfogások érvényesülnek, főként, ha a település, vagy településen lévő 

ipari létesítmény finanszírozza a fejlesztéseket. Eltérő ez a mód a környezetet 

hátrányosan, negatívan érintő azon fejlesztésektől, ahol az eltérő érdekekből fakadó 

problémát kell megoldani, orvosolni, mint azon esetekben, amikor egyértelműen a jólétet 

(jól-lét) szolgálja a változtatás. Amikor a fejlesztési érdekek és a fenntarthatóság elvei 

találkoznak, minden oldal számára nyereséges megoldás születik. Több olyan részvételi 

technika is létezik, melyek a társadalmi részvétel potenciális hátrányait/veszélyeit 

minimalizálják, az attól várt előnyök érvényesülését pedig biztosítják (Pallai, 2012). A 

közös érdeken és megegyezésen alapuló részvétel tere általában a standardizált 

módszertannal rendelkező, top-down kezdeményezésű keret (fórum, lakossági találkozó, 

meghallgatás stb.). A kontextus határozza meg, melyik esetben melyiket választja a 

döntéshozó. Az értékek és érdekek összeegyeztetése már a tervek felmerülése során 

megkezdődik, melyet az ajánlások és megoldások kidolgozása követ. Ezt követően 

forgatókönyv(ek) készül(nek), melyek vagy a célrendszer oldaláról közelítik meg az 
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egyeztetést – eleve eldöntött a végeredmény, csak az oda vezető út és az eszközök nem - 

vagy a résztvevőkkel együtt dolgozza ki a döntéseket. 

A részvétellel szembeni egyértelmű hátrányként említhető, hogy az egyeztetés plusz 

energia- és időráfordítást feltételez, ez pedig lassíthatja a folyamatokat. Főként Közép-

Kelet-Európában, az Európai Unióhoz újonnan csatlakozó országok körében 

megfigyelhető, hogy a részvételre képesítés és maga a részvétel sem a megfelelő 

minőségben és a megfelelő keretek között zajlik. Sem idő, sem kapacitás nem áll 

megfelelő mértékben rendelkezésre a döntéshozatal hatékonyságának és ezáltal a 

döntések minőségének növeléséhez (Glied, 2015). A társadalmi részvétel hagyományos 

gyakorlatának tapasztalatai azt mutatják, hogy a társadalmi részvétel Magyarországon 

általában felülről építkező, mesterségesen generált folyamat, gyakran csak jelképes 

gesztus, ahol a társadalom részvételére akkor kerül sor, amikor a döntések nagy része már 

megszületett, így kicsi a lehetőség a végső döntés befolyásolására – maga a társadalmi 

részvétel a kommunikáció szintjére degradálódik. Sőt, néha egyenesen manipulatív a 

társadalmi részvétel folyamata, ahol az ellenérdekelt és hatalmi pozícióban lévő felek 

(tervezők, beruházók, szakértők, politikusok) tudatosan igyekeznek a 

véleménynyilvánítás lehetőségeit szűkíteni. Jelenleg Magyarországon a hatályos 2010. 

évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szól a 

bevonásról, miközben a kormányzat fokozatosan igyekszik szűkíteni a társadalmi 

részvétel kereteit. Környezeti ügyekben az – ahogyan azt korábban is említettem – 1998-

ban, az ENSZ keretében elfogadott Aarhusi Egyezmény az irányadó, amely a környezeti 

ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban 

történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló 

megállapodás.
44

 

A részvétel a legtöbb esetben nem spontán folyamat, az eredményes bevonáshoz szükség 

van hagyományos és online kommunikációs eszközök használatára, közgyűlésekre, 

fórumokra, találkozókra, magán összejövetelekre, műhelybeszélgetésekre, terepbejárásra, 

közvélemény-kutatásra, interjúkra, fókuszcsoportos felmérésekre stb.. Egy döntés során 

általában három szereplő egyeztetése zajlik: 

 a projektgazda, vagyis a városvezetés (állami szféra) és szakértői 

(tanácsadók), 

                                                 

 

44
 Az Aarhusi Egyezmény – http://reflexegyesulet.hu/attachments/article/293/aarhus_uj.pdf Letöltve: 

2016.01. 22 
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 az érintett városi lakosság, civilek, társadalmi partnerek, 

  és az érintett gazdasági szereplők (országos és helyi vállalkozások, 

multinacionális szereplők stb.) 

Az együttműködés egy hosszas tanulási és érési folyamat, amely a hatékonyságon és a 

bizalmon alapszik. A szakemberek részéről a türelem és pontos megfogalmazás 

elvárásként jelenik meg, adott esetben pedig el kell fogadni a lakosok, partnerek 

véleményét. A részvétel alapvető területi egységei a települések lehetnek a települési 

önkormányzatokon keresztül. Minél kisebb egy település, annál nagyobb teret kaphatnak 

az állampolgárok egyéni kezdeményezései, főként, ha van lokális kötődés és aktív 

személyek, civil szervezetek (Reisinger, 2012). A városvezetőknek egy kompetens 

szakértői csapattal együttműködve kell meghozniuk a döntést. Ki kell emelni, hogy a 

döntések társadalmasítása során a legnagyobb „ellenfél” az időtényező, illetve a politika 

részéről a túl szélesre tárt partneri kör. Kapacitás és idő hiányában mindkettő 

hátráltathatja a döntések meghozatalát, még akkor is, ha azok nem az EU által elvárt 

nyilvánosság előtt zajlanak. A participáció annál inkább lehet sikeres, minél inkább 

megvan a lakossági, partneri oldalról is az informáltság és a kompetencia kellő szintje. 

Ami fontos, hogy a kommunikáció a politikus-szakember másrészt a lakosság között igen 

korlátozott. Egy tervezési folyamat, vagy konkrét projekt térbeli és időbeli összekötő 

kapoccsá válik politikus, szakember és a városi lakosság csoportjai között, amely bevált 

gyakorlat követését kívánja meg. Az egyeztetés nem célja, hanem csak egy eszköze a 

részvételi demokráciának. 
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2. KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 

Ebben a fejezetben a környezettudatosság fogalomkörének tisztázása a célom. Paks 

városának megfelelő helyzetértékeléséhez elengedhetetlen ismerni e fogalom szűk és tág 

értelmezési kereteit. Továbbá, a településen elvégzett empirikus kutatások alapját 

nemzetközi kutatások szolgálják, melyek eredményei szintén rendelkeznek releváns 

információkkal kutatásom szempontjából. 

A rendszerszemlélet alkalmazásának szükségessége és a környezettudatosság és oktatás, 

nevelés általános összefüggéseinek értelmezése újabb aspektusokat jelentenek a 

településfejlesztéssel kapcsolatos stratégiai tervezés, megvalósítás és társadalmi elvárások 

terén. 

Az alfejezetben arra keresem a válaszokat, hogy mit jelent a környezettudatosság és 

hogyan definiálható maga a fogalom. Mi a jelentősége a 21. században e képesség, igény 

és egyben tudatos cselekvési magatartás szükségszerűségének?  

 

2.1. A környezettudatosság definíciója, fogalomköre  

és sokszínű értelmezhetősége 

A környezettudatosságot fel lehet, úgy is fogni, hogy az nem más, mint az egyének, 

illetve a társdalom környezeti értékrendje. Ezt nagyban befolyásolják a következők: a 

természeti környezetről alkotott kép és ismeretek, valamint az adott kultúra által 

meghatározott etikai, esztétikai és morális elvek által kialakított szokások, tapasztalatok, 

és tevékenységi minták. Ez az értékrend integrálja az ember-környezet interakció 

megértéséhez, elsajátításához szükséges tudást és azt a perspektívát, mellyel 

körvonalazható bolygónk és annak, bioszférájának ökológiai, gazdasági és társadalmi 

fenntarthatósága. E tudatosság egyben segít a természeti környezeti károk kialakulásának 

megértésében, továbbá felébreszti az egyének lelkiismeretét és rádöbbenti az embereket a 

kihívások megoldásának fontosságára. A legitim tudományos háttér ismereteire 

támaszkodva jelentős befolyással bíró társadalmi szervező erővé és problémamegoldó 

tényezővé válhat, azaz a társadalom, természeti környezetről alkotott tudásán keresztül és 

a megfelelő irányú rendszerszemléletű gondolkodást serkentve, a környezetvédelmére 

hivatott tevékenységminták és -rendszerek alapjait képezheti
 
(Kovács, 2008). 
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A környezeti tudatosságot elsőként Michael P. Maloney és Michael P. Ward 

környezetpszichológusok vizsgálták. Megállapították, hogy a környezet iránti aggodalom 

erősen él az emberekben és a környezettel való törődést a többség fontosnak – „a jövő 

egyik legfőbb feltételének” – tartja. Rámutattak, hogy a legtöbb ember ugyan elvileg 

elkötelezi magát a környezetvédelem ügye mellett, de a többség nem rendelkezik 

megfelelő mennyiségű és minőségű információval, sem a magatartási jellemzői alapján 

nem tekinthető környezettudatosnak (Kovács, 2008). A tudatformálást általános 

értelemben nevelésnek nevezzük, hiszen céltudatos és a pedagógia-andragógia 

eszközeivel végzett, professzionalizált és nagyrészt intézményesült tevékenység. 

Napjainkra a környezettudatosság egyre inkább a közbeszéd és egyén cselekvésének 

részévé válik. Ugyanakkor nem tisztázott, hogy a környezettudatosság alapját 

végeredményben a szubjektív értékítélet, a mintakövetés vagy az iskolarendszerből hozott 

normatíva szolgáltatja-e. Valószínűleg mindegyik egyszerre érvényesül. Miként arra sincs 

kielégítő válasz, hogy a környezettudatos életszemlélet tanulható, vagy pusztán csak 

hajlam kérdése lenne. 

Szintén lényegi kérdés, hogy az emberre, mint a környezettel harmonikus viszonyban élő, 

környezetvédő, vagy a környezetből élő, erőforrást felhasználó fogyasztóként tekintünk. 

Míg az előbbi esetében a természet ökológiai egyensúlyának fenntartása, annak nem 

öncélú, hosszú távú védelme, a fenntartható fejlődés alapfeltételének teljesítése a célja, 

addig az utóbbi tekintetében az anyagi javak kielégítése, a jelenlegi egyéni jólét elérése és 

fenntartása a lényeg. Nem mindegy ugyanis, hogy a környezetvédelem mely vetületére 

helyezzük hát a hangsúlyt, azaz mellérendeltségi vagy birtokviszonyról beszélünk-e 

(Nagy – Glied – Barkóczi, 2014). 

Természetesen nem vitatom, hogy minden ember, fogyasztó is egyben, csupán azt 

próbálom érzékeltetni, hogy teljesen más tartalommal bír a fogalom: 

környezettudatosság, mindkét esetben, de ellentétes meghatározással. A különbség a 

környezetről alkotott tudás és a környezettel kapcsolatos értékrend megnyilvánulásában 

van, valamint abban, kialakul-e hajlam, morális kényszer a tudatosságra. Ez által a 

környezettudatos viselkedésen azt az irányadó magatartási formát is érthetjük, mely a 

természeti értékek mindenkori védelmének figyelembevétele mellett, a fenntarthatóságot 

szem előtt tartva, a meglévő károkat enyhítve igyekszik tetteivel hozzájárulni a jelenlegi 

földi állapotok megóvásához. 

A környezettudatosságnak számtalan megnyilvánulási formája létezik. A 

környezettudatos magatartás leginkább a háztartásokban, a mindennapi életben valósulhat 
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meg – a legszembetűnőbb formában, mint például szelektív hulladékgyűjtés, 

újrahasznosított termékvásárlás, termékcímke olvasás, környezetvédelmi akciókban való 

részvétel, közösségi közlekedés előnyben részesítése, környezetvédelmi szervezet 

támogatása vagy akár a pazarló túlfogyasztás csökkentése, az energiahatékonyság 

növelése, a háztartás energia szükségleteinek otthoni megújuló energiaforrások 

használatán keresztüli kielégítése. De meg lehet említeni olyan, speciálisabb formákat is, 

mint a természetes alapú tisztítószerek használata, bioélelmiszerek vásárlása, a helyi 

termelői piacok felkeresése és helyi termékek vásárlása, az állatkísérleteket végző, 

valamint nem környezetbarát cégek termékeinek bojkottálása, illetve az újrahasznosított, 

vagy hulladékból készült termékek vásárlása (Nagy – Glied – Barkóczi, 2014). 

Az elmúlt fél évszázad folyamán az említett környezetkímélő tevékenységek 

alkalmazásának elterjedésével párhuzamosan jelentős változás történt a 

műszaki/technológiai szabványok, előírások viszonylatában is. Azaz szintén fejlődés 

figyelhető meg a természeti környezet terhelésének csökkentése érdekében. Ugyanakkor 

sajnos az is igaz, hogy az évszázadok alatt megszokott, gazdaságosnak titulált, mintegy 

helytelen sztereotípiákat követő, rossz analógiákon alapuló termelés, vagy a technológia 

és tudás bázis hiányosságainak köszönhetően, a társadalomban konfliktusokat okozó, 

környezetterhelő, alacsony energiahatékonyságú, vagy káros folyamatokat nem lehet 

egyik napról a másikra lecserélni, megszüntetni. Többek között ennek is köszönhetően, a 

gazdasági szektor igyekezett válaszokat adni az említett problémákra, és működése során, 

valamint termékeik kapcsán törekszenek a környezetbarátabb viselkedésre: a zöldre 

festés, azaz a termék, vagy szolgáltatás „öko” mivoltának hangsúlyozása napjainkra 

általánossá vált. Ez a vállalati politika oda vezetett, hogy a vásárlók nem tudják eldönteni, 

egy gazdasági szereplő marketingje azért „zöldült be”, vállalati felelősségvállalása csupán 

azért hangoztatja a társadalmi, környezeti felelősséget, mert ez a „divat”, és ez számára 

előnyös, vagy azért is, mert ez így igaz, van alapja. Nem véletlen hát, hogy a 

környezettudatos magatartás összefüggésrendszerének ismerete nem csak az üzleti élet 

szereplői számára bír nagy fontossággal. A környezetbarát termékeket forgalmazó cégek 

marketing menedzserei számára megkönnyíti a zöld termékekkel kapcsolatos fogyasztói 

attitűdök alakítását. A környezettudatos módon cselekvő emberek – akik a fogyasztók 

szerepében is megjelennek – döntési mechanizmusait ismerve, a márkamenedzserek 

hatékonyabban pozícionálhatják a környezetbarát termékeket/márkákat és 

általánosságban is elmondható, hogy ezen összefüggésrendszer jelentős segítséget 

jelenthet a fennálló fogyasztási minták fenntarthatóbbá tételében, és ez által az 
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életminőség javításában, amely a társadalmi marketing egyik legfőbb küldetése
 
(Nagy, 

2012). 

Ezzel összhangban szintén igaznak bizonyul azon állítás is, hogy a 21. századi 

társadalmak fogyasztási szokásait továbbra sem a belátás, az önmérséklet és a felelősség 

ösztönzi, sokkal inkább a reklámok és marketing által generált, mesterségesen táplált 

fogyasztási igények manipulálása motiválja (Nagy Sz., 2012). Ezek az eszközök 

ugyanakkor a felelős magatartásforma követésére, a természeti környezet megóvásának 

szükségességére is felhívhatják a figyelmet. Ösztönözhetik az egyén magatartásának 

megváltoztatását úgy, hogy kihangsúlyozzák a változtatás előnyeit és a társadalom hosszú 

távú érdekeit, beleértve a jövő generációi felé érzett felelősséget is. Amennyiben a 

társadalom többsége elfogadja, hogy léteznek környezetközpontú normák, melyek kis 

odafigyeléssel megteremthetők és elsajátíthatók, úgy elfogadottabb lesz a környezetbarát 

termékek használata, a környezetszennyezők elutasítása és a fenntartható fogyasztási 

szokások átvétele. Mindezek kettő folyamat eredményei: 

 egyrészt a belső késztetésnek kell megjelennie, mely a takarékosabb, 

hatékonyabb, kevesebb energiát használó, kevésbé pazarlóan készült termékek, 

szolgáltatások vásárlása és felhasználása irányába mutatnak, 

 másrészt a gazdaságnak és szolgáltatói szektornak kell alternatívát nyújtania, és a 

marketingben a környezeti szempontokat kidomborítania (Nagy Sz., 2012). 

 

A pozitív minták közvetítése nagyobb eséllyel eredményez környezettudatosabb 

cselekvést, mintha csak a problémáról beszélnénk, és nem adnánk támpontot azok 

megoldásához. Fontos kérdés, hogy miként válik az érdeklődésből szándék és abból 

cselekvés, felelősségteljes(ebb) viselkedés. Talán kijelenthető, hogy legerősebben akkor 

alakul ki a változtatásra való igény az egyénben, ha érzékeli a problémát és részben 

kényszerrel találkozik (szabályozás, szankcionálás, társadalmi elvárások), részben 

személyes késztetést érez, mely cselekvésre sarkallja. Amennyiben olyan lehetőségek is 

rendelkezésre állnak, melyek részben, vagy teljesen függetlenek az egyes személyektől, 

egyszóval a már említett alternatívát nyújtják, akkor a tudatosabb viselkedés 

megvalósítható. Természetesen a lehetőségek közötti választást is számos tényező 

befolyásolja, mint az alternatíva elérésének nehézsége, ára, megítélése és kényszere 

(Nagy – Glied – Barkóczi, 2014). 
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A marketing érvényesülését is elősegítő tényező, de első sorban a környezettudatosság 

értelmezésének szempontjából releváns azon szociálpszichológiai vizsgálatokon alapuló 

megállapítás is, miszerint az egyének környezeti ismeretei és emocionális kötődései 

nagyban függenek a különböző területi szintektől (Bell – Greene – Fisher – Baum, 2007). 

De mit is értünk ez alatt pontosan? 

Akár általános tapasztalat alapján is tudhatjuk, hogy az egyének érzelmileg jobban 

kötődnek lokális életterükhöz, és azt is ismerik a legjobban. Az egyre bővülő területi 

szintek, mint a közvetlen környezet, lokális környezet, regionális, vagy országos 

környezet és globális környezet és annak, elemeinek hierarchikus felépítésének 

eredményeként az egyén e rendszerben a tágabban érzékelt, tőle térben távolabb 

elhelyezkedő és bekövetkező eseményeket kevésbé tartja relevánsnak, tudatosan kevésbé 

fogja fel azok jelentőségét és érzelmileg kevésbé befolyásolja a távolabb érzékelt valóság. 

Ebből adódóan nem is tudatosítja a lokális problémák globális hatásait és a térben 

távolabb/messzebb bekövetkezett események relevanciáját számára indifferensként 

érzékelheti. Modernizálódott világunk információ áramlásának felgyorsulása és a 

globalizáció kérdéskörének pozitív hatásai ugyan elősegíthetik e probléma feloldását, de 

a reakciók egyénenként így is igencsak eltérőek lehetnek. 

Továbbá megfigyelhető a nyugati társadalmak esetében, hogy azokban a térségekben, 

ahol az életszínvonal magasabb, előtérbe kerültek a posztmateriális értékek, a 

környezettudatosság szintje jelentősen magasabb, mint az állandó gazdasági 

problémákkal küzdő országokban (Kovács, 2008). A társadalmi együttélésben és a 

környezetünk megóvásában érzett felelősség ettől függetlenül mindenkit érint, közös, 

globális érdek. A felelős gondolkodásra késztetés, a belső indíttatású igény kialakítása a 

tágabb értelemben vett környezetünk védelmére az egyik legjelentősebb 

környezetvédelmi feladat, nemzetközi és nemzeti kihívás egyaránt. 

A környezettudatosság értelmezése, mint látjuk, igencsak sokszínű, az alaptézis 

ugyanakkor olyan gondolkodásmódok, magatartásformák és konkrét cselekvési 

rendszerek összességét feltételezi, melyek a társadalom számára fontos célokat és hosszú 

távú fenntarthatóságot biztosító környezeti érdeket jelentenek. Az egyén és a társdalom 

tehát akkor válhat valójában környezettudatossá, amikor a környezeti ismeretek, 

elhatározások és döntések konkrét cselekvésekben valósulnak meg, és az etikus 

önmérséklés gyakorlatán keresztül felelős magatartással viseltetnek a természeti 

környezet iránt. 
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2.2. Az emberek környezettudatosságának kialakulását befolyásoló 

tényezők 

Az emberek környezettel szembeni biztonság- és felelősségérzete számtalan kulturális és 

demográfiai tényező eredménye. Olyan tényezőké, amelyek szociális jellemzőkben, 

statisztikai eredményekben mutatkoznak meg és amelyek ismerete elengedhetetlen egy-

egy lokális szinten megvalósításra kerülő környezetvédelmi program sikerre viteléhez. 

Éppen ezért, a legjelentősebb feladat nem lehet más, mint a tudatformálás minél 

magasabb szintű és hatékonyabb kivitelezése, amely kényszeren, belső késztetésen és 

választási lehetőségen alapszik. A környezettudatosság kialakulása, foka azonban 

rendkívül sok tényező függvénye, melyek nagyrészt független körülményekből (lakóhely, 

intelligencia, anyagi körülmények) eredeztethetőek. Legtöbb, amit ilyen esetben tehetünk 

(az ismeretek birtokában), hogy ezekhez alkalmazkodva készítjük elő környezetvédelmi 

programunkat, konkrét akcióterveinket a mindenkori megvalósíthatóság elvének 

figyelembevétele mellett. 

Egy ember nézeteire hatással van az egyén neme, kora, iskolázottsága, sokszor vallási-

politikai meggyőződése, társadalomban betöltött szerepe, etnikai hovatartozása, anyagi 

jóléte, biztonságkultúrája, a lakhelyének elhelyezkedése, környezeti kockázati, 

katasztrófaveszélyeztetettségi szintje, típuseseményei, védelmi struktúrája, betelepültsége 

(Schmidt – Soós, 2013). 

Kezdjük a lakóhely kérdésével, mely szintén jelentős, befolyásoló tényező lehet, egyrészt 

jellege miatt (nagyváros, város, vidék, peremterület), másrészt gazdaságföldrajzi 

elhelyezkedése okán. A nagyvárosoktól való távolság, sok esetben exponenciálisan 

csökkenő környezettudatossági értékeket eredményez, melyet a kutatások 

visszaigazolnak. Azt azonban ki kell emelnem, hogy az éghajlatváltozás és az időjárási 

anomáliák már mindenhol éreztetik hatásukat, és a média is felhívja a figyelmet a 

problémákra, így ez a különbség csökken. A várostól távol eső, elöregedő települések, 

különösen a kis (akár hermetikusan) elzárt falvak tekintetében fontos a felzárkóztatás, 

hiszen ott még mindig jellemzőbb az aluliskolázottság. Demográfiai szempontból az 

életkor sem hagyható figyelmen kívül, hiszen túlnyomó többségében ezen településeket 

idős emberek lakják, akiknek aktivitása, életszemlélete általában alacsonyabb, 

nehezebben befolyásolható, ám tapasztalatokon alapuló lakossági tudatformáló hatással 

bír, ezért kiemelten fontos a kifejezetten őket célzó tájékoztatás is. 
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A környezetvédelmi aktivitást figyelembe véve, bizonyítottan a 20-30 közötti fiatalok és 

az aktív középkorúak a leginkább cselekvésre készek. Nem véletlen, hogy őket célozza a 

legtöbb „zöld törekvés” és javaslat. 

Gyerekek vonatkozásában megkülönböztetett figyelem szükséges, hiszen itt a később 

tapasztalható érdektelenségnek és közömbösségnek még nyoma sincs. Esetükben jelen 

van a kíváncsiság, amit kihasználva, környezettudatosságra neveléssel, fiatal korban 

elkezdett környezetvédelmi oktatással nagyon jó eredmények érhetőek el, amint azt 

számos program mutatja Magyarországon, melyek az óvodás, kisiskolás korosztályt 

szolgálják: „Az óvodai oktatás jelentőségét általában nem értékelik kellően, pedig ennek 

az oktatási formának igen nagy jelentősége van az alapvető kulturális-civilizációs normák 

és ismeretek elsajátításában, a szocializációban.” (Tóth – Trócsányi, 1997). Azt is ki kell 

emelni, hogy a középiskolás és egyetemista-főiskolás korban a környezeti nevelés mellett 

a globális nevelés kap fontos szerepet, ami a globális felelősségvállalásra hívja fel a 

figyelmet. Előadásokkal, bemutatókkal, játékokkal, beszélgetésekkel lehet bevonni a 

fiatalokat a környezettudatosságról szóló diskurzusba. 

A nemek szerinti megoszlás is érdekes paraméter lehet a megelőző lakossági tájékoztatás, 

felkészítés stratégiájának előkészítése kapcsán, hiszen a nők esetében kimutathatóan 

nagyobb az érzékenység, erősebb a felelősségtudat, a jövőtől való félelem, az utódokról 

való gondoskodás. Ebből kifolyólag általánosan könnyebben „megfoghatók”, 

kompromisszumkészebbek, általában környezettudatosabbak, mint a férfiak. Míg a nők 

természetvédelmi tevékenysége, vagy közösség érdekében végzett cselekvése általában a 

családi, háztartáson belüli lehetőségeket aknázza ki, addig utóbbi a környezetvédelmi 

lapok olvasásával, szervezetekbe történő belépéssel, vagy „politizálással” tesz eleget 

„kötelességének”. Természetesen a családi állapotot is lényeges megvizsgálni, hiszen az 

egyedülálló és/vagy gyermektelen nőnek teljesen más a prioritása, mint a családosoké, 

ami környezettudatos magatartásukban is megfigyelhető. A családból hozott 

értékrendszer, magatartásforma lényegesen meghatározza a gyermek későbbi 

viselkedését, viszonyulását az élethez, a természethez, a közösséghez és embertársaihoz. 

Ezt hívjuk mintakövetésnek. „A családokra irányuló szociológiai vizsgálódások feltárják 

a család háztartásában megvalósuló életviteli szokásait. A családok viszonyulása a 

természethez, élőlényekhez, az energiához, az anyagi javak fogyasztásához, a vásárlási és 

hulladékkezelési szokásaik sokasága alkotja a család környezetkultúráját.” (Havas, 2012). 

A korábbiak tudtában akár ellentmondásosan is hangozhat, de az anyagi körülmények 

tekintetében bizonyos kettősség is felfedezhető, mivel egy jobb pénzügyi feltételekkel 
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rendelkező egyén cselekvési kényszere általában arányosan csökken vagyonának 

növekvő mértékével, hiszen a „jobb-lét” nem sarkalja felelősségteljesebb életre, a jólétet 

pedig a fogyasztás bővülésében találja meg. Nagyobb lakást-házat, nagyobb autót, 

terepjárót, drága ruhákat vásárol és életmódot vált, ami azonban nem egyéni késztetésre, 

hanem társadalmi státuszszimbólumként, elvárásként jelentkezik és e változás során az 

egyén „ökológia lábnyoma” jelentősen növekszik. Ugyanakkor megfigyelhető egy 

ellenkező irányú folyamat is, melynek során a javuló anyagi háttér tudatosabb 

fogyasztásban és környezettudatosságban csapódik le, ez azonban az átlagosnak 

nevezhető költségvetéssel rendelkező háztartások esetében jellemző inkább, olyan 

családok esetében, ahol a szülői minta is ezt közvetítette. A rossz anyagi körülmények 

között élők „zöld” magatartása a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető kielégítőnek, 

elsősorban ott, ahol a vidéki élet, a családból hozott takarékoskodás már nem ad mintát a 

21. században. Ilyen esetekben a környezet védelme megáll legfeljebb a háztartási 

újrahasznosítás szintjén, melynek sajnos ez esetben sem a természeti értékmegőrzés, 

mind inkább a megélhetési szükség szolgáltat alapot. 

Ha kicsit tágítjuk a kört és az egyéneket egy közösség tagjaként vizsgáljuk, azt 

mondhatjuk, hogy a felelősségteljes gondolkodás szempontjából a közösségi minta 

rendkívül mérvadó. Amennyiben egy összetartó településről, akár emeletes tömbház, 

vagy lakópark lakóiról beszélünk, láthatjuk, hogy könnyebben, gördülékenyebben 

mennek végbe a csoportos tevékenységek (akár szemétszedés, szelektív hulladékgyűjtés 

vagy energiahatékonysági akcióprogramok megvalósítása), mint a széthúzóak 

tekintetében, hiszen a közösségi munkából és a közösségi akarat alól önmagát kivonó 

személyről alkotott negatív véleményformálás ez esetben meghatározó, ösztönző tényező. 

Itt is érvényesül az elv, miszerint a kisebb csoport általában nagyobb összetartást, míg a 

nagyobb létszám kisebb összetartást eredményezhet az ilyen esetekben. 

Közösség persze nem csak a lakóhely miatt szükségszerűen összekerült emberek 

csoportját jelentheti. Beszélhetünk szervezeti (vagy akár civil szervezetek, klubok, 

érdekközösségek), vagy akár vallási jellegű közösségekről is, mely utóbbi csoport 

esetünkben a „zöld tudat” alakulására pozitív hatást gyakorol, hiszen a vallásos egyén, 

bármely nagyobb gyülekezet tanait kövesse is, tiszteli és féli a természetet, a környezetet 

melyben él és egyháza elvárásait teljesítve, eltérő mértékben ugyan, de tesz annak 

védelme érdekében, vagy legalábbis megpróbál nem rontani a már meglévő állapoton 

(Glied, 2014). 
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A vallási hovatartozásnál is fontosabb tényező az iskolázottság foka. Az ismeret- és 

információhiány, vagy az elutasítás mind a környezetkárosítás felismerésével, mind a 

környezettudatossággal szembeni passzivitást kiváltó tényező lehet. Programok indítása 

kapcsán tisztában kell lenni az adott helyi társadalom, csoport, vagy személy kultúrájával, 

attitűdjével, hiszen nem mindegy miként kommunikáljuk le a környezet védelmét célzó 

lakossági kívánalmakat, ahogy az sem mindegy, miként hívjuk fel a figyelmet a 

problémára és kérjük/tanítjuk meg, netán készítjük fel a célcsoportot az irányadó 

magatartási szabályok betartására, a cselekvésre. Bizonyított tény, hogy az 

„intelligensebbnek” vélt, iskolázottabb emberek könnyebben értik meg és látják 

rendszerben a körülöttük zajló eseményeket, fogják fel a tetteik súlyát és alakul ki bennük 

a felelősségtudat, a belső igény a megelőzésre, az életterükül szolgáló környezet 

védelmére. 

Vannak esetek, amikor a hajlandóság ugyan megvan az emberekben, ám sem az 

eszközök, sem a lehetőségek nem adottak az optimális egyéni és lakossági 

környezetvédelemhez. Ilyen eset például, amikor az önkormányzat vagy az ország 

költségvetéséből nem tudja, esetleg nem akarja megteremteni az eredményes természeti 

értékmegőrzéshez, vagy környezetterhelés csökkentéséhez szükséges feltételeket. Ennek 

hátterében többségében gazdasági és politikai döntések állhatnak. 

Összességében tehát kijelenthető, hogy a lakossági, az egyén oldalról megfigyelhető 

igény, csak úgy, mint az irányukban végzett megelőző tevékenység (felkészítés, 

tájékoztatás, tanácsadás) számos, kulturális, szociológiai, politikai, gazdasági tényező 

függvénye. A kultúrantropológiai háttérinformációk feltárása történelmi, szociológiai 

(demográfiai) és pszichológiai kutatásokat igényel. Erre a nyílt lakossági fórumok, a 

kérdőívek, felmérések és esettanulmányi kiértékelések szolgáltathatnak jó alapot 

(Schmidt – Soós, 2013). 

 

2.3. A környezettudatosság nemzetközi és hazai vizsgálatai 

 A későbbiekben felhasznált, Pakson végzett két empirikus kutatásom kérdésfeltevéseinek 

is alapjait képző nemzetközi és magyarországi kutatások alapvető, egyben általános 

jellegű kérdései bizonyos szempontból ugyanazon kérdéscsoport köré rendezhetőek. 

Vizsgálataim számos egyéb területi specifikum által meghatározott kérdésein tú,l szintén 

a következőkben felsorolt környezettudatosságot és annak szintjét elemezendő kérdések 

köré rendeződtek (Kovács, 2008) azaz: 
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 Melyek a lakosság legfőbb környezeti aggodalmai? 

 Mely társadalmi tevékenységeket tartják az emberek a leginkább 

környezetkárosítónak, rombolónak? 

 Melyek a lakosság legfőbb környezeti igényei és elképzelései? 

 Kitől várja a lakosság a környezet. és természetvédelmi problémák megoldását? 

 Mit tennének az emberek a környezet állapotának megóvása érdekében? 

 

A kutatások egy része közoktatási, stratégiaalkotási, kommunikációs, vagy politikai 

programok kialakításának megalapozására szolgál. Mára világszerte számos nemzetközi 

és nemzeti vizsgálat eredményeit ismerhetjük meg, sőt az elmúlt közel fél évszázad során 

lefolytatott kutatások az összehasonlításban rejlő előnyökkel is ellátnak minket (Nagy – 

Glied – Barkóczi, 2014). 

Egy, a fogyasztók szokásait és környezetvédelemhez fűződő attitűdjeit kutató szervezet 

(Roper Organization
45

) 1990 és 2011 között készített felméréseket világszerte számos, 

környezetvédelmet és környezettudatosságot érintő kérdésben. Megállapították, hogy a 

kétezres évekre az általuk megkérdezett emberek több mint 70%-a tisztában volt a 

környezeti problémákkal. Sőt, Japánban és Kínában az emberek fele a 

környezetszennyezést a legfontosabb három globális probléma közé sorolta. 

Magyarországon a megkérdezettek egyötöde sorolta a környezeti károkozást a legégetőbb 

problémák közé, ezzel megelőzve többek között az amerikai, német, lengyel és török 

embereket. A nemzetközi kutatások eredményeit megerősítik a Gallup, Tárki, az MTA, a 

KVVM, az EMLA és WWF magyarországi felmérései, melyek a kilencvenes és kétezres 

években több esetben mérték a magyar társadalom környezettudatosságát. A kutatások 

szerint – nem meglepő módon – az iskolázottság magasabb szintjével növekszik azok 

aránya, akik szerint a környezetszennyezés komoly probléma. Némiképp érdekes, de 

teljes mértékben magyarázható, hogy a fiatalabb, 18-30 év közötti korosztály a 

környezetvédelmet fontosabbnak tartja, mint az idősebbek. A fiatalok az internet és egyéb 

audiovizuális csatornák közvetítésével, valamint az oktatáson keresztül naprakész 

                                                 

 

45
 A Roper Organization 2011-es felmérésének célja (volt) kideríteni, mi hajtja a fogyasztói magatartást. 

http://www.scjohnson.com/Libraries/Download_Documents/SCJ_and_GfK_Roper_Green_Gauge.sflb.ashx 
Letöltve: 2016. 01. 22.  
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információkat kapnak a globális problémákról, nyomon tudják követni a folyamatokat. 

Arra a kérdésre azonban, hogy kinek a feladata lenne a környezet védelme, már 

árnyalódik a felelősség felismerésének kérdése. A megkérdezettek alig 3%-a vesz részt 

valamely zöld szervezet munkájában, 41%-uk szerint az állam, 26% szerint az egyén, 

20% szerint a vállalatok, 9% szerint a civil szervezetek felelősek a környezetvédelemért, 

80% nem lenne hajlandó magasabb adóterheket vállalni a környezetvédelem érdekében, 

de ha igen, akkor sem az eredetit 10%-nál jobban meghaladó mértékben (Hujber, 2005). 

Az Eurobarometer 2013 végén készített felmérése hasznos adatokkal szolgál a globális 

problémák és környezettudatosság terén. A felmérésben részt vevő magyar lakosság a 

szegénységet, az éhezést és a tiszta víz hiányát emelte ki, mint legfontosabb globális 

problémákat. Jócskán e mögé került a gazdasági válság és a klímaváltozás. Ez utóbbi 

csak a megkérdezettek 10%-a szerint komoly gond. Azt is ki kell ugyanakkor emelni, 

hogy a felsorolt problémák közül a 2011-es adatfelvételhez képest a klímaváltozást 

aggasztó jelenségként aposztrofálók száma növekedett legdinamikusabban. Arra a 

kérdésre, hogy a klímaváltozás nagyon komoly és eléggé komoly probléma-e, a 

válaszolók 89%-a felelt igennel. Ez az arány megegyezik a 2011-ben mért adatokkal. A 

klímaváltozás és környezeti problémák elleni küzdelem felelősei igencsak érdekes képet 

mutatnak. A válaszolók 48%-a szerint a nemzeti kormányok, 41%-uk szerint a vállalati 

szektor a felelős ezért, míg csupán 25%-uk véli úgy, hogy személyes felelőssége van és 

még kevesebben (19%) gondolják azt, hogy a civil szervezetek feladata ez. 

Magyarországon ugyanakkor a megkérdezettek 50%-a mondja azt, hogy az üzleti szféra 

felelőssége a klímaváltozás elleni harc és a személyes felelősséget is nagyobb arányban 

jelölték be (29%) (Nagy – Glied – Barkóczi, 2014). 

Ha a társadalmi aktivitást vesszük alapul, szintén érdekes eredményeket kapunk. A 

magyarországi megkérdezettek 50%-a vett részt valamely környezetvédelmi akcióban, 

programban, kampányban, vagy cselekedett meglátása szerint környezettudatosan 2013 

második felében. Ezzel, Belgiummal, Hollandiával, vagy éppen Franciaországgal 

kerültünk egy csoportba. Aggasztó képet mutat Bulgária, Észtország, Románia, 

Lengyelország és Litvánia, ahol a lakosság csupán 20-30%-a csatlakozott valamilyen 

kampányhoz az említett témakörben. Legtöbben a szelektív hulladékgyűjtést jelölték meg 

mint cselekvést (89%), ezt követi a tudatosabb fogyasztás (51%) és a helyi termékek 

vásárlása (36%). Az európai lakosság harmada figyel arra, hogy energiatakarékos 

háztartási gépet vásároljon és negyede választja a tömegközlekedést, vagy a kerékpárt a 

személygépkocsi alternatívájaként. Magyar viszonylatban szelektív hulladékgyűjtés terén 
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jócskán látszik a lemaradásunk Nyugat-Európához képest. A válaszolók 50%-a említette 

ezt a hulladékgyűjtési módot mint követendő példát, de kisebb az arány hazánkban a 

tudatos fogyasztás terén is (47%), továbbá rendkívül alacsony a közlekedési alternatívák 

használata terén (20%). Elgondolkodtató, hogy amíg ezeken a területeken – ígéretes 

módon – kis mértékben emelkedett a hajlandóság, addig a helyi termékek vásárlása 

kapcsán drasztikusan csökkent az arány, 29-ről 25%-ra (Nagy – Glied – Barkóczi, 2014). 

További fontos kérdés a lakosság megújuló energiákkal kapcsolatos attitűdje. 

Összeurópai szinten a megkérdezettek 90%-a válaszolta azt, hogy a megújuló energia 

használatának elősegítése, támogatása a kormányzatok fontos feladata. Ugyanez az arány 

hazánkban 94%-os, de Máltán pl. 99%, Cipruson 97%. Amiben kis különbség mutatható 

ki, az a nagyon fontos, illetve elég fontos kérdések közötti eltérés. Ez hazánkban 55-39%-

os megoszlást jelent, amely még így is az EU középmezőnyének tetejét jelenti.
46

  

A Roper felmérés előzőekben felsorolt eredményei alapján, öt csoportra lehet osztani az 

embereket környezetvédelmi aktivitásukat tekintve: 

 Aktív környezetvédők 

A csoport motiváltsága a jövőtől való félelemtől itt a legerősebb. Esetükben 

fellelhető a környezeti biztonságérzet erőteljes hiánya. Jellemző rájuk, hogy sok 

esetben hangosak, áldozatkészek, szélsőségesek, néha radikálisak. Körükben nem 

ritka a politikai-társadalmi aktivitás sem, civil szervezet(ek) tagjai. Többségük 

igen jól képzett, középosztálybeli személy, kimutathatóan több nő, mint férfi és 

több egyedülálló, mint házas. Magyarországon az e norma alapján aktív 

környezetvédőnek nevezhető személyek a lakosság kevesebb, mint 1%-át tehetik 

ki. 

 

 Elfoglalt környezetvédők 

A korábbi csoporthoz képest alacsonyabb politikai-társadalmi aktivitás jellemzi 

őket, melyet egyéb elfoglaltságaikkal, munkájukkal magyaráznak. Legalább 50%-

uk családos, vagy élettársi kapcsolatban él. Itt már előtérbe kerül az egyéni jólét 

kérdése. Tényleges aktivitás hiányában inkább pénzt áldoznak a környezet 

                                                 

 

46
 Special Eurobarometer 409. REPORT http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_409_en.pdf 

Letöltve: 2015. 07. 24. 
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védelme érdekében (pl. környezetbarát termékek vásárlása). Jellemzően a szellemi 

munkát végző fiatal generáció (főként nős férfiak) alkotják e csoportot. Hazai 

viszonylatban a jól kereső értelmiség szűk rétegét sorolhatjuk ide. 

 

 Szelektíven környezetvédők 

Ők a tipikus európai társadalmak (így a magyar is) környezettudatos rétegének 

megtestesítői. Elfoglaltak a különböző akciókban való részvételhez és pénzt sem 

szívesen áldoznak ennek érdekében, csak ha a környezetbarát termék vagy 

szolgáltatás megfizethető (alacsony) áron, kis energia befektetéssel szerezhető be. 

Környezetvédelmi tevékenységük sok esetben kimerül a lakossági, háztartási 

lehetőségekben, kilátogatnak egy-egy „zöld” programra. Általában a 

közalkalmazotti szféra képviselő, családok, egyedülálló szülők, nyitott 

nyugdíjasok tartoznak ide. A nemek aránya kiegyenlített.  

 

 Hitetlenek 

Az alulinformált réteg, akinek indíttatása sincs több információ begyűjtésére. Úgy 

vélik, a környezeti károk helyrehozásához az ember már nem elegendő, úgy 

gondolják, nincs is igazából probléma. Nem hisznek az egyéni cselekvés 

eredményességében, ezért legtöbbször el is hárítják a felelősséget a kormányzatra, 

a vállalatokra és tőlük is várják a megoldásokat. Jellemző rájuk a bűnbak- és 

kifogáskeresés. Sem pénzt, sem energiát nem hajlandóak áldozni az ügy 

érdekében. Jellemzően valamivel a középátlag alatt élőkről beszélünk (ilyen 

hazánk jelentős része), döntően a középkorúak és idősebbek, általában a vidéken, 

kisebb településeken, falvakban élők tartoznak ide, de közéjük sorolható egy tág 

felső-középosztálybeli réteg is, akik a gazdasági haszonszerzésben érdekeltek, 

posztmateriális értékrendjük nincs, vagy alacsony szinten észlelhető.  

 

 Passzívak 

Akiket egyáltalán nem érdekel az életterükül szolgáló környezet, még a szűken 

vett lakóhelyük sem. Nem hajlandóak tenni a környezet védelme érdekében, 

egyáltalán nem érdekli őket a közösség és a felelősség. A környezetvédelmi 

programokat felesleges pénzkidobásnak tekintik, de javarészt nem is követik 
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nyomon a körülöttük zajló eseményeket. Körükben a legalacsonyabb a jövedelem 

csak úgy, mint az iskolázottság. Viselkedésükben ugyan a mintakövetés 

figyelhető meg, de kizárólag anyagi alapon döntenek (Nagy – Glied – Barkóczi, 

2014). 

 

2.4. Környezettudatosság és rendszerelmélet/szemlélet 

A környezettudatosság fogalomköre, azaz az egyéni és kollektív természeti környezettel 

való törődés sem nélkülözheti a rendszerszemlélet alapú gondolkodást. Ez által a 

környezettudatosság, mint ökológiai intelligencia is felfogható, ennek a képességnek a 

növelése teheti alkalmassá az embereket arra, hogy a világ rendszereit a maguk 

összefüggéseiben vizsgálják. Az ok-okozati viszonyok a kollektív tudat részeivé válnak, 

ami képes az új empátia kialakítására, a nyitottság és együttműködés megteremtésére. Ez 

a fajta érzékenység a természet és embertársaink iránt egyaránt meg kell, hogy 

nyilvánuljon (Goleman, 2010). 

Értekezésem során a környezetpolitika hiányosságainak okán már kifejeztem az 

álláspontomat, miszerint a megfelelő értelmezéshez nélkülözhetetlen a rendszerszintű 

gondolkodás alkalmazása, hiszen a probléma összetettségéből adódik annak igénye. A 

véleményem hatványozottan érvényes a környezettudatosság fogalomkörének 

értelmezése során, hiszen ahhoz, hogy az egyén képes legyen elhelyeznie magát bolygója 

összetett rendszerében, az antropocentrikus gondolkodásmódtól eltérő megközelítést kell, 

hogy alkalmazzon. E perspektíva egyébként nem is olyan új keletű. James Lovelock brit 

tudós 1960-70-es években kidolgozott Gaia-hipotézise volt az egyik első átfogó elmélet, 

amely magában foglalja ezt az újszerű kapcsolatot, ezért is vált az ökologizmussal 

foglalkozó kutatók viszonyítási pontjává. Lovelock szerint Gaia maga a Föld, egy élő, 

lélegző entitás, komplex egység, amely képes a földi élethez szükséges optimális fizikai 

és kémiai környezetet kialakítani/fenntartani. Gaia tehát olyan komplex egység, amely 

magában foglalja a Föld bioszféráját, légkörét, óceánjait és más vizeit, kőzetövét és 

talaját, s olyan kibernetikai rendszert alkot, amely a földi élet számára megfelelő állapotot 

képes fenntartani hosszú időn keresztül. Azóta állításai tudományos igazolt tények sora 

bizonyítja. Ezen szimbiózis figyelmen kívül hagyásának lehettünk tanúi az elmúlt 

évszázadok során. Ennek mintegy megtestesítője a Lovelock szerinti konszenzusos 

gondolkodás, melyet ő a 20. század termékének tekintett és véleménye szerint ez nem 

vezet eredményre, mert megoldások helyett csak elodázza a problémákat. Bírálja a 
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modell-megközelítést is, mert szerinte azok hasonlók a politikai cselekvési 

programokhoz, hiszen az eredetileg ökológiai probléma ezeken keresztül már hatalmi 

térben jelenik meg felőrlődik a politikai játszmák kusza hálózatában (Lovelock, 2010). 

További kérdés az is, hogy a környezet képes-e fenntartani azokat a rendszereket, melyek 

önkorlátozási képessége alacsonyabb annál a szintnél, ami a hosszú távú működést 

szolgálja. Bármennyire pusztítja is a társadalmi rendszer saját környezetét, a bioszféra 

alkalmazkodó- és reprodukciós képességén keresztül képes azt alapvetően egy bizonyos 

korláton belül fenntartani, de előfordulhat az a szituáció, amikor a társadalom olyannyira 

tönkreteszi saját környezetét, hogy nem lesz képes abban létezni.  

Amennyiben kellő pontossággal kívánjuk feltérképezni az ökológiai fenyegetettség 

problémáját, Niklas Luhmann véleménye lehet mérvadó, miszerint a tudomány adhat 

ugyan válaszokat, azonban tele van ellentmondásokkal, dilemmákkal, cáfolatokkal és 

érdekcsoportok vezérelte tudatos félrevezetéssel. A tudomány specializálódása, a 

technokrata szakértelem lassú leválása a laikus tanácsadástól egyben ahhoz vezetett, hogy 

lassan feláldozzuk a rendszerszintű gondolkodás alaptéziseit, és környezetünk 

feltérképezése, megértése nem hozta magával a belátáshoz és felelős önkontrollhoz 

szükséges rendszereinek kialakulását. Különösen igaz ez a gazdaság területén, ahol a 

szabadpiaci kapitalizmus kialakulásával párhuzamosan a társadalmi igazságosság, illetve 

felelősségvállalás szinte teljesen megszűnt és csak addig a szintig épült újjá, amíg a 

profitot nem veszélyeztette. A környezeti etika normáinak és a fogyasztó tudatosságának 

meghatározása szükséges ahhoz, hogy a jövőt tekintve felelősségteljes viselkedést 

alakítsunk ki. Az etika ugyan jelen van a közgazdaságtanban, hiszen a környezeti 

korlátok és a társadalom környezettudatosságának változása egyre inkább befolyásolja 

magatartását és érzi felelősségét, de a morál alapvetően hiányzik a jelenlegi gazdasági-

társadalmi felfogásokból, ezen kell hát alapvetően változtatni (Luhmann, 2010). 

Lefordíthatjuk ezt egyszerűbben racionális belátásnak is, azaz a környezetszennyező, a 

természetet korlátlanul ki- és felhasználó, a profit érdekében minden eszközt engedélyező 

gondolkodás helyett, egy felelősségteljesebb magatartás érvényesül és a normákat ez a 

minimum szabja meg. 

Köztudott, hogy az elmúlt évtizedekben rendkívül sok kezdeményezés, program indult a 

környezettudatosság megteremtése és a környezet védelme érdekében, a környezettel 

összefüggő, alapvető problémáink nagy része ennek ellenére fennmarad, mivel ezek 

megoldásához újra kell gondolni és át kell alakítani a termeléssel és fogyasztással 

kapcsolatos szokásainkat, hozzáállásunkat, az egyén és közösség kapcsolatát, személyes 
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életünket és legfőképpen gondolkodásunkat. A rendszerszemlélet alkalmazása (mint 

paradigmaváltás) nagyban elősegítheti a klímaváltozás negatív hatásairól, az esőerdők 

rohamos fogyásáról, az egyre növekvő hulladékhegyek okozta problémákról, a 

biodiverzitás csökkenéséről, az élelmiszerbiztonságról, vagy a szembetűnő társadalmi 

egyenlőtlenségekről és szegénységről kialakított képünk változását. Ugyan manapság már 

nyilvános viták folynak ezekkel a témákkal kapcsolatban és a közvélemény is tisztában 

van ezekkel a kérdésekkel, de az antropocentrikus gondolkodás még mindig uralja a 

közgondolkodást. A környezeti problémák globális jellege már nyilvánvaló és egyre 

inkább tudatosodik a közvéleményben, és az is köztudott, hogy azok kezelése az 

emberiség egyik legnagyobb kihívása. Még ennél is fontosabb kérdés azonban, hogy a 

környezetért felelős gazdasági-társadalmi megvalósítása kialakítása, ezzel együtt pedig a 

mindenkori politikai elit belátása és tettrekészsége miként, milyen eszközökkel és milyen 

stratégiák mentén teremthetők meg, ha megteremthetők egyáltalán (Glied, 2013). 

Mélyreható beavatkozás egy rendszer működésébe csak akkor lehet hosszútávon sikeres 

és akkor kerülheti el, hogy felmorzsolódjon egyéb rendszerek ellenállásán, ha a 

beavatkozások a rendszer minden szintjén zajlanak, figyelembe véve a meghatározó 

elemek közötti összefüggéseket (Lányi, 2012). 

 

2.5. Környezeti nevelés és környezettudatosság kapcsolata 

A környezeti nevelés a környezettudatosság javításának egyik legfontosabb eszköze és 

útja. A módszer mintegy száz évre tekint vissza, a természetjárás és természetismeret 

egyfajta organikus folytatásaként. A diszciplína ténylegesen az 1960-as években kezdett 

fejlődni, a környezeti problémák sokasodására adott válaszként. William Stapp (1969) 

definíciója szerint a környezeti nevelés a lakosság környezettel kapcsolatos 

tudásszintjének növelése, a környezeti problémák felismerése és a megoldások 

megvalósítása. Mindezek vezetnek el egy felelősebb, tudatosabb viselkedésmód 

kialakításához, amelyek idővel pozitív mintákká formálódnak és kialakíthatják a felelős, 

környezettudatos gondolkodás és viselkedés modelljét. Palmer 1997-ben kiegészíti Stapp 

leírását azzal, hogy a környezeti nevelés a természeti-környezeti értékek felismerése, a 

kapcsolódó fogalmak tisztázása annak érdekében, hogy megértsük az emberi együttélés 

kereteit, kultúráját és környezettel kapcsolatos attitűdjeit (Palmer, 1997). Giolitto és 

kutatócsoportja négy pontban foglalta össze az egész Európai Unióra kiterjedő, 

környezeti neveléssel kapcsolatos kutatásukat:  
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1. Tudástranszfer; 

2. Viselkedésminták kialakítása; 

3. Értékek, attitűdök és magatartásformák fejlesztése, melyek védik a környezetet és 

felelősségteljesebb gondolkodást eredményeznek; 

4. A környezettudatosság növelése a környezetvédelem érdekében, valamint az ember és 

környezete és az ember és ember közötti interakciók átalakítása; 

Galambos Attila rámutat, hogy a környezeti nevelést ki kell egészíteni a globális nevelés 

fogalmával, mert a környezeti problémák nem kezelhetők külön a társadalmi 

problémáktól, továbbá jelenlegi viselkedésünk fenntarthatatlan és rendkívül káros a Föld 

jövőjének aspektusából (Galambos, 2010). A környezeti nevelés nem állhat önmagában a 

fenntarthatóságra nevelés és a globális nevelés nélkül. Olyan összetett fogalomkörről 

beszélünk, amely a környezetvédelem és fenntartható fejlődés alapjaira épít, a globális 

nevelés pedig a tudatosságot, a felelősséget és a cselekvés lehetőségeinek dimenzióit 

jelenti. Ebben a széles körben teret kapnak az emberi jogi kérdések, a fenntartható 

fejlődés megközelítései, a békére és szolidaritásra nevelés, az egészséges életre nevelés, a 

nemek közötti egyenlőség és interkulturális együttélés aspektusai. A fenntarthatóságot 

alátámasztó oktatás, nevelés fogalmának megszületése óta létezik kapcsolat a környezeti 

és a globális nevelés, az egészségnevelés, az állampolgári és az együttműködésre nevelés, 

az erkölcsi és a demokráciára nevelés, valamint a multikulturális szemléletformálás 

között. Ezekben a tanulási folyamatokban résztvevők olyan tudáselemekre tehetnek szert, 

amelyek segítségével aktív állampolgárként képesek kreatív válaszokat adni a gazdasági, 

társadalmi és környezeti kihívásokra, és - megértve a gazdasági, társadalmi és környezeti 

folyamatok működési folyamatait és az egyes alrendszerek összefüggéseit – képesek 

felelős döntéseket hozni egyéni és közösségi szinten egyaránt.  Emellett természetesen 

szintén lényeges szerephez jut az elemző, kritikus, rendszerben történő gondolkodás 

elsajátítása, az együttműködés és társas készségek fejlesztése, a tudományterületen 

átívelő megközelítések felismerése, alkalmazása, az esélyegyenlőség, a társadalmi és 

kulturális különbségek elfogadtatása és - nem utolsó sorban - az élethosszig tartó tanulás 

koncepciója is (Zádori, 2012; Nemeskéri-Zádori, 2016). 
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 A jelenleg hatályos, 2011-ben elfogadott, közoktatásról szóló törvényben
47

 a környezeti 

nevelés megtalálható a tanítási órák keretében meg nem valósítható foglalkozások között, 

továbbá, hogy az oktatásért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter 

közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával segíti a környezeti nevelés, oktatás 

feladatainak végrehajtását és az Erdei Iskola Program, Erdei Óvoda Program, Zöld Óvoda 

Program, Ökoiskola Program megvalósulását. Az oktatásügy is reagált tehát a környezeti 

gondok megoldásának szükségességére és a felelős viselkedés terjesztésének igényére. 

Az iskolák többnyire nem rendelkeznek a megfelelő ismeretekkel, komplex környezeti 

nevelési programmal, ezért feladataiknak legtöbbször meghívott előadókkal, civil 

szervezetekkel, vagy valamilyen környezetvédelemhez kötődő napon tesznek eleget. 

A környezeti nevelés (szemléletformálás) lényege, hogy a problémák tudatosítását 

követően azok megoldására sarkalljon, azáltal hogy elérhető és megvalósítható 

alternatívákat használ a jelenlegi, fenntarthatatlan rendszer helyett. Ha az állampolgárok 

tájékozottabbak szűkebb és tágabb környezetük állapotáról, a környezetvédelem 

fontosságáról és az általuk használt termékek, csomagolópapírok, különféle anyagok 

összetételéről és kockázatairól, akkor a megelőzés, tudatos fogyasztás és a környezeti 

károk mérséklésének szükségessége is könnyebben jut el hozzájuk.
48

 A szemléletváltást 

segíti a környezeti nevelés, amely elsősorban gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozik, 

számukra magyarázza el a problémákat és a pozitív mintákat, de rajtuk keresztül 

szüleikre, az idősebb generációra is komoly hatással van. Ez egy oda-vissza ható, 

formálódó folyamat, amely a társadalmi elvárásokat igazítja a környezetvédelmi és 

ökológiai szempontból helyesnek vélt irányhoz és kritikai megközelítésekre ösztönöz. Az 

oktatás és példamutatással járó ismeretátadás elősegíti a fenntartható viselkedésminták 

elsajátítását, és a környezettudatos szemlélet kialakítását, egyúttal pedig a fenntartható 

fejlődés elemeinek biztosítását. Az ismeretátadás és az alternatívák megléte olyan közös 

pont, mely az egyéni felelősség felismerésétől a globális kezdeményezéseken át az 

állami/önkormányzati környezetpolitikai döntésekig terjed, rendszerben gondolkodik és 

egymást erősítő (vagy gyengítő) folyamat.    

A legfontosabb elemeket kiemelve a környezeti nevelés a következő pontokra fókuszál 

(Czippán – Havas – Victor, 2010): 

                                                 

 

47
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 

48
 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2014-2019. Szakpolitikai stratégia tervezet, Vidékfejlesztési 

Minisztérium, 2013. október. http://www.mtvsz.hu/dynamic/nkp4_tervezet_kozig_ts_i_egyeztetes.pdf 

Letöltve: 2016. 03. 14. 
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1. Az erőforrások hatékonyan használata. 

2. A hulladékképződés megelőzése és környezetbarát kezelése. 

3. A környezetszennyezés korlátozása, az ökológiai rendszerek védelme. 

4. Az emberek egészségének védelme, tiszta és kellemes környezet megteremtése. 

5. A biodiverzitás védelme. 

6. A közösségek és a lokalitás erősítése. 

7. Munkalehetőség biztosítása. 

8. Az áruk és a szolgáltatások a környezet megterhelése nélkül legyenek 

megközelíthetők. 

9. Fizikai és egzisztenciális biztonság, kultúrához és szórakozási lehetőségekhez való 

hozzáférés biztosítása. 

10. Esélyegyenlőség. 

11. A társadalmi vitában való részvétel és nyilvánosság biztosítása. 

13. Emberléptékű, esztétikus települések létrehozása. 

 

A felsorolás alapján látható, hogy az egyén és a döntéshozó is fontos szerepet kap a 

fenntartható életforma kialakításában. Az ismeretek kialakításában és személyes 

felelősség tudatosításában a civil szervezetek és a pedagógusok játszanak meghatározó 

szerepet az előadások, foglalkozások tartása, kutatások, kiadványok megjelentetése, 

szakképzés és egyéb szolgáltatások által. A társadalmi kezdeményezésű, „alulról induló” 

szerveződések léte és jelentősége a fenntartható fejlődés szempontjából meghatározó 

jelentőségű, hiszen segíti az együttműködés kialakítását és a kooperációra való törekvést. 

A civilek fontos szerepet vállalnak a társadalmi részvételi folyamatokban, az egyes 

csoportok érdekeinek érvényesítésében, továbbá mint a lakosság „képviselői” erősíthetik 

a részvételi kultúrát és az egyes döntések legitimációját. 

 

2.6. Környezettudatosság és település 

A környezettudatosság értelmezésének sokszínűsége egyben biztosíthatja a benne rejlő 

igény és szükség harmóniájának megvalósulását, azaz a magatartásminták 
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megváltoztatásának kényszere kiegészítheti a belülről fakadó természetes igényt a 

változásra. Ezt talán a legkönnyebben az egyének majd a települések szintjén fedezhetjük 

fel. Jelen korunkra e változás bizonyosan elkezdődött. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint 

az általam fent említett nemzetközi kutatások azon eredménye, mely szerint a 

megkérdezettek több mint 70%-a tisztában volt a környezeti problémákkal, ennek 

ellenére a szelektíven környezetvédők, hitetlenek és passzívak csoportja még mindig a 

jelentős hányadát teszi ki az emberiségnek (Nagy – Glied – Barkóczi, 2014). 

Érzékelhetően létezik a környezeti aggodalmaktól való félelem, de ok-okozati 

tényezőinek a megértéséhez, összetett, rendszerszintű tudással szükséges rendelkeznünk 

(Gyulai, 2007). Ahogyan láttuk, ennek a tudásnak a megszerzéséhez nagyban 

hozzájárulhatnak a családból hozott minták, a civil szervezetek útmutatásai, és 

természetesen jelentősen hozzájárul, mind az autodidakta tanulás és intézményes, 

professzionizált oktatás. A széleskörű közösségi értékformáláshoz továbbá nagyban 

hozzájárulhat az adott települések hétköznapi gyakorlatain keresztüli példamutatás is. 

Minden település esetében általánosságban megfigyelhető egy bizonyos természeti 

környezetet formáló folyamat. Ez időben és térben is igencsak elhúzódó lehet. 

Gondoljunk csak azon emberi településeinkre, melyek már több ezer éve léteznek, ezek 

esetében már szinte el is felejtettük, hogy egykoron helyükön buja erdők, sztyepék, vagy 

tenger-, tó-, és folyóparti ökoszisztémák találtak otthonra, megannyi életformával 

egyetemben, mára azonban „füstölgő” metropoliszokká, embermilliók otthonává váltak. 

Ugyanakkor a hazai, korábbi társadalmi rendszer gyakorlata még a szemünk előtt 

lebeghet. Talán még emlékezhetünk Leninváros (Tiszaújváros), Sztálinváros 

(Dunaújváros), számos lakótelep, vagy a témám szempontjából releváns Paks városának 

építésére, melyek alig fél évszázada (Paks esetében pedig alig 35 éve) történtek. E 

folyamat kezdeti természeti környezetromboló hatása szinte mindenkinek egyértelmű 

lehet. Hiszen ahhoz, hogy emberek tízezreinek otthont adjunk, először azt valahonnan el 

kell venni, azaz a természetes környezetet mesterséges, épített környezetre cseréljük, 

ezzel befolyásolva az adott lokális ökoszisztémát (Nagy – Glied – Barkóczi, 2014). A 

mesterségesen teremtett tér az emberi létet szolgáló infrastrukturális, ipari, 

mezőgazdasági, és szociális szempontú terek megteremtésénél kezdődik (Geddes, 1915). 

Értekezésem szempontjából relevánsabb kérdés ugyanakkor, hogy mi történik ezután, 

hiszen egy település létrehozása során eredendően nem környezettudatos szempontok 

érvényesülnek – kivételt képezhetnek az ökofalu típusú (Gyűrűfű, Fökke, Óballa stb.), 

fenntartható település kezdeményezések –, hanem mintegy gazdasági érdekeket 

kiszolgáló döntési kényszerek hatnak elsősorban e folyamatokra. 
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A következőkben vázolt összefüggések segíthetnek a fenntarthatóság és 

környezettudatosság gondolatkörének lokális perspektívájának megértésében, a fejlődés 

minőségi megváltoztatásához szükséges fejlesztési, beruházási törekvések hatásainak 

széleskörű elemzése pedig felfedhet olyan új utakat, melyek mentén megmutatkozhatnak 

az értékképző, cselekvésorientált, követendő magatartásminták. Ezek pragmatikus, 

ésszerű törekvéseket takarnak, melyek figyelembe veszik a közpolitikai döntéshozatal 

során felmerülő gazdasági és környezeti kölcsönhatásokat, a felelősségvállalás egy 

magasabb szintjét, az érintettek bevonásának intézményes lehetőségét, valamint az ok-

okozati összefüggések rendszerszemléletben való elhelyezését. 

A fenntarthatóság elvének egyik fontos eszköze a lokalitás fogalma, azaz a helyi 

szintekre, helyi közösségekre, helyi gazdasági lehetőségekre, helyi üzleti szereplőkre való 

támaszkodás, a döntések helyi szinten való kezelése, a lokális erőforrásokra történő 

támaszkodás, a termelés és fogyasztás lokális szabályozása. A tér fölötti ellenőrzés és a 

lokalitás hangsúlyozása a fenntartható fejlődés fogalmi körében is megjelenik. Az emberi 

lét, az élmények, tapasztalatok, célok és egyéni ambíciók minden esetben helyi alapúak, 

mikroközösségi élményekből táplálkoznak és azt adják tovább. Azt az értelmezést 

hordozzák, hogy a „magasabb szintű” technikai, gazdasági érdekek nem élvezhetnek 

elsőbbséget a tér felhasználásában az abban élő emberrel szemben (Castells, 2006). 

A lokalitás és az erőforrásokkal való takarékoskodás a helyi erőforrásokra épül, a 

gazdaság és közélet új lehetőségeire irányítja a figyelmet. Az erőforrások (természeti 

erőforrások, humánerő és tőke) használata szempontjából számba kell vennünk, hogy egy 

közösség  mennyire építi fejlődését a helyi erőforrásokra. Azt, hogy mennyiben képes 

érvényesülni a helyi szint, nagyban meghatározzák az államszervezési, területfejlesztései, 

szakpolitikai alapelvek: a decentralizáció, a szubszidiaritás, a társadalmi részvétel és a 

partnerség. Ezen fogalmak egy felelős, demokratikus, nyitott rendszer velejárói, hiszen a 

felelősséget megosztják, oldják a központi döntéshozatal merevségét, demokratizálják, 

egyben aktivizálják a helyi közéletet, de – ahogy Glied Viktor kiemeli – a hatékonyság 

szempontjából megkérdőjelezhetőek. Helyi szinten megjelenik a bizalom fogalma, mely 

az együttműködések, közös célok, a jövőbe vetett hit alapja lehet, és meghatározhatja egy 

adott térség, település jövőjét. A döntéshozók, fejlesztésben részt vevő szereplők 

rugalmassága és alkalmazkodóképessége akkor érvényesíthető hatékonyan, ha a 

döntéshozatalban és a fejlesztéspolitikában is a mainál jobban érvényesül a 

szubszidiaritás elve, amely a problémákat helyi szinten kezeli és az erőforrásokat az 

érintettek bevonásával osztja el (Glied, 2013).  
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Ahogyan azt már említettem, a környezetpolitikának a lehető legrugalmasabb politikai 

ágazatnak kell lennie és nincsen ez másképpen a helyi politikai döntéshozatal szintjén 

sem. Rendszerszervező mivoltából adódóan többek között arra hivatott, hogy összekösse, 

mintegy harmonizálja a lokális környezeti, gazdasági és szociális érdekek közötti 

ellentéteket. A helyi stratégiák újradefiniálásán keresztül érvényesítheti a fenntartható 

fejlődés fogalomkörének elveit. Ugyanakkor, ezek sérülékeny mivoltából adódóan céljai 

könnyen fennakadhatnak a politikai és gazdasági haszonszerzés csapdájában. A városok 

látszólag a hosszú távú, a társadalmi kohézió és környezetvédelem szempontjait is 

hordozó stratégiai gondolkodás helyett a rövidtávú, közvetlen gazdasági előnyöket 

kereső, a piaci mechanizmusoknak teret adó stratégiai gondolkodást követik. Két, a 

városok fejlesztésére egyre erőteljesebben ható szempont azonban valamelyest 

átértelmezi ezt a kijelentést. Az egyik az élhetőség, a másik pedig a fenntarthatóság, a két 

szempont eredőjeként pedig a fokozott figyelem a városok és várostérségek zöld 

felületeire, a természeti és emberi regenerációt egyaránt elősegítő parkokra, zöld 

folyosókra, zöldövezetekre. Mivel a globálissá váló gazdaságban kulcsfontosságúvá vált 

az összetett szellemi feladatokat ellátni képes, magas képzettségű munkaerő, a városok 

versenyében ennek a rétegnek a megnyerése jelentette az egyik kiemelt szempontot. Ez a 

társadalmi csoport fokozottan érzékeny a városi fenntarthatóság kérdésére, és kiemelten 

igényli a zöld felületek, alternatív közlekedés, helyi élelmiszer-források meglétét. Az 

egyre kiterjedtebb városok környezetvédelmi problémái is mind nagyobb figyelmet 

kapnak. Nemcsak azért, mert a beépített területek az élelmiszertermelést és a természet 

regenerálódó képességét veszélyeztetik, de azért is, mert a lakosság szemléletváltásának 

következtében egyre fontosabbá válik az emberi egészség megőrzése, valamint a 

környezet állapotáért érzett globális felelősség (Suvák, 2012). 

A település olyan sajátos ökoszisztéma, amelynek fizikai alapját és kereteit az átalakított, 

átformált természet, az épített környezet és a benne élő közösségek együttesen alkotják. 

Sajátosan koncentrált térbeli egység, amelyet hasonló kapcsolatok jellemeznek, mint a 

természetes rendszereket: önszerveződés, energia- és információcsere, növekvő 

szervezeti komplexitás és állandó változás, kibontakozás, azaz fejlődés. A 

településfejlesztés hosszú távú társadalompolitikai tevékenység, amely rendkívül 

széleskörű tudást, felelősséget követel meg a résztvevőktől: „A településfejlesztés a 

település egészére kiterjedő olyan társadalmi-gazdasági és környezetalakítási 

tevékenység, amelynek célja a lakosság életszínvonalának ellátási és környezeti 

viszonyának javítása, valamint a fenntartható településfejlődés biztosítása. A fejlesztési 

tervezés, a jövőkép meghatározása a település társadalmának, illetve az önkormányzatnak 
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a feladata, ezért a tervkészítést az érintettek legszélesebb körének bevonásával kell 

végrehajtani” (Tóth – Hübner – Gömöry 2003). A fenntartható településfejlesztés 

lényeges eleme a környezet minőségének javítása, különös tekintettel szem előtt tartva a 

lakosság általános jólétéhez és az egészséges, hosszú távon szavatolható, a 

körülményekhez és az adottságokhoz alkalmazkodó gazdasági fejlődés szempontjait. A 

környezettudatos településfejlesztés mindazon, a településre kiterjedő tervezési és 

megvalósítási tevékenységek összessége, amelyek a lakosság életminőségének, ellátási és 

környezeti viszonyainak javítását, a természetes és épített környezetének védelmét 

szolgálják. Ilyen a környezeti infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, mely magában 

foglalja a szennyvízkezelést és az ivóvízminőség javítását, a hulladékgazdálkodást, a 

légszennyezés csökkentését, megszüntetését, a védett természeti értékek és területek 

megőrzését, a természeti kockázatok és katasztrófák megelőzését, illetve az 

intézményrendszer kialakítását. Mindezen intézkedések megvalósítása elősegíti az 

életminőség javulását. 

A környezettudatos településfejlesztés tágabb értelemben azt is jelenti, hogy a település 

működése során csak annyi erőforrást használjon fel, amellyel nem lépi át az eltartó 

képességének határát. Azaz a település ökológiai lábnyoma kisebb, vagy azonos legyen 

az eltartó térség (egy táj, egy ország) ökológiai kapacitásával (Darányi – Gálosi-Kovács, 

2011). Ebből a szemszögből nézve helytálló tehát Takács-Sánta András érvelése, aki azt 

állítja, hogy a jelenleginél „helyibb” demokráciának a sokat emlegetett – de annál 

kevesebbszer és sok esetben látszólag alkalmazott – szubszidiaritási elven kell/kellene 

alapulnia (Takács-Sánta, 2012). E szerint dönteniük az érintetteknek, vagy az érintettek 

által választott képviselőknek, delegáltaknak kell, a felmerült problémához és a döntés 

helyéhez legközelebb. 

A környezettudatos magatartás kialakulásában nagy szerepet játszik az a tér és közösség, 

melyben az egyén mindennapjait tölti. A hétköznapokban tapasztalt megoldások, a 

közösség által gyakorolt magatartásminták, mintegy utat mutathatnak az egyén számára, 

hogy mik is a követendő példák. Egy magát környezettudatos közösségként definiáló 

településnek ezért jelentős hangsúlyt kell fektetnie a környezeti ügyekben rejlő rejtett 

tartalékok kiaknázására. Lokális intézményrendszere, gazdasági társaságai és civil 

szektora nagyban hozzájárulhat e cél eléréséhez. Az optimális erőforrás felhasználás, a 

„zöld gazdaságban” és a megújuló energiaforrások használatában rejlő új lehetőségek és 

azok munkahely teremtő képessége szavatolhatja a közösség és a település hosszú távú 

fennmaradását. A természeti környezet fejlesztése, a helyi „zöld gazdaság” 
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megvalósítása, a felelős lokális környezetpolitika térnyerése idővel paradigmaváltáshoz is 

vezethet. Az értékközvetítés e formája komoly hatással lehet egy valóban 

környezettudatos társadalom létrejöttéhez. A lokális terek méretükből adódóan megfelelő 

táptalajt, akár kísérleti teret is nyújthatnak az említett törekvéseknek, de 

megvalósíthatóságuk jelen korunkban még mindig igencsak kérdéses. Első sorban azért 

mert főként politikai, gazdasági tényezőkkel, érdekhálózatok és kormányzati elképzelések 

változó konstellációjával áll kapcsolatban. Ugyanakkor ezek elemzése során eljuthatunk 

azon összefüggésekhez, melyek a környezeti ügyek kezelését és azok kihívásait 

lehetőségként fogják fel és a helyi szint számára új kezdeményezéseknek, „jó 

gyakorlatok” bevezetésének, megvalósításának nyújthatnak teret ezzel is, mintegy 

alátámasztva a változás szükségszerűségének igényét. 

 

2.7. Kockázatészlelés 

Amennyiben a környezettudatosság értékrendje integrálja az ember-környezet interakció 

megértéséhez, elsajátításához szükséges tudást és azt a perspektívát, mellyel 

körvonalazható bolygónk és annak, bioszférájának ökológiai, gazdasági és társadalmi 

fenntarthatósága, akkor fontos tényezőt jelentenek a természeti környezetet érintő, nem 

természetese eredetű kockázatok, továbbá azok érzékelésének jelentősége és mibenléte. 

Ezzel párhuzamosan az is kijelenthető, hogy az egyének és az emberi társadalmak nem 

csak alkalmazkodnak környezetükhöz, hanem jelentősen meg is változtatják azt, mintegy 

befolyásolják annak természetes folyamatait. Ez a tevékenység azonban a meglévő 

kockázatok csökkentése mellett gyakran újabb – mesterséges – kockázatok teremtéséhez 

vezet (Slovic, 1987).  

A Magyar Értelmező Kéziszótár (2003) megfogalmazása szerint a kockázat valamely 

cselekvéssel járó veszély, veszteség lehetősége. Kindler (1987 in Vári 1987) ezzel a 

megfogalmazással kapcsolatban a következőkben foglalja össze a kockázat sajátosságait: 

a) a kockázat cselekvéshez kapcsolódik, 

b) a cselekvés következménye negatívan értékelődik, 

c) a negatívan értékelt következmény még nem következett be. 

A szerző a kockázati tényezőket az alábbi táblázatban megadott szempontok alapján 

rendszerezte. 
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Slovic (1987) pszichometriai alapokra helyezte a kockázatismeretet, és számos tényező 

(mint például szabályozhatóság, kiszámíthatóság, súlyosság, végzetesség, azonnaliság, 

újdonság, önkéntesség) elemzése során arra a következtetésre jutott, hogy a legtöbb 

kockázat két faktor segítségével egészen pontosan leírható. Az első faktor a kockázat 

ismert mivoltát jelöli, a másik faktor pedig a lehetséges hatásoktól való félelmet írja le 

(Kasza, 2009). 

Az emberi tudás bővülésével és a technológiai lehetőségek kiszélesedésével a kockázatok 

értékelése rendkívül bonyolult folyamattá vált. Megfigyelhető, hogy még a 

számszerűsíthető kockázatok kezelése is komoly kihívást jelent abban az esetben, amikor 

az esetlegesen bekövetkező károkat nem tudjuk tisztán csak gazdasági számításokkal 

megadni (Ulbert – Csanaky, 2004). Nehezen kvantifikálható ugyanis azoknak a károknak 

a mértéke, amelyek emberi egészséggel és élettel, morális és erkölcsi kihatással, vagy 

éppen indirekt gazdasági hatással járnak (Kasza, 2009). 

A kockázatok és azok hatásainak megfelelő időben történő észlelése és 

következményeikre való reagálás elengedhetetlen. Ezek új típusú kihívások elé állították 

az emberiséget. Az egyik ilyen modern kori veszélyforrás az atomerőmű. E 

villamosenergia-termelő létesítmény által hordozott kockázatok hatványozottan jelennek, 

jelenhetnek meg, és ezek értékelése és észlelése különböző megközelítések tárgyává 

válik. A következőkben bemutatott analógia Paks jelen helyzetéből és a kutatás 

szempontrendszeréből adódóan releváns összefüggéseket és ellentmondásokat tárhat fel a 

későbbiekben. 

Szántó Richárd (2008) szerint a veszélyes üzemek telepítése körüli társadalmi 

konfliktusok különböző kockázatészlelési megközelítéseinek relevanciái, bizonyos 

1.) A kockázati helyzet jellemzői A. természetes vagy mesterséges eredetű 

B. ismert (megszokott) vagy ismeretlen (szokatlan) 

kockázat 

2.) A kockázatértékelő és a kockázati 

helyzet kapcsolata 

A. önkéntes vagy nem önkéntes a kockázatvállalás 

- méltányosság és méltánytalanság 

- az informáltság mértéke 

- elkerülhetőség és alternatívák 

- exogén és endogén kockázat 

B. a kockázat kontrollálhatósága 

3.) A következmények jellemzői A. a következmény súlyossága 

B. a kockázat időbelisége 

C. a kockázat térbeli jellemzői 

- a kockázat földrajzi eloszlása 

- a kockázatviselők azonosíthatósága 

D. a kockázat szóródása 

- mindennapos vagy katasztrófa kockázat 

 

1. táblázat: A kockázatok rendszerezésének legfontosabb szempontjai Forrás: Kindler 1987. In. Vári 1987: 22. o 
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körülmények között jól alkalmazhatóak a már üzemelő, jelentős kockázati forrást jelentő 

létesítmények esetén is. Kutatása szerint öt nézőpont jól elkülöníthető, az okok és az 

észlelési magatartás mentén: 

A pszichológiai megközelítés elsősorban azt hangsúlyozza, hogy a beruházók és az 

üzemeltetők általában tisztában vannak az alkalmazott technológiákkal, azok környezeti 

hatásával. A helyi lakosok ugyanakkor a vállalat tevékenységét illetően laikusok, nem 

ismerik részletesen a működését és azt a technológiát, amellyel a kérdéses üzem dolgozik. 

Különböző pszichológiai kutatások kimutatták, hogy a szakértők és a laikusok 

kockázatészlelése alapjaiban tér el egymástól, az előbbi a kockázatokat technikai 

mérőszámnak tekinti – bekövetkezési valószínűségek és a káros hatások eredőjének –, 

utóbbi csoport a kockázatokat más dimenziók (például azok ismertsége vagy 

félelmetessége alapján) értékeli. A felek közötti nézetkülönbséget pedig elsősorban a 

kockázat eltérő percepciója okozza (Slovic, 1987). Az ok tehát nem maga a kockázat 

ténye, hanem hogy a kockázatforrásokat a felek eltérően értékelik. A pszichológiai 

megközelítés hangsúlyozza, hogy mindkét fél kockázatpercepciója érvényes lehet, egyik 

sem előrébb való a másiknál (Vári, 2002). 

A közgazdasági megközelítés ezzel szemben azt veti fel, hogy az új veszélyes üzemek 

beruházásainak, telepítésének vagy a már meglévők üzemeltetésének negatív hatásait 

vagy kockázatait a beruházók különböző kompenzációs csomagok kialakításával 

ellentételezhetik (Kunreuther, 1986). Ezzel a létesítés tulajdonosai elismerik, hogy a 

szóban forgó beruházásnak ténylegesen lehetnek káros következményei, azonban, a 

neoklasszikus közgazdasági elméletnek megfelelően, ezek a negatív következmények 

ellentételezhetők (Kunreuther-Easterling, 1996). Sokszor azt feltételezik, hogy a 

beruházással és annak üzemeltetésével járó előnyök (növekvő foglalkoztatás, mecenatúra 

és adóbevételek) önmagukban megfelelő ellentételezést jelentenek, és nem hajlandóak 

mérlegelni másfajta kompenzációk alkalmazását. Figyelembe kell azonban venni azt is, 

hogy a túlzott mértékű kompenzációt az érintettek megvesztegetésnek ítélhetik, amely 

nemhogy erősítené, hanem még gyengíteni is fogja az együttműködési hajlandóságot 

(Frey et al., 1996; Groothuis-Miller, 1997). 

A morálfilozófiai megközelítés alapján a telepítési és az üzemeltetési döntésekbe és azok 

következményeivel kapcsolatban a legtöbbször nem kérik ki a közvetlen érintettek 

véleményét, és nem is vonják be a feleket a döntések kialakításába, ami érthető 

elégedetlenséget válthat ki belőlük, hiszen úgy érzik, a fejük felett döntöttek (Kuhn – 

Ballard, 1998). A megközelítés hívei azt is kiemelik, hogy gyakran nemcsak a telepítés 
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folyamata méltánytalan, hanem a haszonelvű közgazdasági logikának köszönhetően 

éppen azoknak kell elviselniük a legnagyobb terheket és kockázatokat, akiket egyébként 

is számos negatív hatás súlyt. A beruházók gyakran azért telepítenek bizonyos térségekbe 

környezeti szempontból kockázatos létesítményeket, mert úgy gondolják, a hátrányos 

helyzetű lakosok még a várható káros hatások dacára is üdvözölni fogják az új 

fejlesztéseket, mondván, azok új munkahelyeket teremtenek, és nagyobb adóbevételeket 

generálnak (Hunold – Young, 1998). A beruházók gyakran nem veszik figyelembe, hogy 

ezáltal az egyébként is hátrányos helyzetű régió még kedvezőtlenebb adottságokkal fog 

bírni, a jobb anyagi helyzetben levő lakosok elköltöznek, és a helyzet regionális szinten 

tovább romlik. 

A szociológiai megközelítés a telepítési és üzemeltetési döntések kudarcainak fő okát a 

társadalmi intézményrendszerekben, a kulturális különbségekben, vagy éppen a politikai 

folyamatok kedvezőtlen alakulásában látja (Freudenburg, 2004). Abból indul ugyanis ki, 

hogy különböző társadalmak eltérően vélekednek különböző kockázati tényezőkről. Ezek 

a kockázatok az emberek számára ugyanis nemcsak valószínűségeket és káros 

határértékeket jelentenek, hanem társas konstrukciókat is. Másképpen – vallják e 

megközelítés szószólói – nehezen lenne magyarázható, hogy például az atomenergetikai 

létesítmények elfogadottsága Magyarországon a legnagyobb az Európai Unión belül, míg 

a vele szomszédos Ausztriában a legalacsonyabb (Aldrich, 2005). A kockázat észlelése 

társadalmilag meghatározott, amit a beruházóknak figyelembe kell venniük, igaz, ezeket 

a társadalmi folyamatokat csak nehezen befolyásolhatják. 

A kommunikációs megközelítés a telepítést és üzemeltetést övező kommunikációs 

problémákra hívja fel a figyelmet. Az előbbi négy elméleti jellegű megközelítéssel 

szemben a kommunikációs modellek gyakorlatias módon igyekeznek feltárni, hogy 

milyen kockázatkommunikációs megoldásokkal lehet sikeres beruházásokat 

megvalósítani. A megközelítés szerint elsősorban a hatékony kockázat kommunikáció 

hiánya vezet a telepítési döntések kudarcaihoz, azaz a beruházók a gyakorlatban nem 

aknázzák ki az előző négy megközelítés által feltárt összefüggések tanulságait. 

Folyamatosan a „felülről-lefele” irányultságú, elsősorban szakértői véleményekre építő 

kommunikációs kampányokra építenek, a helyi közösségeket legjobb esetben is csak 

tájékoztatják arról, hogy mit készülnek tenni. A kockázatkommunikáció általában 

elsődleges feladatának a bizalom és a hitelesség megteremtését tekinti. Peters és 

szerzőtársai (1997) empirikus kutatásukra támaszkodva arra jutottak, hogy az iparnak a 

lehető legnagyobb mértékű törődést és igyekezetet kell mutatnia a kockázati tényezők 
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kezelésekor ahhoz, hogy a bizalmat és hitelességet kialakítsa. A törődés és az igyekezet 

az érintettek számára fontosabbnak tűnik, mint a tudás és a szakértelem, vagy talán kissé 

meglepő módon, mint a nyitottság és az őszinteség (Glied, 2013). 

Jól érzékelhető, hogy a valós kockázatészlelés számos akadályba ütközik. Sőt, a 

beruházók jó szándékának, akár minden igyekezete ellenére sem alakul ki valós kép a 

helyiek körében a szomszédságukban üzemelő vagy oda telepítendő létesítményekkel 

kapcsolatban. Tovább árnyalhatja a képet a szóbeszéd és a különböző érdekek által 

irányított képzetek bizonytalansága. A kockázatok valóssága és azok észlelési lehetősége, 

a probléma részbeni szubjektivitása és a jövőben bekövetkező események bizonytalan 

valószínűsége tovább bonyolítja a helyzetet. Az érintettek részéről ugyanakkor reális 

elvárás lehet a biztonság prioritása, a hiteles tájékoztatás és a felelős döntési 

mechanizmusok megléte. 
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3. AZ ATOMENERGIA GLOBÁLIS KILÁTÁSAI, 

HAZAI SZEREPE ÉS MEGÍTÉLÉSE 

Annak érdekében, hogy megfelelően érzékeltethessem Paks város környezeti ügyek iránti 

elkötelezettségének mértékét és helyzetét, fontosnak tartom a várost különlegessé tevő 

atomerőmű - mint jelenség és potenciális kockázat - releváns jelentéstartamát is 

bemutatni, különös tekintettel a Paksi Atomerőmű és a település viszonyára. A rövid 

nemzetközi, általános kitekintőt követően a fejezet során részletezem hazánk egyetlen 

atomerőművének energia- és gazdaságpolitikai jelentőségét, a környezetpolitikában 

betöltött szerepét és a technológia megítélését befolyásoló társadalmi szerepvállalását. 

Továbbá, számos hazai és egy saját empirikus kutatás eredményeit alapul véve kívánom 

szemléltetni, hogy mennyire is elfogadott, milyen is végső soron az atomenergia 

társadalmi megítélése hazánkban, különös tekintettel Paks lakosságára. 

 

3.1. Az atomerőművek szerepe és helye a globális energiamixben 

A környezet hatékony védelme, az energiahatékonyság növelése, a megfelelő 

energiastruktúra kialakítása, valamint a fenntartható fejlődés fogalomköre által generált 

célok kérdései egyaránt érdeklik a társadalom széles rétegeit. Az is egyre tisztábban 

látszik, hogy az energiamixben, azaz a különböző villamosenergia-termelő technológiák 

együttes alkalmazása során, a fosszilis üzemanyagokat felhasználó létesítmények és a 

megújuló energiaforrások mellett az atomenergiának is fontos szerepe lehet a fentiek 

biztosításában. Ugyanakkor – mint azt a korábban bekövetkezett „atomkatasztrófák” 

példáján is láthattuk – továbbra is foglalkozni kell a nukleáris biztonsággal kapcsolatos 

kérdésekkel, valamint a radioaktív hulladékok tárolásával, kezelésével is. 

A globális hálózatokkal rendelkező atomenergetika szakmában mind gyakrabban teszik 

fel a kérdést: van jövője az atomerőműveknek? A kérdést úgy is meg lehet fogalmazni: le 

tud-e mondani az emberiség az atomenergia alkalmazásáról és képes-e kiváltani a 

nukleáris energia nyújtotta lehetőséget alternatív forrásokkal? Ha jelen tudásunk szerint 

nem is lehet kielégítő választ adni a feltett kérdésekre, azért az is igaz, hogy sok érv szól 

az atomenergia alkalmazása mellett és ellen egyaránt, hiszen a technológia előnyei és 

hátrányai – ahogyan azt a későbbikben részletezem – jól ismertek. Több oka van annak, 

hogy napjainkban a nukleáris energiát nem tekintik a jövő energiaforrásának. Az egyik ok 

lehet a jövőbeni szükséglet hiánya, mert sok fejlett országban jelentős erőművi 
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kapacitásfeleslegek alakultak ki, mivel a villamosenergia-igények a korábban 

feltételezettnél jóval lassabban nőttek.
49

 A felesleg azonban 1-2 évtizeden belül 

felhasználásra kerülhet, nem csupán az igénynövekedés fedezésére, hanem a kiöregedő 

erőművek pótlására is. Ezt az időszakot kegyes haladéknak is fel lehet fogni, mialatt az 

atomenergia-ipar az erőfeszítéseit az akadályok leküzdésére tudja koncentrálni. 

Különösen két problémát kell megoldani, a gazdasági versenyképességet és a társadalmi 

elfogadtatást (Sipos, 2010). 

Bármilyen nézőpontból is közelítjük meg a kérdést, egy dolog bizonyos – úgy, mint a 

történelem folyamán szinte mindig – a 21. században is:  az energiához, 

energiahordozókhoz való hozzájutás központi szerepet játszik a társadalmak 

mindennapjaiban. Mára még inkább hangsúlyosabbá vált a villamos energiához, 

energetikához való viszonyulás, azaz hogy hogyan, milyen feltételek mellett, meddig és 

milyen biztonsággal tud az adott ország vagy régió hozzájutni a szükséges 

erőforrásokhoz. Az is bizonyos, hogy e hozzáférés módja nagy hatással van az adott 

geopolitikai régió gazdasági fejlődésére, az adott természeti környezet állapotára és nem 

utolsó sorban meg is határozhatja az adott politikai, döntéshozói erőtereket. Ennek 

megfelelően figyelembe kell venni, hogy a mára hétmilliárd embert meghaladó földi 

népesség – szinte exponenciálisan – növekvő igényeit hogyan lehet hosszú távon 

biztonságosan kielégíteni úgy, hogy a fenntartható fejlődés koncepcióját szem előtt tartva 

a gazdaság érdekeit is kiszolgáljuk. 

Napjainkban gyakorlatilag három villamosenergia-termelési lehetőség áll az emberiség 

rendelkezésére, nincs ez másként hazánkban sem: 

 a fosszilis energia (szén, földgáz, kőolaj), 

 a megújuló energiák (víz, szél, napenergia, geotermikus, biomassza, ár/apály és 

tengeri hullámzás) 

 atomenergia. 

Továbbá üzemeltetésük rendelkezésre állásának szempontjából megkülönböztetünk alap-, 

menetrendtartó és csúcserőműveket
50

, amelyek a gyakorlatban a következőket jelenti: 

                                                 

 

49
 http://cleantechnica.com/2016/06/09/global-primary-energy-consumption-grew-1-2015-according-bp/ 

Letöltve: 2016. 03. 14. 
50

 http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_KajatiFoci/ch01s39.html Letöltve: 

2016. 02. 11. 
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 Alaperőművek: az energia-alapterhelést viszik, olyan erőműveket választanak, 

amelyeknek az önköltsége, folyamatos termelés mellett a legkisebb, ilyenek 

például az atomerőművek (mint a paksi) vagy nagyobb teljesítményű 

hőerőművek, vízerőművek; 

 Menetrendtartó erőművek: a csúcsidőn kívüli, kisebb terhelésváltozásokat fedezik, 

mint például kisebb teljesítményű hőerőművek, vízerőművek, pl. a Tiszai Erőmű; 

 Csúcserőművek: a délelőtti és az esti csúcsidőszakban helyezik üzembe, például 

tározós vízerőművek, gázturbinás erőművek, mint a Kelenföldi Erőmű. 

Mint az mára bizonyítottá vált, a fosszilis energiahordozók felhasználása a káros 

mennyiségű üvegházhatású gázok kibocsátásából és a készletek végességéből adódóan 

hosszú távon komoly akadályokba ütközik. Emiatt jelenlegi meghatározó szerepét 

nehezen fogja megtartani a villamosenergia-termelés mindennapjaiban. Különösen, ha 

figyelembe vesszük, hogy egy 1000 MW-os korszerű szénerőmű tüzelőanyag 

felhasználása óránként 440 tonna (t) szén és 680 t oxigén; éves melléktermék kibocsátása: 

7 millió t szén-dioxid, 4500 t nitrogén-dioxid és 900 t kén-dioxid, 80 t/óra pernye és 15 

t/óra salak, benne veszélyes nehézfémekkel (Maróthy, 1997). 

A megújuló energiaforrások természetesen hosszú távon akár megoldást is jelenthetnek, 

sőt az emberiség fennmaradásának hosszú távú szavatolása érdekében nélkülözhetetlen 

ezen energiaforrások kiaknázása, ugyanakkor ma azt is be kell látni, hogy ezen 

energiahordozók hatékony alkalmazása nagyban függ az adott földrajzi tér lehetőségeitől. 

Továbbá a jelen technológiai fejlettség hatásfokában sajnos még meg sem közelíti sem a 

fosszilis sem pedig az atomerőművek színvonalát. Az is kijelenthető, hogy a megújuló 

energiaforrásoknak nagy szerepe lesz a jövőben és komolyan szükség is van a 

technológia e szintű térnyerésére, ugyanakkor a villamosenergia-termelés e szektora 

jelenleg nincsen abban a helyzetben, hogy a gazdasági és társadalmi igények kielégítését 

napi 24 órában évi 365 napon keresztül megbízhatóan biztosítsa. Az atomerőművek 

viszont igen.
51

 

Az atomenergia békés célokra való felhasználása minden pozitív visszhang ellenére is 

korunkban szintén sok vitára ad okot, gondoljunk akár Észak-Korea vagy Irán esetére, 
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ahol e célok a geopolitikai helyzetből adódóan többször is (minimum) aggályos 

feltételezésekbe torkollottak, megkérdőjelezve a célok békés jellegé. 

Ugyanakkor a nukleáris energia mára jelentős energiaforrássá vált, amely egyben 

megoldást is jelenthet az emberiség számára. Mint alaperőmű hosszútávon a 

legköltséghatékonyabb és talán a legtisztább energiaforrás, de jövőjét egyszerre több 

tényező együttesen is befolyásolhatja: 

Előnyei: 

 A fosszilis üzemanyagot felhasználó erőművekhez képest jelentősen kisebb 

környezetterhelés. 

 Nincsen üvegházhatású gáz kibocsátás. 

 Relatíve olcsó kiindulási anyagok (1 kg urán felhasználásával annyi energiát lehet 

termelni, mint 20 tonna szénnel). 

 Hosszú távú üzemelés. 

 A megújulókkal szemben folyamatosabb villamosenergia-ellátás. 

 A megújulókkal szemben lényegesen nagyobb kapacitás. 

 Minden hátránya ellenére hosszú távon a legolcsóbb villamosenergia-termelő 

egység. 

 A hasadóanyagot a tüzelőanyagnál könnyebben lehet tárolni és szállítani is 

(nagyságrendekkel kisebb mennyiség kell egységnyi energia előállításához). 

 Kis mennyiségű hulladék a működés során. 

Hátrányai: 

 Karbantartás során a személyzet esetleges dózis terhelése. 

 Kis- és közepes radioaktivitású hulladék tárolása. 

 Kiégett üzemanyagok kezelése, újrahasznosítása, vagy tárolása. 

 Az atomerőművek leszerelését követően, a nagy szennyezettségű berendezések, 

alkatrészek, csővezetékek bekontaminálása, tárolása, újrahasznosításának 

lehetőségei.  

 Az atomerőművek leszerelését követően a telephelyek biztonságának szavatolása. 
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 Magas beruházási költség. 

 Társadalmi elfogadottság kérdései. 

 Biztonsági kérdések és történelmi események, balesetek emlékezete. 

 

Mindezek ellenére, az atomenergia alapvetően környezetbarát megoldást jelent. Ez 

könnyen belátható, ha az egy maghasadáson felszabaduló 20 millió elektronvolt energiát 

hasonlítjuk össze az egy szénatom elégetéséből felszabaduló mintegy 10 elektronvolt 

energiával. Ebből az arányból következik, hogy az azonos mennyiségű energia 

termeléséhez az atomerőműben 10-20 milliószor kevesebb üzemanyag szükséges, mint a 

szénerőműben, és ugyanez az arány vonatkozik a keletkezett hulladék mennyiségére is. 

Azonban az „atomhulladék” kezelése – jogosan – komoly aggályokat vet fel a 

környezetvédőkben és az érintett lakosságban (Vidovszky, 2003; Vári, 2009). 

Az általános ismeretek tudatában lássuk, mik is a tapasztalatok világszerte, Európában és 

Magyarországon. Ahogyan korábban is említettem, jelenleg földünkön mintegy 444 

atomerőművi blokk üzemel és 63 új reaktor épül
52

. Nagyságrendileg világunk 150 TWh 

összes villamosenergia- felhasználásból
53

 a 370 GWh atomerőműi teljesítmény további 

70 GWh kapacitással bővülhet az elkövetkező évtizedben, ami földünk villamosáram-

termelésének mintegy 13-14%-át teszi ki. Ez „csupán” a lakossági felhasználás, az atom-

tengeralattjárókról és anyahajókról nem is beszélve, hiszen mintegy 140 hajót 180 reaktor 

hajt meg nap mint nap az óceánokon. Így mára kijelenthető, hogy a nukleáris energia 

alkalmazása a katonai és lakossági ellátásban is szinte nélkülözhetetlen. Harminc
54

 (más 

forrásoknál 31) ország, közte a legfejlettebbek alkalmazzák a nukleáris energiát a 

villamos áram termeléshez. Az Egyesült Államok rendelkezik a legtöbb atomerőművel, 

itt szám szerint 104 blokk üzemel, melyet Franciaország követ 59 üzemelő blokkal, majd 

Japán következik 55, Oroszország pedig 31 (+7 építés alatt) reaktorral. Annak ellenére, 

hogy Európában Finnország és Franciaország is lassan befejezi az új reaktorok építését, 

továbbá Nagy-Britannia, Magyarország, Csehország, Horvátország, Szlovénia is további 

atomerőművek beruházását tervezi, a valós nukleáris reneszánsz jelenleg mégis Ázsiában 

megy végbe, ahol is az épülő blokkok közel fele található. India és Kína is derekasan 
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kiveszi a részét az építkezésből, sőt, a nem is olyan távoli jövőben saját tervezési és 

építési kapacitással is rendelkezni fognak, így új gyártók jelenhetnek meg a piacon. 

Jelenleg földünkön „csupán” hat ország egy-egy vállalata képes atomerőmű építésre; 

Kanada (Candu), Egyesült Államok (Westinghouse), Japán (Mitsubishi), Dél-Korea 

(Kepco), Franciaország (AREVA), Oroszország (Rosatom). Nem véletlen az sem, hogy 

ezen országok rendelkeznek általában a legnagyobb kapacitásokkal. Összességében az 

Egyesült Államok állítja elő a legtöbb villamos energiát atomerőművi blokkok által, de 

nemzeti szinten Franciaország a saját villamos áram fogyasztásának mintegy 76,3 %-át 

termeli nukleáris reaktorokkal.
55

 

Térjünk is vissza Európába, ahol a világátlagnál nagyobb szerep hárul az atomenergia 

békés célú felhasználására. Ahogyan azt a következő ábra is jól szemlélteti, jelenleg 

Európa villamosenergia-termelésének mintegy egyharmadát adják az atomerőművek. 

           

4. ábra. Energiahordozók részaránya az EU-ban (Forrás: www.atomforum.hu) 

 

A politikai viták, változó nézőpontok ellenér,e az EU Tanács álláspontja szerint az 

atomenergia jelentős szerepet kaphat a klímaváltozás elleni harcban. Természetesen az e 

kérdéskörben meghozandó döntés is minden tagállam saját felelőssége (Rónaky, 2005). 
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Jelenleg 80 telephelyen – Ukrajnát is beleértve – 195
56

 reaktor üzemel Európa-szerte, és 

Oroszország teljes területét is ideszámolva a világ reaktorállományának közel fele 

található itt. Sokatmondó számok ezek! 

A 4. ábra jól szemlélteti, hogy ha csak az EU területét vesszük számításba, akkor is 

meghatározó szerepe van a nukleáris energiának az európai villamosenergia-termelésben, 

és ez az arány várhatóan még növekedni is fog. 

Ahogyan azt korábban említettem, minden előnye és kecsegtető kilátásai ellenére sem 

lehet figyelmen kívül hagyni a három jelentős nukleáris balesetet, melyek mindegyike 

[Three Mile Island (1979), Csernobil (1986), Fukusima (2011)] akár hosszú évtizedeken, 

évszázadokon keresztül komoly terhelést fog jelenteni az emberi és természeti 

környezetre. E balesetekből adódóan érthető tehát, hogy a világ számos pontján még 

mindig ódzkodnak az atomenergia használatától. 

A fukusimai katasztrófa után néhány évvel – meglepő módon – újra atomerőmű-építési 

hullám söpör végig a világon, és ez alól sem Európa, sem pedig hazánk nem kivétel. Egy 

régi, egyesült államokbeli érvelés szerint, ha az olaj ára 50 USD/hordó felett van, akkor 

atomerőművet kell építeni. De még 40 USD/hordó árnál is igaznak tűnik ez az állítás, 

mivel a környezetvédelem és a klímaharc elvárásai bizonyos szempontból kedveznek a 

nukleáris energia békés célú felhasználásának. 

Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy ahol a földrajzi, 

társadalmi, gazdasági és jogi feltételek adottak, ott a megújuló energiaforrások 

kiaknázásába kell fektetni. Jó példa erre Izland a geotermikus erőműveivel, vagy akár 

Dánia a szélerőmű parkjaival, azonban ahogy már korábban említettem, ez nem 

mindenhol – vagy csak nehezen, gazdaságilag igen hátrányosan – kivitelezhető. Be kell 

ismernünk, hogy hazánk ezen országok közé tartozik, ahol jelenleg a megújulók 

hasznosításának növeléséhez fokozott erőfeszítésekre van szükség, és egyelőre a 

villamosenergia-termelésben az alternatív energiahordozók nem képesek pótolni sem a 

nukleáris, sem pedig a fosszilis energiatermelést. A fenntartható fejlődés 

szempontrendszerét szem előtt tartva országunk számára előnyös lehet ugyanakkor, hogy 

a technológia fejlődésével a fosszilis tüzelésű erőműveket fokozatosan megújulókra 

cseréljük le, de az alaptermelésben talán érdemes lenne további hangsúlyt fektetni – 
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minden hátránya ellenére – a hosszú távon, biztonságosan és nem utolsósorban 

költséghatékony módon működő atomerőművi kapacitás növelésére, bővítésére. 

 

3.2. A paksi atomerőmű szerepe a hazai villamosenergia-termelésben 

Amennyiben pusztán a száraz gazdasági és ipari tényeket vesszük figyelembe, a 

rendelkezésre álló 38 hazai erőmű közül a 330 megawattot meghaladó 

teljesítményképességű 6 egység a Dunamenti Erőmű GT1 plusz GT2, továbbá a 

Dunamenti GT3, a Gönyűi Erőmű, a Csepeli Erőmű, a Mátrai Erőmű és a Paksi 

Atomerőmű járul hozzá legnagyobb mértékben a magyarországi áramellátáshoz. Ezen 

egységek legfontosabb eleme, a 2013 óta évente, a teljes hazai villamosenergia-termelés 

több mint 50%-át adó
57

 Paksi Atomerőmű. A kétezer megawatt teljesítményre növelt 

VVER 440/V 213 típusú négy nyomott vizes reaktorblokk eredetileg tervezett harminc 

éves üzemideje 2012-2017 között jár le. Az első két blokk esetében a további 20 év 

üzemidő-hosszabbítást az Országos Atomenergia Hivatal már korábban jóváhagyta,
58

 a 

harmadik. és negyedik blokkok esetében a 2016-os év és a 2017-es év végén kerül sor e 

döntésre. Az élettartam lejártát követően az erőmű bezárása mintegy kétezer megawattnyi 

kapacitáshiányt jelentene a villamosenergia-rendszerben. 2020-ig az elöregedő és 

bezárandó – hagyományos tüzelésű – erőművek miatt további négyezer megawattnyi 

kapacitás-kieséssel kell számolnunk hazánkban. Az előrejelzések szerint ráadásul a 

következő 15 évben, évente átlagosan 1% körüli növekedés
59

 várható a hazai 

villamosenergia-felhasználásban, amely további ezer megawattnyi elektromos kapacitás 

pótlását igényli 2020-ig. Ez azt jelenti, hogy Paks továbbüzemelése esetén is mintegy 5-

6000 MW kapacitáshiányt kell pótolni, a paksi atomerőmű bezárása esetén azonban 7-

8000 megawattnyi új erőművi kapacitást kellene létesíteni a jövőben, vagy a bizonytalan 

árú import felé kell fordulni. 

Már csupán e röviden összefoglalt nemzetgazdasági tények is jól érzékeltetik az 

atomerőmű súlyát. Továbbá, hazánkban a paksi atomerőmű sajátos energiapolitikai 

szerepet is betölt. Segítségével megvalósul és fenntartható a villamosenergia-termelés 

                                                 

 

57
 http://nol.hu/gazdasag/paks-adta-az-aramtermeles-felet-tavaly-1453901 Letöltve: 2016. 02. 10. 

58
 http://paksihirnok.hu/2014/11/25/megkapta-az-uzemido-hosszabbitasi-engedelyt-a-kettes-blokk/ 

Letöltve: 2016. 02. 11 
59

 http://aszodiattila.blog.hu/2015/12/05/a_villamosenergia-fogyasztas_novekedeserol Letöltve: 2016. 02. 

11 



107 

 

több lábon állása (szén, szénhidrogén, nukleáris, alternatív). Az atomerőmű ma a 100%-

ban állami tulajdonú MVM Zrt. tulajdonában áll, így nemzeti tulajdonban lévő domináns 

közüzemi termelőként a piacszabályozás és a gazdaságpolitikai beavatkozások lehetséges 

eszköze, és az üzemidő-hosszabbításnak köszönhetően, hosszú távon is az maradhat. 

Munkaadóként nem csupán a helyiek és környékbéliek gazdasági potenciálját növeli, 

hanem a különböző K&F projektek létesítőjeként és a hazai műszaki, szellemi és 

gyártókapacitás potenciális vásárlói bázisaként gazdasági befolyása is jelentős. A számos 

külföldi közös projektnek, beszállítónak és alvállalkozónak köszönhetően pedig 

nemzetközi szerepe sem elhanyagolható. 

Üzemeltetésének szempontjából a fosszilis üzemanyagot használó erőművekkel szemben 

további gazdasági előnyt jelent, hogy nem szükséges az óriási helyet, tőkét és munkaerőt 

lekötő nyersanyagok készletezése, termelése, beszerzése. A Paksi Atomerőműben 

jelenleg is két évre előre tartalékolnak üzemanyagot. Ha szükséges lenne, a tartalék 

növelése viszonylag kis többletköltséggel egyszerűen megoldható. Az üzemanyag 

tárolása más eljárásokkal összehasonlítva nagyságrendekkel gazdaságosabb. A 

fűtőelemek beszerzése is több helyről lehetséges: jelenleg orosz és brit vállalat is képes 

üzemanyag-kazetták gyártására. (Aszódi – Mittler, 2008). 

 

3.3. A Paksi Atomerőmű környezetpolitikája 

Minden előnyük ellenére, az atomerőművek technológiájukból adódóan komoly 

kockázatokat jelentenek mind az emberekre, mind pedig a természeti környezetre. 

Ugyanakkor az atomerőművekről megállapítható, hogy normál üzemük során nincs káros 

hatásuk, és nem okozzák a környezet károsodását, de egyben potenciális veszélyforrások 

is, mivel többszörös meghibásodások esetén akut veszélyhelyzetet idézhetnek elő 

(Hollós, 2007). Éppen ezért, tervezésük és üzemeltetésük során alapvető szempont a 

magas fokú biztonság elérése és fenntartása. Ezek biztosításának eszköze részben a 

technológiai rendszerek fizikai felépítésének megfelelő kialakítása, korszerű műszaki 

megoldások alkalmazása, másrészt az üzemeltetés, a szervezeti felépítés és 

munkaszervezés magas színvonalú megvalósítása (Hollós, 2007). Továbbá a 

környezetvédelem céljainak és szempontrendszerének mindenkori prioritásként történő 

kezelése. 

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. környezetpolitikájának vizsgálatát érdemes egy lépéssel 

hátrábbról kezdeni. Az MVM Csoport a hazai villamosenergia-ipar meghatározó, 
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egyetlen nemzeti kézben lévő szereplője, melynek tevékenysége kiterjed a 

villamosenergia-termelés, az átvitel, a rendszerirányítás, illetve az áramkereskedelem 

területére is. Ennek az óriási csoportnak a tagja a paksi atomerőmű. Éppen ezért nagyon 

fontos megnézni, hogy mit gondol a környezetvédelemről az MVM Csoport. 

Az MVM Csoport Környezeti Politikája című dokumentum
60

 elismeri, hogy a csoport 

tevékenysége során mindenképpen befolyásolja az épített és természetes környezetet, 

ugyanakkor az ökológiai rendszerekre gyakorolt hatások minimalizálására törekszik. Az 

MVM Csoport a környezetbarát működést versenyelőnyként, a versenyképességet és 

piaci pozíciót erősítő tényezőként tartja számon. 

„Az MVM Csoport kötelezettséget vállal arra, hogy 

 a villamos energia termelése során elősegíti az EU elvárásoknak megfelelően 

kitűzött nemzeti klímapolitikai célok elérését, valamint a Nemzeti 

Energiastratégiában foglaltak megvalósítását; 

 folyamatosan megfelel a tevékenységeire vonatkozó (hazai és EU) 

jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági és belső előírásoknak és ezt 

partnereitől is elvárja; 

 tevékenységeinek környezetre gyakorolt hatásait folyamatosan figyelemmel 

kíséri, részt vesz az Elérhető Legjobb Technika (BAT) kialakításában és annak 

alkalmazásával törekszik a negatív hatások megelőzésére és a kockázatok ésszerű, 

elfogadható szintre való csökkentésére; 

 feltárja, szabályozza és folyamatosan megfigyeli azokat a kritikus 

tevékenységeket, amelyek jelentős mértékű tényleges vagy potenciális hatást 

fejtenek/fejthetnek ki a környezetre; 

 környezetvédelmi teljesítményének folyamatos fejlesztésével az 

energiatakarékosságot, valamint a természeti erőforrások felhasználásának 

ésszerűsítését célozza meg; 

 fokozza a munkatársak szakmai felkészültségét, gondoskodik a fenntartható 

fejlődés és a környezet védelme iránti elkötelezettségük, környezettudatosságuk 

fejlesztéséről; 
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 tevékenységeinek környezeti hatásait illetve, az elért eredményeket tartalmazó 

fenntarthatósági jelentés kiadásával rendszeresen tájékoztatja az érdekelt feleket; 

 részt vesz, és lehetőség szerint támogatja a környezetvédelmi/fenntarthatósági 

célú társadalmi kezdeményezéseket; 

 folyamatos párbeszédet folytat az érdekelt felekkel, együttműködik a 

közigazgatási szervekkel és valamennyi hatósággal a környezetszennyezés, 

valamint a veszélyhelyzetek megelőzése és elhárítása érdekében; 

 Magyarország energiaiparának meghatározó szereplőjeként partnerei és a többi 

piaci szereplő előtt példát mutat minden, a környezetvédelmet érintő, 

tevékenységi körébe eső területen.”
61

 

Szintén érdemes vizsgálni az MVM Csoport által évente kiadott Fenntarthatósági 

Jelentéseket is.
62

 A jelentések a széleskörű helyzetértékelés, a cég gazdasági 

teljesítménye, és a pénzügyi lehetőségek mellett többek között környezetvédelemmel is 

foglalkoznak, a teljes dokumentumok közel egyharmadát ez a fejezet teszi ki. Számunkra 

most a nukleáris környezetvédelemmel foglalkozó rész fontos. Itt kerül kimondásra, hogy 

a nukleáris környezetvédelem célja kettős: egyrészt fontos a radioaktív anyagok 

kibocsátásának kontrollálása, másrészt pedig a radioaktív anyagok közvetlen környezeti 

megjelenésének vizsgálata.
63

 A jelentések szerint évente közel tízezer mintavétel zajlik, 

amelyek hozzávetőleg három és félmillió adatot szolgáltatnak. A dokumentum 

kiemelkedő alapossággal tárgyalja a radioaktív hulladékok kezelésének és 

termelődésének dokumentálását, illetve bőségesen szolgáltat adatot ezek vonatkozásában. 

Az atomerőmű környezetpolitikai alapvetéseit vizsgálva az egyik legfontosabb 

dokumentum a 2001 óta minden évben kiadott Környezetvédelmi Jelentés. Ezek a 

jelentések 2003-ig visszamenőleg érhetőek el online, a legutolsó elérhető verzió a 2012-

es évről szól.
64

 A jelentések minden évben szinte szóról szóra megegyező fejezetekre 

tagozódnak, ami nagyban megkönnyíti az éves összehasonlításokat. 

A 2003-as és 2004-es évekről szóló jelentésekben (a két legrégebbi elérhető 

dokumentum) szerepel a „Paksi Atomerőmű Rt. Környezetpolitikája” című egyoldalas 
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fejezet, mindkét jelentésben ugyanaz az egy oldal, ugyanazzal a dátumozással a végén. 

Mivel a későbbi dokumentumokban ilyen néven összefoglaló jellegű fejezet nem 

szerepel, ezért feltételezhetjük, hogy ezek a környezetpolitikai célok alapjaikban nem 

változtak. 

A Paksi Atomerőmű Részvénytársaság környezetpolitikájából kiderül, hogy a vállalat 

legfontosabb célja: a termelés legyen környezetkímélő, biztonságos, és versenyképes árú. 

Az atomerőmű célja természetesen, hogy hosszútávon és nagyobb teljesítménnyel tudja a 

villamos energiát termelni, ennek a környezetvédelmi feltételeit pedig biztosítani 

szándékozik. Feladat továbbá a környezetbiztonság növelése a lakosság és a vonatkozó 

jogszabályok elvárásainak megfelelve. A dokumentum leszögezi, hogy a környezeti 

kockázatokat és fenyegetéseket ki kell értékelni, fel kell mérni, és a veszélyeket a lehető 

legkisebbre kell csökkenteni. Az írás felsorolja a környezetvédelem négy alapelvét 

(elővigyázatosság, megelőzés, helyreállítás; környezethasználatért való felelősség; 

együttműködés; nyílt tájékoztatás), és ezek betartása mellett tör lándzsát. A 

környezetpolitikai dokumentum kimondja, hogy a környezetvédelmi tevékenység 

folyamatos javításának elősegítésére létrehozták és fejlesztik a Környezetközpontú 

Irányítási Rendszert (KIR). Az Atomerőmű nem csak saját magával szemben, de minden 

partnercégével kapcsolatban is magas színvonalú környezettudatos magatartást vár el. A 

dokumentum szintén kiemeli, hogy az atomerőmű gondoskodik valamennyi 

munkatársának folyamatos oktatásáról és a környezettudatos szemlélet-, és 

gondolkodásmód kialakításáról, ápolásáról, fejlesztéséről. 

Összességében elmondható, hogy a dokumentum - bár érthető okokból kifolyólag az 

általánosságok szintjén mozog - átfogó és markáns vállalást tesz az intézmény 

környezetvédelmi gondolkodásával és cselekvésével kapcsolatban. 

Ahogy arra fentebb utaltam, a Környezetvédelmi Jelentések közül csak az első kettő 

tartalmazta a Paksi Atomerőmű Környezetpolitikáját (ugyanazt). Ugyanakkor azóta 

minden évben szerepel a jelentésben egy „Környezetközpontú célok, programok” fejezet. 

A már fentebb említett Környezetközpontú Irányítási Rendszer működtetése ugyanis 

előírja a környezetvédelmi tevékenység folyamatos fejlesztését, illetve a 

környezetvédelmi tevékenység rendszeres auditálását. Ezzel összefüggésben pedig a 

társaság rövid-, közép-, és hosszú távú célokat fogalmaz meg, melyek teljesüléséről 

minden évben a jelentés vonatkozó fejezetében jól áttekinthető formában tájékoztat. 
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5. ábra: Környezetközpontú célok, és azok megvalósulása, Környezetvédelmi Jelentés 2005. 

 

A fenti ábrán is látható, hogy a jelentés ezen szakaszában már a Környezetpolitika fejezet 

elvont és nagyléptékű célmegjelölései nagyon is konkrét ügyekké válnak. 

Tanulmányozva a korábbi évek rendelkezésre álló dokumentumait, az a véleményem, 

hogy a Paksi Atomerőmű komolyan kezeli a környezetközpontú fejlesztéseit. Konkrét 

célokat tűz ki maga elé, melyeket meg is valósít. A Környezetközpontú Irányítási 

Rendszer 2012-es felülvizsgálati auditja sikeresen zajlott le. Fontos megjegyezni, hogy 

bár a Környezetvédelmi Jelentések nem idézik minden évben a Paksi Atomerőmű 

környezetpolitikai alapelveit, a „Környezetpolitika megfelelősége” című részben 

folyamatos visszacsatolást adnak, illetve az atomerőmű „Politikák és vezetői deklaráció” 

című dokumentuma tartalmazza ezeket az alapelveket.
65

 Kiemelik a jelentések, hogy a 

társaság környezetpolitikája minden évben felülvizsgálatra kerül (többek között ezen 

felülvizsgálatok eredményeképpen születnek a fent említett célok) négy szempont 

alapján: 

 „megfeleljen a szervezet tevékenységei, termékei és szolgáltatásai jellegének, 

körének és környezeti hatásainak, 
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 tartalmazzon elkötelezettséget a folyamatos fejlesztésre és a környezetszennyezés 

megelőzésére, 

 tartalmazzon elkötelezettséget a vonatkozó jogszabályok követelményeinek, 

valamint a szervezet által a környezeti tényezők vonatkozásában vállalt egyéb 

követelményeknek a teljesítésére, 

 keretet adjon a környezeti célok és előirányzatok megfogalmazásához és 

felülvizsgálatához.”
66

 

Az atomerőmű az előírt követelmények betartását évente igazolja az Országos 

Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Hivatala felé.  

Továbbá az idézett dokumentumokból az is kiderül, hogy a kibocsátások ellenőrzése 

alapos és átgondolt mérési program szerint történik, amelynek alapján a szakemberek 

egyre teljesebb képet kapnak a környezetbe kerülő radioaktív komponensek fizikai és 

kémiai jellemzőiről. Az egész éves mérési eredményeket értékelve megállapítható, hogy 

mind a légnemű, mind a folyékony kibocsátások a szigorú hatósági korlátokat messze 

betartva kedvezően alacsony szinten maradtak. Az adatokat külföldi összehasonlításban 

vizsgálva kitűnik, hogy a kibocsátások nem érik el az azonos típusú erőművekben 

megtermelt energiára normált nemzetközi adatok átlagát. A mérések igazolják, hogy a 

környezet sugárzási viszonyaira az atomerőmű közvetlenül mérhető hatással nem volt. 

Kijelenthető, hogy a felelősen dolgozó, képzett szakemberek által működtetett 

atomerőművek más erőmű fajtákhoz képest tiszta és környezetbarát létesítmények. Nem 

fogyasztanak oxigént, nem bocsátanak ki szén-dioxidot, kén-dioxidot, nitrogén-oxidokat, 

port, pernyét és salakot. Kibocsátás tekintetében nem járulnak hozzá tehát a globális 

felmelegedést okozó üvegházhatás fokozásához, részben ennek köszönhetően a 

klímavédelmi törekvések rávilágítanak az atomenergia előnyeire. A következő táblázat 

jól szemlélteti a Paksi atomerőmű ezen szerepét: 
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Különböző erőműtípusok tüzelőanyag-felhasználása és szennyezőanyag-kibocsátása (1000 megawatt 

teljesítmény, évi 6600 óra kihasználtság (75 százalék), összességében tehát 

évi 6600 gigawattóra villamos energia termelése esetén, tonnában) 

 Szénerőmű Lignit- 

erőmű 

Olajtüzelésű 

erőmű 

Földgáz-

tüzelésű 

erőmű 

(CCGT) 

Atomerőmű   

Tüzelőanyag- 

fogyasztás 

2 000 000 7 600 000 1 289 768 920 000 21   

Oxigén-felhasználás 3 800 000 4 800 000 3 270 047 1 600 000 0   

Szén-dioxid-kibocsátás 5 200 000 6 600 000 4 496 314 2 200 000 0   

Kén-dioxid-kibocsátás 3 800 4 300 3 134 1 200 0   

Nitrogén-oxidok 3 800 4 300 3 134 3 500 0   

Por 600 640 470 200 0   

Hamu 150 000 950 000 2 000 0 0 

 

 

2. táblázat: Szennyező anyag kibocsátás.  

Forrás http://www.atomeromu.hu/hu/felelosvallalat/Kornyezetvedelem/Lapok/default.aspx 

 

A négy paksi blokk üzeme által közel annyi oxigént nem használódik el, mint amennyit 

az összes magyarországi erdő termel egy év alatt. Ez nagyjából az ország egész lakossága 

által az egész év folyamán belélegzett oxigén mennyiségét jelenti. Ahogyan azt a fenti 

ábra is jól tükrözi, az atomerőművek – ha azokat a ma megvalósítható legnagyobb és a 

még megfizethető biztonságúra építik – tisztábbak, gazdaságosabbak, mint a 

hagyományos tüzelőanyagokat égető erőművek. Alkalmazásuk azonban óriási műszaki 

tudást, fegyelmet és nagy felelősségtudatot követel.  
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3.4. Az atomerőmű koordinált támogatási tevékenységének kistérségi és 

lokális vetülete 

Ugyan az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. neve és logója az évek folyamán sokszor 

változott, de aktív támogatási politikája szinte változatlan maradt, annak mértéke pedig 

folyamatosan nőtt. Éppen ezért a teljesség igénye nélkül, csupán Paks város és 

kitéréségének nyújtott támogatásaira koncentrálok e fejezet során. 

A vállalat átformálta a város infrastruktúráját és a rejtett veszélyek, kockázatok ellenére 

pozitívan befolyásolta az ide költözők és az itt élők életkörülményeit. Az „óváros”
67

 

megmaradt, ám mellé egy modern lakótelep épült ahol elsősorban az erőmű építői, 

későbbi üzemeltetői és családjaik számára készültek a pihenést és a kényelmet szolgáló 

életterek. 

A város és az erőmű fejlődése az évek során összefonódott, a városfejlesztési programok 

közül sok az atomerőmű beruházásaként vagy a vállalat támogatásával valósulhatott meg 

(Kernné, 1999). A paksi atomerőmű a helyi és regionális gazdasági fejlődésben is jelentős 

húzóerőt jelent. Ahhoz, hogy ez a növekedés fenntartható legyen, szükséges a minél 

hosszabb, gazdaságilag nyereséges és biztonságos működés mellett a társadalom 

támogatásának megnyerése. Ennek érdekében a PA Zrt. számos csatornán keresztül nyújt 

támogatást különböző társadalmi célok eléréséhez. 

Jól tetten érhető az is, hogy az erőmű tudatában van annak, hogy jelene és jövője csak 

akkor lehet eredményes és sikeres, ha a körülötte lévő térség és ezen belül különös 

tekintettel a befogadó város is egy virulens gazdasági partnert jelent, ahol az életminőség, 

a biztonság és az életszínvonal folyamatos növelésében részt vállal, segíti a helyi 

vállalkozások fejlesztését és a település lakosságának részleges foglalkoztatását. 

Mindemellett aktívan jelen van az oktatásban, a kulturális és a sportéletben, hasznos 

befektetéseket tesz a város szociális életébe és egészségügyi ellátásába, továbbá a helyi 

természeti környezeti ügyeket folyamatosan szem előtt tartja. 

A paksi atomerőmű gyakorlatilag a rendszerváltozás óta folyamatosan végez koordinált 

támogatási tevékenységet. E politikájában meghatározó szempont, hogy mindenkor 

érvényesüljön az atomerőműnek a magyar gazdasági életben betöltött súlya, a 

társadalomért, környezetért érzett felelősségvállalása, a szociális problémák iránti 
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érzékenysége. E célok szem előtt tartásával a nagyvállalat a következő területeken nyújt 

közvetett és közvetlen támogatást a város és kistérsége számára:
68

 

 

Városfejlesztés 

Az atomerőmű az általa működtetett Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványon
69

 

(JETA), valamint a korábbi Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványon (DMTA) 

keresztül, jelentős mértékben támogatta Paks város fejlesztési terveit: 

 A város közvilágításának korszerűsítésében való részvétel, amelynek 

keretében energiatakarékos és nagyobb fényerejű kültéri lámpák kerültek 

elhelyezésre.  

 A Paks környéki hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásában az atomerőmű 

is nagy szerepet vállalt, amely Pakssal együtt 7 környékbeli települést érint. 

Ennek keretében lehetőség nyílik a szelektív hulladékgyűjtésre és 

feldolgozásra. 

 A paksi új szennyvíztisztító telep létrehozásában is támogató részt vállalt az 

atomerőmű, amelynek során bővült a feldolgozási kapacitás, és annak 

rendszere kielégíti az európai normákat. Ezen projekt keretében már részben 

figyelembe lett véve az esetleges új paksi atomerőmű beruházás. 

Paksi és környékbeli vállalkozások beszállítói lehetőségei az erőmű működtetése, 

karbantartása, illetve a környezet megóvása érdekében 

 Hozzávetőleg 80 paksi vállalkozás dolgozik az erőmű területén, melyek az 

erőmű működésének minden részére kiterjednek a speciális minősített 

szerelési, hegesztési munkáktól kezdve a kertészeti feladatok ellátásáig. 

 Az atomerőmű alapítványai segítették a paksi vállalkozások fejlődési 

lehetőségeit: a technológiai fejlesztésektől a gépbeszerzésen át a munkahely 

megtartásig. Ezekkel a lehetőségekkel paksi vállalkozások sora élt, és 

fejlesztette, vagy indította útjára vállalkozását az MVM Paksi Atomerőmű 

Zrt.-től származó forrásból. 
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 Az atomerőmű területfejlesztési alapítványán keresztül elősegítette a Paksi 

Ipari Park
70

 fejlesztését is, amely jól szolgálja a városnak azt a törekvését, ami 

a több lábon állást jelenti. Az atomerőmű komoly segítséget nyújtott egy 

kezdő vállalkozásokat segítő inkubátor és akcelerátor ház építésében.  

Munkaerő 

 Az atomerőmű elsősorban munkalehetőséget jelent a város számára. A paksi 

lakosság jelentős része az atomerőműnek, vagy annak leányvállalatának 

(Atomix Kft.) alkalmazottja. Több paksi vállalkozás biztosít szolgáltatást az 

atomerőmű részére, amelyek szintén paksi embereket foglalkoztatnak. Az 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben több mint 1500 paksi lakos dolgozik, és 

hasonló számú alkalmazott van a vállalkozásokban. Emellett a Paks városában 

található boltok, a különböző szolgáltatások is annak köszönhetően 

prosperálnak, hogy az atomerőműben dolgozók vásárlóereje bőven 

meghaladja az országos átlagot.  

Adóbevételek 

 Paks város legnagyobb adózója a Paksi Atomerőmű. Az erőműből befolyt adó 

teszi ki a város költségvetésének legjelentősebb részét. Ennek köszönhetően 

Paks városa országos összehasonlításban is a legtehetősebb települések közé 

tartozik.  

Paksi bővítés támogatása 

 2009-ben együtt dolgozott az erőmű a várossal egy összefoglaló tanulmány 

elkészítésében (Városfejlesztési feladatok az atomerőmű bővítésének 

előkészítésére), mely feltárta a legfontosabb fejlesztendő területeket az új 

blokkok építése, szerelése és üzemeltetése időszakában. A tanulmánykötet 

megszületése azt is jelzi, hogy Paks Város Önkormányzata együttműködő, 

támogató partner kíván lenni a bővítés előkészítésének folyamatában.  

 Az atomerőmű által készülő felmérések az ide települő munkaerő ellátásával 

kapcsolatban (szállás felmérés), a város bevonásával történtek. A többi 

szolgáltatás felmérés tekintetében is ugyanígy fog zajlani.  
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Oktatás 

 Az atomerőmű szakközépiskolát tart fent a városban, mely a város egyik 

kiemelt tagintézménye (Energetikai Szakközépiskola)
71

, és jó továbbtanulási 

lehetőséget biztosít többek között a Pakson felnövő általános iskolás diákok 

számára. Az intézmény teljes fenntartását a központi fejkvóta rendszeren kívül 

az atomerőmű biztosítja. Az intézményben 266 paksi diák tanul. 

 Az erőmű sok segítséget nyújt a paksi óvodáknak és bölcsődéknek is (pl.: 

Paksi Benedek Elek Óvoda Kishegyi Úti tagóvodájának felújítása).  

 Két évtizede működik a Paks környéki iskolákban speciális fizika program, 

illetve az atomerőmű a fizikatanároknak továbbképzési lehetőséget biztosít.  

Egészségügyi és szociális ellátás 

 A városban működő egészségügyi intézmények magas színvonalú működése 

részben az erőműves támogatásoknak is köszönhető.  

 A Paksi Rendelőintézet
72

 felszerelésében is tekintélyes szerepet játszott az 

atomerőmű a röntgengép beszerzéstől kezdve, az új laborfelszerelés 

beszerzéséig. Az egynapos sebészet kialakításában is jelentős szerepet vállalt 

az atomerőmű. 

 Az elmúlt években szociális területen kiemelkedő támogatásnak minősült a 

Fogyatékkal élők és idősek otthona épületének felújítása.  

Kultúra 

 Színházi előadások, komoly- és könnyűzenei koncertek, helyi, regionális és 

országos jelentőségű rendezvények helyszíne Paks, amelyek fő támogatója az 

önkormányzat mellett az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.  

 Az atomerőmű a paksi önkormányzat mellett fő támogatója a paksi székhelyű, 

európai hírű Tűzvirág Táncegyesületnek
73

.  

 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és Paks városa minden évben együtt szervezi 

a Nemzetközi Gastroblues Fesztivált, mely 1993 óta szerves része a város 

                                                 

 

71
 http://www.eszi.hu/eszi-szakkepzeseert-alapitvany Letöltve: 2016.06.10. 

72
 http://www.paksigyogyfurdo.hu/ Letöltve: 2016.06.10. 

73
 http://www.paks.hu/tuzvirag/index.php Letöltve: 2016.06.10. 



118 

 

életének, azóta várja a blues, a jazz, a rock, a gasztronómia és a borok iránt 

elkötelezett látogatókat.  

 Az immár országos jelentőségűvé vált Kenyér-, Hal- és Borünnep kétnapos 

gasztronómiai fesztivál és annak programrészeként az Atomfutás várja a 

kulturált közösségi élményre vágyókat. A rendezvény a város és az 

atomerőmű összefogásával valósul meg.  

Sport 

 A sport az egyike azoknak a területeknek, ahol a legkiemelkedőbb 

eredmények születtek hazai és nemzetközi tekintetben. Az atomerőmű 

karöltve Paks városával kezdetektől támogatja a városi tömegsportot, csak 

úgy, mint az élsportot.  

 Az Atomerőmű Sportegyesület névadó főszponzora az MVM Paksi 

Atomerőmű Zrt., ahol paksi fiatalok százai kapnak lehetőséget igen sokféle 

szakosztályban, szakcsoportban a nívós szabadidő eltöltésére. Tagjainak 

száma 1300 fő. Az Atomerőmű Sportegyesületben
74

 folyó magas színvonalú 

szakmai munkának köszönhetően több sportágban Európa-, világ- és olimpiai 

bajnokok nevelkedtek. Az atomerőműnek és Paks városának köszönhetően a 

paksi fiataloknak egyedülálló lehetőségük van képességeik fejlesztésére a 

sport területén.  

 Az atomerőmű és a város közösen vállalja a Paksi Futball Club működtetését 

és fenntartását, ezáltal biztosítva egyrészt a nagyszámú utánpótlás nevelést, 

másrészt az országos nagycsapatok paksi vendégszereplését. A klubnak 

köszönhetően Paks rendszeres szereplője az országos médiának.  

 A város és az atomerőmű együttesen fedezik a paksi jégpálya fenntartási 

költségeit.  

Szolgáltatások 

 Paks város legrangosabb szálláslehetőségeit az erőmű által fenntartott 

Erzsébet Szálló biztosítja, amely sok városi rendezvénynek is helyszínt 

biztosít. 
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Turizmus 

 A térség, azon túl, hogy az itt élőknek kedves, soha nem volt turisztikailag 

frekventált. Éppen az atomerőmű volt az, ami a turizmust fellendítette. 

Tájékoztató és Látogatóközpontját
75

 évente több mint harmincezren keresik 

fel. Paks városa mindent megpróbál elkövetni, hogy az ideérkezőket 

étkeztetéssel, szállással, programokkal, különféle szolgáltatásokkal maradásra 

késztesse. Ez – a turizmus fellendítésére irányuló törekvés – az erőmű számára 

is hasznos, mert így bemutatható, hogy egy sokak által veszélyesnek ítélt 

üzem környezetében pezsgő kulturális és turisztikai élet folyik, ami vonzza az 

érdeklődőket. 

 

Jól tetten érhető tehát a szinte minden területet érintő összefonódás. A hosszú évtizedek 

alatt kialakult formális és informális viszony jól szemlélteti a szimbiózis létezését. Talán 

részben ennek is köszönhető, hogy a helyi lakosok kockázatpercepciója mára szinte a 

nullával egyenlő. A támogatási tevékenység oly szerteágazó, hogy az gyakorlatilag 

teljesen beszövi a városi élet minden szegmensét. Ennek mintegy viszonzásaként, a 

későbbiekben az atomerőmű helyi megítélésének vizsgálatakor szembesülhetünk a szinte 

teljes társadalmi elfogadottság jelenségével. 

 

3.5. TEIT – Társadalmi ellenőrző, információs és településfejlesztési 

társulás 

A paksi atomerőmű megépítése a hetvenes-nyolcvanas évek Magyarországának 

legnagyobb beruházása volt. Az építkezésre vonatkozó súlyos döntések az akkori 

politikai viszonyok között a lakosság szinte teljes kizárásával születtek, részben 

megfigyelhető a transzparencia hiánya a jelenleg előkészítés alatt lévő új blokkok 

esetében is. Paks és a környék települései minimális információt kaptak, amelyet a 

központi irányítású médiumok „csepegtettek” számukra. Annak ellenére, hogy az 

építkezés ideje alatt a világ nukleáris energiaipara dinamikusan fejlődött, sokan 

gyanakodva, tudat alatt félve tekintettek a Duna-parton rohamosan növekedő gigantikus 

épületre. Az „atom” kifejezés nem a feltétlen bizalmat táplálta. Gyökeresen megváltozott 
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a helyzet a nyolcvanas évek legvégén, amikor a történelem törvényeinek engedve egy 

markáns demokratizálódási folyamat kezdődött politikai, társadalmi és gazdasági téren 

egyaránt. Szükségszerűen változott a közigazgatási rendszer is, új jogokat, lehetőségeket 

és kötelességeket teremtve a tanácsi szervezetek helyett létrejött önkormányzatok 

számára. A környék lakossága ma hangot adhat aggodalmainak, félelmeinek. Jogosan 

tartanak igényt arra, hogy az erőmű és a környék lakossága között óhatatlanul felmerülő 

feszültségek enyhüljenek, feloldódjanak. Különösen indokolt ez amiatt, mert a Duna, 

mint természetes határ, elszigeteli az egyik oldalt az erőmű kedvező infrastrukturális és 

munkahelyteremtő hatásától, míg a másik oldal élvezi azt. A kockázat mértéke viszont 

ugyanakkora. Kezdetben voltak olyan megnyilvánulások (aláírásgyűjtések, halálozási 

statisztikák készítése, parlamenti felszólalások stb.), amelyek valamilyen „kompenzáció” 

kiharcolását tűzték ki célul. Ezek elszigetelt próbálkozások voltak és nem volt meg a 

lehetősége az átfogó, tárgyalásos megoldások kidolgozásának. Ugyanakkor az erőmű is 

nehéz helyzetbe került, hiszen a lényegesen tágabb teret kapott sajtó számára az 

atomenergiával kapcsolatos negatív hírek bizonyulnak „eladhatóbbnak”, sok esetben 

elrugaszkodva a valóságtól. Az erőmű tájékoztatási stratégiájának alapja a nyitottság, 

amelynek leghatékonyabb eszköze a közvetlen információs kapcsolat. Annak érdekében, 

hogy eredményes párbeszéd alakulhasson ki, elkerülhetetlenné vált egy olyan társadalmi, 

polgári szervezet létrehozása, amely bejegyzett jogi személy önálló egységes 

programmal, működési renddel, költségvetéssel, és hatékonyan képes képviselni egy 

meghatározott régió lakosságának reális igényeit, érdekeit. Ennek megfelelően a Paksi 

Atomerőmű Rt. kezdeményezésére alakult meg 13 környező település önkormányzataiból 

a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás (TEIT) 1992. június 30-án. 

A szervezet alapító okiratában Bács-Kiskun megye részéről hét, Tolna megye részéről hat 

település önkormányzata fejezte ki együttműködési szándékát. Paks városa teljes jogú 

tagja a szervezetnek azzal a különbséggel, hogy az erőműhöz kapcsolódó közigazgatási, 

hatósági rendszere miatt pénzügyeit külön rendezi. Az erőmű körüli kb. 12 km-es 

körzetben lévő települések lakóinak száma eléri a hatvanezret. A TEIT részletesen 

kidolgozott működési rend szerint tevékenykedik. Központja Kalocsa város 

önkormányzati hivatala. Általában kéthavonta üléseznek, de indokolt esetben rendkívüli 

ülést is tartanak. A PA Rt. képviselője tanácskozási joggal minden együttes ülés állandó 

meghívottja és résztvevője. A részvénytársaság vezérigazgatója évenként legalább 

egyszer találkozik a TEIT polgármestereivel. A társulás mindenkori elnöke évente 

összefoglaló jelentést készít, amelyet az erőműnek is megküld. Mint az a társulás nevéből 

is kiderül, munkáját két fő tevékenységcsoport jellemzi. Egyrészt ellenőrzési 
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tevékenységet végez, másrészt szorosan együttműködik az erőművel az információk 

cseréjében. Célja nem az erőművel való szembehelyezkedés, hanem az őszinte párbeszéd 

és együttműködés megteremtése és fenntartása, a kölcsönös bizalom továbbépítése. 

 

3.5.1. A TEIT ellenőrző tevékenysége 

A teljes nyitottság politikája a lakossági tájékoztatás kapcsán komplex tevékenységet 

igényel. Ezt a feladatot egy erre szakosodott szervezet látja el az erőműnél. A TEIT tagjai 

– hasonlóan más érdeklődőhöz – az alkalmazott technológia bármely pontjára betekintést 

nyerhetnek, legyen az a nukleáris villamosenergia-termelés, a radioaktív hulladékok, az 

elhasznált, nukleáris üzemanyag kezelése, tárolása, vagy az erőmű környezeti hatásai. A 

társulás polgármesterei közül ellenőrző bizottságot alakítanak, akik bejuthatnak az általuk 

megjelölt objektumokba, betekinthetnek a kapcsolódó dokumentumokba, a lakosság 

kiemelt érdeklődésére számító programok, létesítések, műveletek esetén helyszíni 

társadalmi kontrollt végezhetnek. Ehhez való jogukat külön megállapodás rögzíti. Az 

erőmű csúcstechnikával üzemeltetett sugárvédelmi környezetellenőrző rendszerének 

mérési adatait havi rendszerességgel kérés nélkül megkapják, összevethetik a párhuzamos 

hatósági mérések eredményeivel, illetve saját méréseikkel. Az erőmű szakmai és 

műszaki-technikai segítségével, valamint a polgári védelmi szervekkel együttműködve a 

TEIT saját mérőhálózatot épített ki. Ennek legfontosabb elemei a következők:
76

 

 A 13 helyre telepített termolumineszcens dózismérő, amelyhez hasonló rendszert 

működtet az erőmű is.  

 A Batya községben létrehozott „vizes labor”, ahol felszíni és talajvizek, 

csapadékvizek korrekt aktivitásmérése valósítható meg. Megjegyzendő, hogy a 

labor szoros kapcsolatot tart fenn a bajai központú Alsó-Dunavölgyi 

Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság radiokémiai laboratóriumával is. 

Onnan és az erőműtől egyaránt kapnak szakmai, méréstechnikai segítséget. 

 A lakosság közvetlen tájékoztatását szolgálja az a három sugárzás ellenőrző és 

megjelenítő rendszer, amelyet Kalocsa, Paks és Uszód város legforgalmasabb 

helyére telepítettek. A műszer a pontos idő, a levegő hőmérséklete mellett a 
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háttérsugárzás pillanatnyi szintjéről, illetve annak 24 órás és egy hetes 

változásáról tájékoztatja az érdeklődőket. 

 Továbbá hasonló mobil rendszer is üzembe helyezhető bármilyen kívánt helyen. 

 

3.5.2. A TEIT információs tevékenysége 

Az atomerőmű tájékoztatással megbízott szervezete kiépítette és folyamatosan ápolja 

sajtókapcsolatait. Ezen kapcsolatok többnyire megbízhatóak, lehetővé teszik a hiteles, 

gyors tömegtájékoztatást. Ennek ellenére, főleg az országos médiumok számára 

szenzációértéke, „piacképessége” a negatív híreknek, sok esetben csúsztatott álhíreknek 

van. Hatékony ellenszere a félretájékoztatásnak - a megbízható sajtókapcsolatok mellett - 

a direkt informálás, amelyre lehetőség éppen a közvetlen környezetben van igazán. A 

TEIT szerződésben vállalt tevékenysége ebben döntő szerepet játszik. Az információs 

munka főbb momentumai a következők:
77

 

 A TEIT önkormányzatok lehetővé teszik a személyes találkozásokat, lakossági 

fórumok keretében, amelyhez időt, helyet, megfelelő hírverést biztosítanak. 

Elősegíti és megszervezi az erőmű látogatását személyes élményszerzés céljából a 

különböző szervezeteknek (iskoláknak, kluboknak, nagyobb cégeknek, 

intézményeknek stb.). 

 A TEIT szervezeti felépítéséből következik, hogy a lakosság köreiben felmerülő 

félelmek, kételyek nála bukkannak fel először. A társulástól az erőmű felé 

továbbított információk így az erőmű tájékoztatási munkáját segítik. Információs 

kapcsolatunk tehát kétirányú. 

 A TEIT teszi lehetővé, hogy az erőmű megjelenhessen az önkormányzati 

tulajdonú regionális és helyi sajtóban, a helyi rádiókban, televíziókban és egyéb 

kiadványaikban. 
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3.5.3. Az együttműködés eredményei 

A TEIT – PA Rt. együttműködés eredményeként jelentősen megváltozott a települések és 

az atomerőmű viszonya. A helyzet normalizálódott, a kezdeti félreértések tisztázódtak, a 

hangulat alapvetően nyugodt, az esetleges feszültségek tisztességesen kezelhetővé váltak. 

A TEIT nyitott minden civil társadalmi szervezet felé, szívesen átadja információit, 

tapasztalatait és felajánlja együttműködését. 

Egyik legnagyobb jelentőségű eredmény, hogy az elhasznált nukleáris üzemanyag 

sorsával kapcsolatban kényszerpályára került atomerőmű, a TEIT-tel közös 

erőfeszítésben egy részletesen kidolgozott tájékoztatási stratégia végrehajtása után, 1994 

nyarán a 13 önkormányzattal megállapodásra jutott egy újabb nukleáris létesítmény, a 

KKÁT létesítése ügyében. A célirányos megállapodás csaknem másfél éves intenzív 

egyeztető munka eredménye volt, amelyben megfogalmazódtak az információs 

kötelezettségek, a lakosságot megnyugtató garancia feltételek és a TEIT helyszíni 

ellenőrzésének biztosítása. Ez példaértékű az erőmű körzetében, de országosan is. Ezen 

közös munka alapján került benyújtásra egy pályázat az „Ipar a Környezetért” Alapítvány 

1994. évi díjára, amelyen aranyérmet nyert. Az indoklás kiemelte, hogy 13 település és 

egy ipari nagyüzem közösen példamutatót alkotott a pszichológiai környezetszennyezés 

felszámolásában. Ez az együttműködési forma annyira sikeresnek bizonyult, hogy 

mintájára hasonló szervezetek alakultak a közelmúltban. A kis- és közepes aktivitású 

szilárd radioaktív hulladék végső elhelyezése szintén neuralgikus pontja az 

atomenergetikának, ugyanúgy, mint az erőmű leszerelése utáni nagy aktivitású hulladék 

eltemetése. Mindkét problémakör a lakosság érdeklődésének középpontjában áll. A 

felmerülő félelmeket, bizonytalanságokat csak a TEIT–PA Zrt. együttműködéshez 

hasonlóan lehet kezelni. Így alakult meg a Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató Társulás 

(TETT) Tolna megyében öt, a határos Baranya megyében egy település 

önkormányzataiból. A nagy aktivitású hulladékok egyik lehetséges tároló helyének 

környezetében hat Baranya megyei település részvételével alakult meg a Nyugat-Mecseki 

Társadalmi Információs Társulás (NYTIT). A paksi atomerőmű környékén a társadalmi 

megbékélés és konszenzus meghatározó eleme a TEIT–PA Zrt. együttműködés. 

Mintaértékű példának is tekinthető, amelyben megtalálható a magyar társadalom 

egészséges fejlődési folyamatának egyik alkotóeleme.
78
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3.6. Paks 2 

A Magyar Országgyűlés 2014. február 6-án 256 igen, 29 nem szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett elfogadta a magyar-orosz atomenergetikai együttműködésről szóló egyezmény 

kihirdetését. A mintegy 3000 milliárd forintos hitelkonstrukció
79

 (mely a beruházás 80%-

a) és a fennmaradó hozzávetőlegesen 600 milliárd forintos beruházás az ez évi 

országgyűlési választásokat csupán pár hónappal megelőző bejelentése nagy politikai és 

társadalmi vitát váltott ki. Ugyanakkor, a tisztánlátás érdekében érdemesnek tartom 

megjegyezni, hogy hazánk országgyűlése már 2009. március 30-án nagy többséggel, 330 

igen szavazattal előzetes elvi jóváhagyást adott a magyar nukleáris kapacitás 

fenntartásához szükséges egy vagy két új atomerőművi blokk építésének előkészítésére 

Pakson. Továbbá az MVM Zrt. Teller Projektje már 2007-ben megkezdte az új 

atomerőművi kapacitás létesítéséhez kapcsolódó döntéselőkészítést, megvalósíthatósági 

tanulmányt dolgozott ki és a beruházás szükségességével, feltételeivel kapcsolatban 

javaslatokat fogalmazott meg a telepítésre vonatkozó szakmai, társadalmi és 

környezetvédelmi előtanulmányok alapján. A 2009-es, egyhangú országgyűlési döntést 

követően a Lévai Projekt folytatta a blokkok létesítésének előkészítését. Többek között e 

projekt fontos feladatai közé tartozott a telephelyi, környezetvédelmi, vízjogi és létesítési 

engedélyek megszerzése, valamint a jogharmonizáció. 2012 július 26-án pedig 

megalakult az MVM Paks II. Zrt., amivel a beruházási szándék hivatalos formát öltött. A 

két korábbi projekt eredményeit felhasználva a gazdasági társaság feladata és célja – 

többek között – a telephelyi engedélyezést megalapozó vizsgálati programok és a 

környezetvédelmi engedélyezéshez szükséges hatásvizsgálat elvégzése, a fővállalkozói 

szerződéstervezetek előkészítése, a hosszú távú karbantartási és üzemeltetési 

szerződéstervezet kidolgozása és szakértői véleményezése.
80

 

A nagy sietség talán azzal is indokolható, miszerint az előzetes számítások alapján a 

magyar villamosenergia-rendszerben jelenleg beépített erőművi teljesítőképességnek 

2017-ben már csak 70%-a áll majd rendelkezésre, 2027-re pedig csak alig több mint 

50%-a. Ennek egyik oka a jelenleg működő nagy erőművi park elöregedése, illetve 

gazdasági megfontolások (a jelenlegi európai piaci helyzet, illetve a pillanatnyilag 
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előnyös feltételek mellett elérhető import kapacitások) miatt történő leállítása. Azaz 

bármilyen nagy beruházást is el akar kezdeni hazánk energiaéhségének csökkentésére, azt 

nem árt időben elkezdenie. 

A nagy vihart kavaró bejelentés támogatói mellett szól az az érv, miszerint a 2025-2026-

ban üzembe helyezendő 2400 MW kapacitással, hazánkban csökkenthet az egyoldalú 

energiafüggőségéből (a jelenlegi több mint 30%-os villamosenergia-importból) adódó 

kockázat.
81

 Sőt, tervezetten a 6 atomerőművi blokk egyszerre üzemelésének periódusa 

alatt hazánk nettó energiaexportőrré válhat. A vélekedés szerint garantálható lesz a 

mindenkori biztonságos, kedvező áru villamosenergia-ellátás, és lehetővé válik a 

hagyományos energiahordozók (szén, földgáz, olaj) részarányának csökkentése, így az 

energiaellátással kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás mérséklése. Az atomenergia 

alkalmazása az alacsony termelési költsége által továbbá a nemzetgazdaság 

versenyképességéhez is jelentősen hozzájárul. A maximális nukleáris- és üzembiztonság 

szavatolása érdekében a szakemberek a ma elérhető legkorszerűbb, ún. „3+ generációs”, 

„nyomott vizes” reaktortípust terveznek, üzemidejének hossza 60 év.
82

 

Az ellenzők természetesen úgy vélik, hogy a 21. században a nukleáris energia már 

elavult és hosszú távú és ad hoc kockázatai sokkal mérvadóbbak, mint rövid- és 

középtávú előnyei. A vélekedés szerint a szükséges kapacitásokat megújuló 

energiaforrásokkal is képes lenne hazánk pótolni. 

Tehát jól érzékelhető, hogy az elmúlt közel tíz év politikai változásai ellenére az 

atomerőmű bővítésének, az új blokkok létesítésének témája folytonosan napirenden volt. 

A korábbi projektek által megrendelt és elkészített társadalmi vizsgálatok, empirikus 

kutatások is azt látszanak igazolni, hogy az adott kormányok szándéka egyértelműnek 

tűnt a beruházással kapcsolatban. Mégis, a 2014 februárjában bejelentett döntés nagy 

politikai és társadalmi visszhangot kapott, elsősorban azért, mert a hatalmas beruházást 

nem előzte meg nyilvános hatásvizsgálat és politikai vita. A bővítéssel kapcsolatos, 

kritikus és leggyakrabban felmerülő kérdések a következők: szükség van-e további 

nukleáris kapacitásra hazánkban, illetve miért nem történt népszavazás, vagy széles körű 

társadalmi egyeztetés a döntést megelőzően? Továbbá: miért Oroszországgal kötöttünk 

10 milliárd eurós hitelszerződést? Értekezésemnek nem célja ezeket a kérdéseket 
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megválaszolni, sokkal inkább fontos, hogy mit is jelent ez a beruházás Paksnak, valamint 

hogy milyen környezeti hatásai lesznek a település szempontjából? 

Az atomerőművek előnyeit és hátrányait már egy korábbi fejezetben bemutattam, melyek 

természetesen a Paks 2 beruházásánál is érvényesek. A környezeti hatástanulmány 

elkészült, a környezetvédelmi engedélyezési eljárás keretében a közmeghallgatások 

Pakson és a kilenc (Németország, Románia, Szerbia, Szlovénia, Ukrajna, Ausztria és 

Horvátország) környező országban megtörténtek. A hatástanulmányok minőségével 

kapcsolatos vita is ismert,
83

 bár erre a szakhatóságok véleményük szerint megfelelően 

válaszoltak. Így egyre inkább úgy tűnik, hogy a 2018-as alapkőletétel
84

 meg fog 

valósulni. 

Paks számára természetesen ez a beruházás jelentheti a hosszú távú prosperáló jövőképet. 

A helyi lakosság számára a kollektív, harminc évet meghaladó, helyi tapasztalat azt 

látszik igazolni, hogy az atomerőmű működtethető biztonságosan, és a megengedett 

határértéken belüli környezetterhelés elenyésző kockázatot feltételez. Talán éppen ezért is 

a NIMBY (Not in My Backyard) jelenség Paks városa esetében mára már nem figyelhető 

meg. Sőt, a város lakossága a legnagyobb támogatója a helyi telepítésnek. Így a 

kockázatészlelés telepítéssel kapcsolatos dilemmái teljesen más szemszögűek. Úgy tűnik, 

hogy a gazdasági, jóléti előnyök határozottan „bekötik a helyiek szemét” (Glied, 2016). 

Az új blokkok környezetvédelmi engedélye folyamatban van, azonban Paks városában 

természeti környezeti terek kerülnek átalakításra a beruházás mintegy melléktermékeként. 

Az építés alatt mintegy becsült 10 ezer fővel fog növekedni a helyi lakosok száma, az 

pedig, hogy a későbbi üzemeltetés mennyi humán kapacitást igényel, ma még közel sem 

tényszerű. Ebből adódóan a jelenlegi paksi infrastruktúra további jelentős fejlesztésen 

kell, hogy átessen, mely során nem lesz elegendő csupán a már meglévő fejlesztése, 

további új, eddig mezőgazdasági vagy szabadidős tevékenységre használt természeti 

környezetet kell átalakítani, melynek következményei jelen helyzetben még nem 

láthatóak. 
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3.7. Az atomerőmű országos és helyi megítélése, elfogadottsága 

Az országos és a helyi elfogadottság, támogatás rendkívül fontos az atomerőművek 

tulajdonosai üzemeltetői számára. Az eredendően bizalom-deficittel küzdő létesítmények 

- mint láttuk - sok energiát és pénzt fektetnek imázsuk építésébe, továbbá a társadalom 

tájékoztatása és ellenőrzésének átláthatósága is kritikus kérdésekké váltak a 21. századra. 

A sok igyekezet ellenére a közvélemény-kutatások mégis számos ellentmondásra hívják 

fel a kutatók figyelmét, és az is kijelenthető, hogy „az atomenergia magyarországi 

elfogadottságát mérve azt tapasztalhatjuk, hogy ahány kutatás, annyi eredmény 

születik.”
85

 

Jó példa erre a következő kettő, 2011-ben készített felmérés, amely ugyanabban a 

témában markánsan eltérő eredményt hozott. A Medián által készített felmérés szerint a 

megkérdezettek 63%-a ellenzi az atomerőmű élettartam hosszabbítását, míg az új 

atomerőmű építését 58% utasítja el.
86

 A TNS Hoffmann Kft. kutatása szerint a magyarok 

többsége ugyanakkor egyetért a paksi atomerőmű működésével (73%) és támogatja a 

blokkok üzemidejének meghosszabbítását is. A megkérdezettek 86%-a tovább úgy 

gondolta, hogy az atomerőmű megfelel az európai uniós követelményeknek.
87

 

Általánosságban és a sok felmérés eredményét szintetizálva azt mondhatjuk, hogy a 

magyar lakosság körülbelül fele támogatja a villamos energia atomerőmű útján történő 

előállítását és nagyon hasonló eredmény született a paksi bővítésre vonatkozó kérdésre is 

2014 januárjában. A Nézőpont Intézet kérdésére a megkérdezettek 52%-a mondta azt, 

hogy szükségesnek tartja a bővítést, míg a válaszolók 25%-a ellenezte azt.
88

 Hogy 

mennyire sok minden függ a kérdésfeltevéstől, azt igazolja az is, hogy arra a kérdésre, 

szükséges-e a paksi atomerőmű az energiatermelésben, a válasz igen, mint ahogyan arra 

is, hogy szükséges a megújuló energiaforrások arányának növelése az energiatermelésben 

a fosszilis energiahordozók ellenében. 
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Tovább,á a TNS Hoffmann a Paksi Atomerőmű megbízásából 1990. óta évente végez 

monitoring kutatást az atomerőmű társadalmi megítéléséről. Mért eredményeik a Paksi 

Atomerőmű erőfeszítéseit látszanak igazolni. 

 

6. ábra: forrás: Társadalmi elfogadottság Paksi Atomerőmű Zrt. [Évindító Sajtótájékoztató, 2013. 

Budapesten 10.o.] 

 

Egy a TNS Hoffmann Kft. által 2014 májusában publikált kérdőív
89

 összefoglalójából 

kiderül, hogy a megkérdezettek 48%-a szerint a következő tíz évben a megújuló energiák 

lesznek a legmegbízhatóbb energiaforrások, ez azonban kevesebb, mint a két évvel 

korábbi 55%-os arány. Ezzel szemben az atomenergiában 2007 óta nem bíztak ennyire a 

válaszadók, 27%-uk mondja, hogy a következő tíz évben ez lesz a legmegbízhatóbb 

energiaforrás. Hasonló a helyzet az ellátás biztonságát érintő kérdésnél is, ahol a 

megújulókba vetett bizalom 2012 óta csökken (55% - 49% - 47%), míg az atomenergiába 

vetett bizalom folyamatosan nő, 2014-ben 32%-on mérték. Bár úgy tűnik, hogy (a változó 

tendenciák ellenére) a lakosság kevéssé bízik az atomenergiában, de ezt megcáfolja, hogy 

a válaszadók 74%-a egyetért a hazai atomerőmű működésével. Ugyanakkor érdemes azt 

is kiemelni, hogy a társadalom jóval nagyobb veszélyforrásként értékeli az atomerőmű 

létét a környezetre nézve, mint korábban: szignifikánsan növekedett azok aránya, akik 

óriási, vagy jelentős veszélyként értékelik (a két csoport együtt 48%), míg szignifikánsan 
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csökkent azok aránya, akik nem tekintenek számottevő veszélyforrásként az atomerőmű 

működésére (27%). Mindezek mellett jelentősen nőtt azok aránya, akik támogatják az 

atomerőmű bővítését, és tartósan magas azon válaszadók aránya, akik egyetértenek az 

atomerőmű üzemidejének meghosszabbításával. Ennek ellentmond, hogy 2013-hoz 

képest duplájára nőtt azok aránya, akik szerint az Európában működő atomerőműveket 

„be kell zárni, mert az atomenergia rendkívül veszélyes”. A felmérés használ egy „Paks-

indexet” is, mely a kérdésekre adott válaszokból generál egy mérőszámot, mely 

megmutatja az atomerőműhez való társadalmi viszonyulást. Ez a mérőszám az elmúlt 

évben szignifikánsan magasabb elfogadottságot mutat. 

Összességében azt láthatjuk, hogy az atomerőmű, illetve az atomenergia békés célú 

felhasználása erősen megosztja a magyar társadalmat. Jelenleg úgy tűnik, hogy az 

atomenergiát pártolók vannak többségben, de az ügy folyamatjellegéből adódóan ez egy 

állandóan változó arány. Erősen befolyásolják a nemzetközi és hazai esetleges balesetek, 

illetve egyéb események (egy atomerőmű megnyitása, vagy bezárása Európában), az 

adott kormányzat álláspontja. Ugyanakkor – ahogyan már a fejezet elején is említetem – 

maga az atomerőmű is sokat tesz saját imázsának befolyásolásáért, a pozitív közhangulat 

megteremtéséért. 

 

3.7.1. Az atomerőmű helyi megítélése és a lakosság kockázatészlelése 

Az országosan mért eredmények – többek között – a számos változónak köszönhetően 

helyenként ellentmondásos, ugyanakkor nagy arányú elfogadottságról tanúskodnak. 

Láthattuk azt is, hogy mennyit tesz az atomerőmű helyi szinten pozitív megítélésének 

érdekében. A következőkben az általam 2012-ben befejezett empirikus kutatás releváns 

kérdésblokkját jelenítem meg. Az erőmű témámmal kapcsolatos erőfeszítései legjobban a 

neki otthont adó városban érhetőek tetten. A helyiek véleményén tükröződnek legjobban 

azon ellentmondások és összefüggések, melyek Paks városát igencsak atipikus példává 

teszik. A város és az atomerőmű között az elmúlt 30 év során kialakult kényes szimbiózis 

eredményei egészen érdekes tanúságokkal szolgálnak. 

A kérdésblokk a paksi lakosok atomerőművel kapcsolatos informáltságát, megítélését 

volt hivatott tisztázni. 
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7. ábra 

 

A paksiak közel fele (46%) összességében jól informáltnak érzi magát az atomerőmű 

helyzetével kapcsolatos témákban. 35 százaléknyian számoltak be közepes 

tájékozottságról. Rosszul informáltnak 18 százaléknyian tartották magukat. A 

tájékozottság az iskolai végzettséggel és a környezettudatos gondolkodás mértékével 

párhuzamosan emelkedik. Mindenképen érzékelhető, hogy a lakosság többségben 

tájékozottnak érzi magát, mely eredmény talán annak is köszönhető, hogy a helyi 

lakosság jelentős részét, direkt, vagy indirekt módon az atomerőmű tartja el. Így nem 

csupán a formális csatornákon keresztül tájékozódik a lokális közösség, hanem 

feltételezhetően az informális csatornák is jelentősen hozzájárulnak a mért eredményhez. 
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8. ábra 

 

A megkérdezettek szinte kivétel nélkül (91%) helyeslik azt, hogy Pakson atomerőmű 

működik. A társadalmi háttérváltozók nem befolyásolják érdemben ennek a kérdésnek a 

megítélését. Éppen ezért sokatmondó ezen ábra. 
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9. ábra 

 

Hasonló arányban (összesen 92%) biztonságosnak is tartják az erőmű működését. Az 

erőmű biztonságának megítélését a társadalmi háttérváltozók nem befolyásolják. Pedig 

nyilvánvaló, hogy nem minden lakos dolgozik és vizsgázik az erőműben, de 

párhuzamban a lakosság tájékozottságával, továbbá a formális és informális csatornáknak 

köszönhetően, a szubjektív pozitív vélemény e téren is igen magas támogatottságról 

tanúskodik. 

 

10. ábra 
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A Paksi Atomerőművet a város lakóinak döntő többsége (71%) korszerűnek tartja, csupán 

19 százaléknyian nevezték azt elavultnak. Az alapfokon iskolázottak az átlagnál nagyobb 

mértékben gondolják elavultnak az atomerőművet. E szubjektív – de igencsak pozitív – 

vélemény is a tájékozottságnál felvetett háttérinformációkból eredhet. 

 

11. ábra 

 

A radioaktív hulladék a többség (összesen 62%) szerint egyértelműen nagyon veszélyes, 

további 26 százaléknyian közepesen veszélyesnek tartják. A társadalmi háttérváltozók 

nem befolyásolják ennek a kérdésnek a megítélését. 

Erről a kérdésről előzetesen azt gondoltam volna, hogy a radioaktív hulladékot 

egyértelműen veszélyesnek fogja titulálni a lakosság, ezzel szemben csupán 35%-a a 

megkérdezetteknek véli úgy, hogy a radioaktív hulladék, nagyon veszélyes. E tény annak 

tudatában, hogy a helyiek megfelelően tájékozottnak tartják magukat az erőművel 

kapcsolatban komoly ellentmondást jelent. Különös tekintettel a 4%-nyi válaszadóra, 

akik szerint egyáltalán nem veszélyes a radioaktivitás. 
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12. ábra 

 

 

A Paksi Atomerőmű radioaktív hulladék-kezelési módszereit a nagy többség (összesen 

91%) egyértelműen biztonságosnak tartja. A társadalmi háttérváltozók nem befolyásolják 

ennek a kérdésnek a megítélését. Az előzőek figyelembevételével, a feltétlen bizalom 

következő kivetülésének lehetünk tanúi. 
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13. ábra 

 

A város lakossága egyértelműen (82%) előnyösnek látja azt, hogy náluk működik az 

atomerőmű. A társadalmi háttérváltozók közül egyik sem befolyásolja érdemben e kérdés 

kapcsán a vélemények alakulását. 

 

14. ábra 
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Az előnyök között a legfontosabbnak azt tartották, hogy munkahelyeket teremt (54%). 

Alacsonyabb, de még mindig jelentős említettsége volt az iparűzési adó bevételnek 

(26%). A kérdésre 36 százaléknyian nem tudtak vagy nem akartak válaszolni. A 

legidősebb korosztály és az alapfokon iskolázottak az átlagnál bizonytalanabbak voltak e 

kérdés kapcsán. 

Az előnyöket, mint látjuk jelentős többségben az anyagi lehetőségekkel társítják a 

megkérdezettek. A posztmateriális értékek, mint a környezetvédelem jelentősége, a 

szociális hálózat minősége, vagy a szépülő városkép csupán elenyésző kisebbség számára 

jelentett előnyt.  
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15. ábra 

 

A hátrányokra rákérdezve a legmarkánsabb (45%) vélemény az volt, hogy semmilyen 

hátránya nincs az erőmű működésének a város lakosságára nézve. E kérdésre 43 

százaléknyian nem tudtak vagy nem akartak válaszolni. A legidősebb korosztály és az 

alapfokon iskolázottak e kérdés kapcsán is bizonytalanabbak voltak az átlagnál. 

A legszembetűnőbb adat a csupán 6%-nyi félelemérzettel rendelkező lakos, továbbá a 

mért 6,2%-os arány, akik hátrányosnak tekinti a radioaktív hulladékok tárolását, a 

környezeti kockázatok is csupán a válaszadók 1%-nál érhetőek tetten. Ez és az ezt 

megelőző ábra egyértelműen szemlélteti, hogy az anyagi előnyök mennyivel 

dominánsabban jelentkeznek, mint az esetleges veszélyek, kockázatok által generált 

félelmek, vagy hátrányok. Ezt akár több tényezőre is vissza lehet vezetni. Az 

atomerőműben dolgozó helyi munkavállalók tájékozottsága és magabiztossága, lét- és 

bérszínvonala jelenti az elkötelezettség első szintjét. Az atomerőműben dolgozó további 

helyi alvállalkozók csatornái is ezt a folyamatot segítik elő. Továbbá, ahogyan a korábbi 

alfejezetben láttuk az atomerőmű mecenatúrája számos módon hálózza be a teljes városi 

létet. Ez a „láthatatlan” gondoskodás bizonyos tekintetben vakságot okoz. A valós 

veszély-, kockázatpercepció gyakorlatilag megszűnt a városlakókban. Sőt az előnyök 

értékelése során is inkább az anyagi, fiskális előnyök voltak láthatóan mérvadóbbak. Ez 

által kijelenthető, hogy jól működik az atomerőmű szociális, gazdasági, támogatói hálója. 
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A szinte korlátlan elkötelezettség és bizalom az atomerőmű felé pontosan igazolja 

bevezető idézetem valóságtartamát, azaz „aki folyton a veszély közvetlen közelében él, 

az lassan hozzászokik”, pláne ha még jól meg is fizetik érte. 
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4. AZ ATOMVÁROS 

Az utolsó fejezet során betekintést nyerünk az „Atomváros” múltjába és jelenébe. 

Természetesen nem szem elől tévesztve értekezésem fókuszát, azaz a környezeti ügyek 

széleskörűen értelmezhető szempontrendszerének relevanciáját. A lokális 

környezetpolitika törekvéseinek részletes elemzését követően kerülnek bemutatásra a 

helyi önkormányzat környezeti beruházásai és a településen tevékenykedő civil 

szervezetek szerepvállalásának gyakorlati aspektusai. A helyi lakosok 

környezettudatosságát vizsgáló kutatásom eredményeinek prezentálása pedig kiteljesíti az 

értekezésem kérdéseire adható válaszokat. 

 

4.1. Rövid történelmi kitekintés: az „Atomváros” múltja és jelene 

Paks várossá válásának folyamatára természetesen nagy hatással volt az atomerőmű 

idetelepítése. Ennél fogva közösségformáló mivolta megkérdőjelezhetetlen, hiszen a 

szocializmus utolsó nagy beruházása egyben a lokális tér szempontjából mintegy 

„olvasztótégely” szerepet is betöltött. A jelen helyzet és szempontok értelmezéséhez 

jelentősen hozzájárul a település történelme. 

Az atomerőmű Paksra telepítését megelőzően a település „alvó” nagyközségként 

funkcionált, mintegy közel 10 ezer lakosnak otthont adva. Mára a Dél-Dunántúli Régióba 

tartozik, Tolna megye második legnagyobb városa 20 ezer fő feletti lakossággal, a Duna 

jobb partján, szinte Kalocsával szemben található, a löszben gazdag Mezőföld déli 

csücskén (Kernné, 1999). Mára északon Dunakömlőd, délen Csámpa-puszta és Biritó-

puszta, nyugatról pedig Cseresznyés-puszta és Gyapa jelenti külső kerületének határait, 

mely települések önkormányzati tevékenységeit is Paks látja el. Az atomerőmű előtt első 

sorban a dunai halászat, mezőgazdaság, malomipar, egy konzervgyár és téglagyár mellett, 

a könnyűipart tovább erősítendő, varroda állt a helyi és környező lakosság 

foglalkoztatásának rendelkezésére. A Duna part lenyűgöző látványán kívül a Nagy 

Erzsébet szálloda, a Duna korzó és hajókikötő, a Jézus szíve katolikus templom és a 

Szentháromság tér jelentettek a nagyközség számára vonzerőt, végül, de nem utolsó 

sorban a Paksi halászcsárda és halászlé pedig a legnagyobb attrakció volt a közösség 

életében, mely elnevezés és étel máig széles körben ismert és nagyon is kedvelt, 

hazánkban és külföldön egyaránt. 
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1. Kép: Paks, az atomerőmű előtt képekben, Duna korzó, Erzsébet Nagy Szálló, Szentháromság tér, Jézus 

szíve katolikus templom. Forrás: www.paks.hu 

 

Az atomerőmű telephelyének kiválasztása jelentős befolyással bírt, mind a település, 

mind pedig a tágabb értelembe vett környezet és a régió szempontjából. Az első 

mérföldkövet az 1966. december 28-i egyezmény jelentette, amellyel Magyarország és a 

Szovjetunió aláírta az egy atomerőmű magyarországi létesítéséről szóló megállapodást 

(Szabó, 2005). A szerződés aláírását követően, hamarosan megkezdődött a lehetséges 

magyarországi helyszínek vizsgálata. Első lépésként 16 üzemi telephely kijelölése történt 

meg, ezek közül csak a Duna-parti területek lehettek megfelelőek a nagy mennyiségű 

hűtővízigény miatt, valamint további fontos tényezőnek számított az árvíz- és 

belvízvédelem, az altalaj stabilitása, a földrengésbiztonság, az uralkodó időjárási 

viszonyok és – a feltétlenül szükséges – folyamatos és egyirányú széljárás. Előírásnak 

számított, hogy a telephely környezete síkvidéki jellegű legyen, így az alapozási munkák 

könnyen elvégezhetőek legyenek. A döntésben végül mindezek mellett fontos szerepet 

játszott az is, hogy az erőmű 30 km-es körzetében a népsűrűség az országos átlagnál 

kisebb volt. Paks a természeti és infrastrukturális adottságai miatt megfelelő helyet 

biztosított az üzemeltetők elhelyezésére és persze jól megközelíthető volt a közlekedés 

http://www.paks.hu/
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által használt útvonalakon (víz – Duna, vasút, közút). A telephely adottságai lehetővé 

tették a későbbi kapacitásnövelést, gazdaságosan csatlakoztatható volt az országos 

villamos távvezeték hálózathoz, továbbá javította a déli országrész villamosenergia-

ellátását (Nagy – Glied – Barkóczi, 2014). 1967 őszére született meg a végső döntés: a 

legalkalmasabbnak ítélt terület a Duna jobb partján, Pakstól déli irányban található. 1968-

ban elkészültek az építési tervek és a következő évben már a földmunkák folytak. 

A beruházás természetesen jelentős természet környezeti hatásokkal járt, az addig 

érintetlen Duna-part több hektáros területen „ledózerolásra” került. Az utak és az 

építéshez, majd a későbbi üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra kiépítése átalakította a 

természetes tájat. A centralizált döntéshozatal még nem kívánta meg a környezeti 

hatástanulmányok készítését. A döntés során szinte pusztán gazdasági érdekek 

szempontjai érvényesültek. A helyi flóra és fauna jelentősége sem állhatott a munka 

útjába. Azt például bizonyítottan azóta sem tudjuk, hogy veszett-e el ezen a területen 

valamilyen speciális élettérhez szokott, mikro szinten élő ökoszisztéma. 

 

4.1.1. 70-es, 80-as évek 

A 60-as évek végi szovjet nyomáson alapuló, gyors központi döntés az atomerőmű 

telephelyének kiválasztásával és megépítésével kapcsolatban nem feltételül volt 

megfelelően előkészített. Már a földmunkák megkezdését követően kiderült, hogy a 

költségek sokkal nagyobbak, mint az eredetileg tervezték, és az akkori szénhidrogén 

alapú energiaforrások olcsó mivolta indokolatlanná tette a beruházást. Ezért a folyamat 

megtorpant, de a ’70-es évek eleji globális olajválság következményei nagyot lendítettek 

a beruházás szekerén, és 1973-ban, rövid szünetet követően, a munkálatok fokozott 

erőfeszítéssel folytatódtak (Sipos, 2011). 

A várossá válás folyamata természetesen nem volt zökkenőmentes és a nagyközség élete 

persze felbolydult az építkezések során, ám a tervezők – az előző évtizedek 

nagyberuházásainak tapasztalatain okulva – külön városrész kialakításával igyekeztek 

csökkenteni a konfliktusokat. Úgy építették fel a lakótelepet, hogy az építők elvonulása 

után azonnal az üzemeltetők vehessék igénybe a lakásokat (Kováts, 1987). Paks 

nagyközsége nem rendelkezett megfelelő humánerőforrással, sem az atomerőmű 

építéséhez szükséges munkaerőt, sem a helyiek szakértelmét tekintve. 1975-ben, az 

alapkőletétel idejére már több ezer embert kellett rövid idő leforgása alatt a városba 

telepíteni. A nagyszámú embertömeg letelepítése a városon kívül történt, egy a falu 
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melletti korábban mezőgazdasági területként funkcionáló külső részen, mely a 

panelrengeteg felhúzását (1973) követően a „Lakótelep” nevet kapta. Az „olvasztótégely” 

szerepet erősíteni látszik, hogy az építkezésre, majd a későbbi üzemeltetéshez például, 

Ajkáról, Miskolcról, Egerből, Tatabányáról, Pétről, Ózdról, Dunaújvárosból érkeztek 

emberek, akik a nagyvárosok infrastruktúrájához voltak szokva, ez pedig esetenként 

kiváltotta a „régi” paksiak ellenszenvét, akik ráadásul gyanakvással figyelték az újonnan 

érkezettek életmódját (Nagy – Glied – Barkóczi, 2014). 

Csakúgy, mint a Duna parton, a régi szőlőhegyen felhúzott lakótelep eredeti állapotában 

is nagy változások történtek. Ugyan részben mezőgazdaságilag művelt területek 

újrahasznosításáról beszélünk, de ennek mai határa természetvédelmi terület (Dél-

mezőföld Tájvédelmi Körzet), és ahogyan korábban az atomerőmű telephelyének esete 

során említettem, környezetvédelmi hatástanulmány itt sem készült. 

 

 

2. kép: Az atomerőmű telephelyének alapozása, Általános iskola és óvoda épületeinek építése a 

lakótelepen, Művelődési ház építése, Az épülő „Tulipános házak” az 1970-es évekből. Forrás: 

www.paks.hu 

 

http://www.paks.hu/
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Paks 1979. január 1-jén kapta meg a városi címet. Eddigre kialakult az alapvető 

infrastruktúra az új lakótelepen. A munkálatok hihetetlen tempójú kivitelezéséhez 

nagyban hozzá járult a magyar néphadsereg is, katonai objektumának ide telepítésén 

keresztül a helyi építő ezred hihetetlen mennyiségű munkát végzett el, mind az erőmű 

létesítése, mind pedig a lakótelep építése során. 

Az atomerőmű létesítményének kivitelezésén túl egy komplett, körülbelül 10 ezer plusz 

főt számláló lakosság elhelyezéséről, élelmezéséről, a családtagok foglalkoztatásáról és 

bölcsődei, óvodai neveléséről, iskoláztatásáról és a kohéziót betöltő szabadidős, 

tömegsport és a szórakozást nyújtó, hivatásos sportolási és kulturálódási lehetőségekről is 

gondoskodni kellett. Ezen célok megvalósításához további nagy beruházások váltak 

szükségessé, azaz sportcsarnokok, művelődési ház, új templom, nyitott strand, fedett 

uszoda és bevásárlóközpontok létesítésére is igény volt. Az igazán összetett feladatok 

kivitelezésében a központi irányítás korábbi városfejlesztési – és szinte komplett 

városépítési (Például: Százhalombatta, Dunaújváros, Tiszaújváros) – tapasztalataiból 

adódó ismeretek és a megkérdőjelezhetetlen központi nyomásgyakorlás hatásai sokat 

segítettek. A meglévő infrastruktúra a ’80-as évekre magyarországi léptékben szinte soha 

nem látott virágzást indított be a településen és agglomerációjában. Ezen sokrétű feladat 

természetesen további természetes tér mesterséges térrel történő felváltását igényelte, 

melyek jelentőségét és súlyát az akkori döntéshozatal még nem mérlegelte. A környezeti 

szempontok, mint láttuk egyáltalán nem érvényesültek sem az erőmű sem pedig a 

lakótelep felépítése során. Ez visszavezethető mind az adott korszellem, mind pedig a 

központi politikai döntéshozatal kornak megfelelő gyakorlataira és döntési 

mechanizmusaira. 
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3. kép: ASE Sport csarnok, Szentlélek (Makovecz) Templom, Piac, Tanuszoda, ESZI szakközépiskola, 

Paksi strand. Forrás: www.paks.hu 

Az igencsak röviden, céltudatosan összefoglalt 20 év tekintetében az emberi mesterséges 

környezet kialakításának lehettünk tanúi, a következmények mind környezeti, mind pedig 

antropocentrikus szempontból is igencsak jelentősek. Egy komplett, minden kényelmi 

szolgáltatást nyújtó, komplex feladatok kivitelezését kielégítő munkaerőbázis 

életkörülményeinek megteremtése valósult meg. Az évtized végére már mind a négy 

atomerőművi blokk termelte a villamos energiát és a város infrastrukturális felszereltsége, 

gazdasági, kereskedelmi és szociális ellátó hálózata (és egyben látképe is) nagy 

változáson esett át. Az „alvó” nagyközség igazi kisvárosi arculatot kezdett ölteni 

(Kernné, 1999). 

A 80-as évek korszellemének megfelelő központi oktatás már elkezdte a 

környezetismeret kérdésének bevezetését tanterveibe, és olyan országos programok is 

megerősítették e célkitűzéseket, mint például a „Madarak és Fák napja” kezdeményezés. 

A civil szektor hangja és érdekérvényesítő képességének ereje több országos környezeti 

üggyel kapcsolatban is érzékeltette befolyását. A „zöld” összefogás hatására a bős-

nagymarosi vízlépcső munkálatainak felfüggesztése vagy az Ófaluba tervezett kis és 

közepes radioaktív hulladéktároló megépítésével szembeni tiltakozás sikere többek közt 

már azt mutatják, hogy hazánk lakossága is egyre érzékenyebben kezeli a környezeti 

http://www.paks.hu/
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ügyeket és a természeti környezet megóvásának témájával megszólíthatóak a tömegek. 

(Glied, 2013) 

 

4.1.2. A 90-es évek 

A világrend geopolitikai értelemben vett átalakulása hazánkban is meghozta a 

változásokat. A rendszerváltás egyben új önkormányzati világot teremtett. Ahogyan azt 

korábban kiemeltem, a magyarországi településirányítási rendszer bizonyos értelemben 

„nagy” szabadságot biztosít az önkormányzatoknak (Pálné, 2008). E decentralizáltságból 

adódóan, az új irány kialakítása során már hangsúlyosabban jelenhet meg egy adott 

közösség elképzelése a helyi értékek és azok prioritásainak szempontjából. Ennél fogva, 

adott esetben a környezetvédelem és környezetcentrikus gondolkodás szerepének 

erősödése is tetten érhetővé válik. 

Jó példa erre Paks esetében a Szarkofág Nélküli Jövőért Egyesület rövid virágzása is. E 

szervezet létrejöttének hátterében számos tényező szerepet játszott. A fejlemények többek 

között visszavezethetőek arra a nemzetközi eseményre, miszerint az 1990-es évek elején, 

az Oroszországban életbelépő környezetvédelmi törvények értelmében már nem volt 

lehetséges a korábban Szovjetunióba visszaszállított veszélyes radioaktív hulladékok, 

elhasznált üzemanyag-kazetták további szállítása, ezért az arra illetékes kormányzati 

szervek egy Pakson megépítendő ideiglenes hulladéktárolóról döntöttek (Gutai, 2005). 

Ennek környezeti hatása miatt addig sohasem tapasztalt nukleárisenergia-ellenes 

demonstrációra került sor a városban. 1994. január 27-én egy jól megszervezett tüntetés 

keretében 1500 ember vonult a városháza elé, ahol a hulladéktároló megépítése ellen 

tiltakoztak, valamint áramdíjkedvezményt követeltek az atomerőmű 15 kilométeres 

körzetében élő lakók számára.
90

 Ugyanakkor, mint később kiderült, a háttérben 

meghúzódó, egyáltalán nem környezetmegóvás orientált indokok voltak mérvadóbbak, 

azaz a demonstráció a polgármester személye, és egyben az életszínvonalbeli 

különbségek ellen szólt. Ez utóbbi alatt azt értjük, hogy míg a PAV (Paksi Atomerőmű 

Vállalat) a rendszerváltozást követően is tudta tartani, sőt növelni a dolgozóinak 

életszínvonalát, addig a régi paksi lakosság egy része a létbizonytalanság szélére 

sodródott a hirtelen kirobbanó kapitalizmus által generált privatizáció és ipari átalakulás, 

                                                 

 

90
  Paksi Hírnök, 1994. február 9., VI. évfolyam/3. szám – Ingyenáramot követelnek, 2. old. 
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azaz a helyi könnyűipar leépülésének következtében. E tiszavirág életű kezdeményezés 

az ugyanabban az évben rendezett parlamenti választások során elvesztette vonzerejét. 

Ahogyan érzékelhetjük, még egy látszólag jó pénzügyi környezetben élő település esetén 

sem téveszthetőek szem elől a különbségekből fakadó ellentétek. Annak ellenére sem, 

hogy Paks városa a rendszerváltozás ésaz  új típusú önkormányzati megközelítés nyertese 

volt. Az 1990. évi C. törvény IV. fejezete rendelkezik a helyi iparűzési adóról, melynek 

hatásai máig jelentős befolyással bírnak a település életére. Az atomerőmű és az azt 

kiszolgáló helyi vállalkozások által évente fizetett komoly összegek bizonyos értelemben 

igencsak speciális helyzetbe hozták a várost. A 90-es évekre a városban a sport és 

egészséges életre való nevelés jelentősége is egyre hangsúlyosabb szerephez jutott. Ezt 

nagyban elősegítette a kosárlabda csapat NB1-es szereplése és Kovács Antal 

cselgáncsozó 1992-es olimpiai bajnoki címe is. Mind a PSE, mind az ASE különböző 

verseny- és tömegsport szakágai nagy hangsúlyt fektettek az utánpótlás nevelésre, ezzel is 

elősegítve az egészséges életmód gyakorlati megvalósítására való törekvést. 

A környezeti ügyekkel kapcsolatos érzékenység is mind hangsúlyosabban jelent meg a 

városban. A 8/1996.(III.30.) számú rendelet döntött a települési önkormányzati 

Környezetvédelmi alap létrehozásáról, mely a következő feladatokat emeli ki: 

 a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, 

 az emberi egészség védelme, javítása, 

 felszíni, felszín alatti vizek mennyiségi, minőségi megőrzése, 

 helyi természeti erőforrások és értékek megőrzése, fenntartása, 

 a környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások, kiállítások költségeinek 

fedezése, 

 környezetvédelmi felmérések, mérések, tanulmányok elkészítése.
91

 

E rendelkezéssel párhuzamosan, 1996-ban Magyarország területén létrejött a Duna-Dráva 

Nemzeti Park, melyhez szervesen kapcsolódik a Paks határában található Dél-mezőföld 

Tájvédelmi Körzet, és az azt kiegészítő és körülvevő térségek, helyi védett természeti 

területek és helyi védett egyedi értékek. Ezek jelentőségéről és az ott található speciális 

flóráról és faunáról, továbbá a következőkben röviden megemlített non-profit 

                                                 

 

91
 Paks Város Önkormányzatának, 8/1996.(III.31.) számú rendelete 
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szervezetekről bővebben a későbbi, konkrétan e témakörrel foglalkozó alfejezetben 

kívánok foglalkozni: 

 1995-ben kezdte meg munkásságát a Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány, 

 1998 pedig az ÖKO Munkacsoport alapítvány is megalakult 

Az évtized végére, a több lokális politikai változás ellenére, a környezeti ügyek egyre 

jelentősebb teret nyertek a város életében. Természetesen maradt még hely bőven a 

fejlődésre, de legalább az országosan is kötelezően előírt feladatok elvégzése és az 

azokból fakadó felelősségi körök meghatározása megtörtént, és a civil kezdeményezések 

is egyre inkább megtalálták helyüket az új rendszerben. A lakosság, a sport és egészséges 

életmód szemléletének gyakorlásán keresztül, egyre jobban összekovácsolódott, és a 

kezdeti feszültségek feloldódni látszottak. 

 

4.1.3. A millenniumtól napjainkig 

Az ezredforduló több szempontból is további változásokat indukált mind a város 

életében, mind pedig a lokális környezeti ügyekkel való törődés tekintetében. Az 

atomerőmű üzemidő-hosszabbításának lehetősége az eredetileg tervezett 30 éves 

üzemelési időszakot további 20 évvel növelhette meg. Az ez irányú munkálatok már az 

évezred elején elkezdődtek, és az 1-es és 2-es blokkok esetében e folyamatok 20l4 végére 

le is zárultak, azaz az atomerőmű első két blokkja további húsz évig üzemelhet. Ennek 

gazdasági és szociális hatása a város hosszú távú fenntartása szempontjából kiemelkedő, 

hiszen további minimum 20 évre biztosított a helyi speciálisan képzett munkaerő 

foglalkoztatása. 

Egy másik meghatározó tényező hazánk és a település életében a 2004. május 1-ji EU 

csatlakozás, mely további lendületet kölcsönzött a lokális közösségnek. A helyi adókból 

származó jelentős bevételek lehetőséget nyújtanak mind az EU-s és más alapok (Norvég, 

vagy Svájci Alap) pályázatainak lehívásához. A finanszírozási modellből adódóan, az 

adott projektek önrészének előteremtése, Paks esetében látszólag egyszerű, így e források 

elérhetősége fokozottan hozzájárul a település és agglomerációjának további 

fejlődéséhez. Ez által az ezredfordulót követően a település ismét nyertesen kerülhetett ki 

a változásokból. Lássuk mire is fordította ezen összegeket a város? Mennyire hathatósan 

jelentkezett a környezeti szempontok mérlegelése a büdzsében? 
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Röviden érdemes megjegyezni a helyi sportélet jelentősebb eredményeit. Az NB1-es férfi 

kosárlabdacsapat sikerei mellett, Kozmann György számos világ- és Európa-bajnoki 

címén és dobogós helyezésén túl, a 2004-es és 2008-as olimpiákról bronzérmekkel tért 

haza, Braun Ákos pedig cselgáncs Európa- és világbajnok lett, továbbá a PSE labdarúgó 

szakosztálya is feljutott a legmagasabb szintre a hazai futballban. Ezen kiemelt 

eredményekből is jól visszatükröződik mind az atomerőmű, mind pedig a város 

elkötelezettsége az egészséges élethez való jogunk, sporton keresztüli támogatásával 

kapcsolatban. 

A millenniumot követően az egészséges természeti környezet kialakításának igénye még 

hangsúlyosabban tetten érhető a város életében. A 90-es években létrehozott alapítványok 

tevékenységein túl, új szervezetek, kezdeményezések is a környezetpolitika céljai és 

környezettudatosság növelése mellett tették le voksukat. Ezt bizonyítandó, a település 

már az évezred elején megtette az első lépéseket. A 2002-es Európai „Virágos városok” 

verseny „Ezüst diplomájának” megszerzése volt az egyike az első lépcsőknek, melyet a 

közösség a környezettudatosság erősítésének irányába tett. Az elmúlt másfél évtizedben 

számos, az értekezésem során később részletesen bemutatott, környezeti beruházásokat 

valósított meg a város, és annak civil és magánszférája, melyek röviden a következők:  

 Ökocsiga Közhasznú Egyesület 2009 

 Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer/Hulladék Kezelő Központ, 2011 

 Komplett vízmű rekonstrukció és a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 

létrehozása, 2011 

 Jelentős volumenű/távolságú kerékpárút fejlesztés 

 Cseresznyéskert Erdei Iskola felújítása, 2013 

 Aktív Energia Egyesület, Energiaház, 2015 

 Napelemes rendszer kiépítése a paksi közintézményeknél, 2015 

A fent említett civil és közhasznú szervezetek létrehozása, a különböző helyi célok, és a 

megvalósított tervek további távlatok, mintegy tartalékokat rejtenek a környezetcentrikus 

gondolkodás fejlesztésének elősegítésében. Továbbá, a hathatós lokális környezetpolitika 

eszközeinek gyakorlati megvalósulásában rejlő lehetőségekre is rámutatnak Paks város 

környezetcentrikus kezdeményezései. 
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4. kép: Virágos város oklevél, Hulladékkezelő központ, erdei iskola, kerékpárút. Forrás: www.paks.hu 

 

Az épített mesterséges környezet további bővítése is hathatós szerephez jutott az elmúlt 

kicsivel több, mint másfél évtizedben. Az önkormányzat elsősorban a mára a város 

szívében elhelyezkedő régi konzervgyár ipari területéből alakított ki üzleti, lakossági 

tereket és egy múzeumot. Továbbá számos régi óvárosi, főutcai épület is felújításra került 

a magánszektor által és ezek mellett új nagy beruházásoknak is tanúi lehettek a helyiek. 

Új egészségközponttal és balneológiai intézettel bővült az óváros, a lakótelep pedig 

jégkorcsolya-pályával lett gazdagabb. Ezen befektetések említésével csupán hangsúlyozni 

szerettem volna a folyamatos fejlődés és forrásfelhasználás jelentőségét. Miután 2014 

tavaszán Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy hazánk további két atomerőművi 

blokk beruházását tervezi Paksra, a település 21. századi jövőképe még inkább 

kikristályosodni látszik. 

Az elmúlt közel 40 év kegyes volt a településhez. Annak közössége látszólag –ugyan nem 

teljesen konfliktusmentesen–jól kezelte a folytonosan felmerülő új helyzeteket, és 

ahogyan láttuk általában győztesen került ki a változásokból. A bemutatott természet 

környezeti és épített környezeti beruházások is jól tükrözik a helyiek elkötelezettségét és 

felelősségvállalását településük fejlesztése és szépítése kapcsán.  

http://www.paks.hu/
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4.2. A lokális környezetpolitika 

Paks rendkívül különleges magyar város. Történetét, fejlődését, gazdasági, politikai, 

társadalmi életét minden oldalról meghatározza az „Atomváros” státusz. Ahogyan láttuk, 

Paks néhány évtized távlatából már elképzelhetetlen az atomerőmű nélkül, és ha 

Magyarországon atomenergiáról beszélünk, akkor óhatatlanul szóba kerül Paks városa. 

A különös szimbiózis egyik érdekes aspektusa, hogy a város nevét viselő létesítmény 

abszolút nem esik a saját/helyi szabályozás hatásköre alá. Az atomerőmű státuszát az 

1996.évi CXVI. törvény az atomenergiáról és a 190/2011 (IX.19) kormányrendelet 

szabályozza, ezek hatálya alá esik. Éppen ezért is a paksi városvezetés nagyon különleges 

szakmai-politikai helyzetben van az erőmű létrehozása óta. Gyakorlatilag a helyi 

vezetésnek nincsen túl sok befolyása az atomerőmű mindennapjaiba. Bizonyos 

szempontból a lokális döntéshozatal kiszolgáltatott, mivel saját jól felfogott érdeke a 

szoros együttműködés, ebből is adódóan számos olyan láthatatlan problémát kell kezelni, 

számos olyan kihívással kell megbirkózni, ami más magyarországi településeken nem 

fordul elő, és ez hazánkban példa nélkül áll. E mozzanat is mintegy ráerősít Paks 

„atipikusságára”. 

Az ország egyetlen atomerőműve található a városban, így ennek komoly hatása van az 

önkormányzati rendeletalkotásra. Köszönhetően annak, hogy Magyarországon (a 

kontinentális jogrendhez szokott országoknak megfelelően) a helyi önkormányzatok 

feladat-, és hatásköre az „általános felhatalmazás elve” szerint alakul, egyes 

önkormányzatok működésében komoly differenciákat találhatunk. Az általános 

felhatalmazás elve azt jelenti, hogy egy önkormányzat bármilyen feladatot elláthat, és 

bármilyen hatáskört betölthet, amit jogszabály nem sorol kifejezetten más szerv/hatóság 

feladat-, és hatáskörébe. Ez a helyi önkormányzatok számára komoly mozgásteret 

biztosít, és a magas helyi adóbevételekkel rendelkező önkormányzatok, mint Paks is, 

számos nem kötelező feladatot vállalhatnak magukra.  

Ebből a szempontból lehet izgalmas Pakson a környezetpolitikai megoldások és 

környezetvédelmi szabályozások kérdése. A város különleges/kiemelt státuszban van az 

erőmű miatt, ugyanakkor az állandó (egyszerre szubjektív és objektív) veszélyforrásból 

eredően a környezetvédelem mindig fontos és érdekes téma a város számára. Vizsgálatom 

céljainak szempontjából kerül bemutatásra, hogy az „Atomváros” miként kezeli a zöld 

ügyeket, mekkora személyi és anyagi erőforrásokat mozgat meg a környezetvédelem 
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területén, és mennyiben számít ez kiemelten primer területnek az önkormányzati 

rendeletalkotás során. Továbbá ahhoz, hogy értekezésem tárgya szempontjából 

megfelelően értelmezhető legyen a paksi helyzet, a helyi önkormányzat releváns stratégia 

dokumentumait, rendeleteit elemezve próbálom feltárni a helyi környezetpolitika valós 

súlyát a döntéshozatalban. 

 

4.2.1. A környezetvédelem helye az önkormányzati hierarchiában 

A felelős lokális környezetpolitika kialakításához elengedhetetlen feltétel a megfelelő 

szakképzettséggel rendelkező személyi állomány megléte, a felelős városvezetés, az 

átlátható jogi és gazdasági környezet, az aktív és kezdeményező hozzáállás. Paks 

esetében azt tapasztaltam – mind a dokumentumelemzés, mind pedig a Süli János 

polgármester úrral készített interjúm során
92

 – hogy az önkormányzatnak nincsen 

konkrétan e területtel foglalkozó bizottsága, vagy albizottsága, sőt, a város polgármesteri 

hivatalának szervezeti felépítésében sem találkozhatunk környezetvédelmi osztállyal, 

vagy bármilyen kimondottan erre a célra létrehozott szervezettel. A műszaki osztály
93

 

egyik fő feladataként ugyan meg lett határozva a környezetvédelmi hatósági feladatok 

ellátása, ugyanakkor a gyakorlatban e tevékenységet mindösszesen egy személy látja el a 

műszaki hatósági csoport tagjaként. E személy hivatalos munkaköre: építésügyi és 

környezetvédelmi hatósági ügyintéző. A későbbiekben elemzett dokumentumokban 

meghatározott környezeti ügyek megvalósításáért java részben a polgármester és a 

főjegyző személye a felelős, ami jelenthet némi garanciát. 

Ennek ellenére úgy vélem, hogy az említett számosság és a hierarchiában, szervezeti 

felépítésben betöltött szerep nem mutat túl meggyőző képet a helyi környezetvédelem és 

környezetpolitika prioritásai szempontjából. Az egyetlen, kimondottan erre a feladatra 

kijelölt személy pedig nem jelent garanciát a környezeti ügyek megfelelő súlyú 

kezeléséhez. Továbbá a pozíciót betöltő Zilizi Fannival készített interjú
94

 során kiderült, 

hogy az ő feladatai elsősorban: 

 A helyi természetvédelemmel kapcsolatos szakhatósági eljárásokat lefolytatása. 
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 Interjú: Süli János Paks város polgármesterével. 2016. március 9. 

93
 http://www.paks.hu/onkormanyzat/paksi_polgarmesteri_hivatal_szervezeti_felepitese.php Letöltve: 

2016. 05. 12. 
94

 Interjú: Zilizi Fanni, építésügyi és környezetvédelmi hatósági ügyintéző. 2016. július 20. 
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 Ellátja Paks Város közigazgatási területén a jegyző környezetvédelemmel 

kapcsolatos hatósági feladatait, ezen belül zajterhelési határértéket állapít meg 

szolgáltatási tevékenységek folytatása esetén, eljár ezek megsértése esetén.  

 Ellátja Paks Város közigazgatási területén a jegyző levegővédelemmel, 

belterületen parlagfű elleni védekezéssel és gyomos ingatlanok gyom 

mentesítésének elrendelésével kapcsolatos feladatait.
95

 

 Foglalkozik még a 2016-2021-re vonatkozó Paks Város Környezetvédelmi 

Programjának előkészítésével. 

A tények arra utalnak, hogy amíg a következőkben vizsgált dokumentumok helyenként 

részletes mélységben foglalkoznak a környezetvédelem helyi problematikájával, addig a 

rendelkezésre álló humánerőforrás tapasztalata és szerteágazó feladatai nem szavatolják a 

mindenkori környezetpolitikai érdekek megvalósításának prioritását. 

 

4.2.2. A környezetvédelem direkt finanszírozása 

A települési költségvetések elemzésekor arra voltam kíváncsi, hogy külön tételként, 

külön feladatként jelenik-e meg a környezetvédelem, valamint hogy milyen volumenben. 

Egy költségvetésből tisztán látszik, hogy az adott önkormányzat mekkora összeget, és 

milyen formában (kötelező feladatok ellátása, pályázati keret stb.) szán egy témára. 

Ahhoz, hogy friss képet kapjak Paks város kapcsán, a 2006 és 2014 közti időszakot 

vizsgáltam meg. Általános igazság, hogy mindegyik évben csak néhány sorban említették 

a környezet-, vagy természetvédelmet az egyes anyagok. Ez természetesen önmagában 

nem jelent semmit: ettől még az adott város számára lehet kiemelten fontos terület a 

környezetvédelem, de lehet a téma elhanyagolásának is a jele. Paks kapcsán egyik sem 

igaz teljes mértékben. 

Az is kiderült, hogy a vizsgált nyolc évben a környezetvédelemre fordított összegek 

mértéke erősen hullámzó képet mutat. A könnyebb átláthatóság érdekében a fontosabb 

adatokat egy táblázatba gyűjtöttem: 
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 http://www.paks.hu/res/szervezeti_muszaki.pdf Letöltve: 2016. 05. 12. 
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 2014

96
 

2013

97
 

2012

98
 

2011

99
 

2010

100
 

2009

101
 

2008

102
 

2007

103
 

2006

104
 

Önkormányzati 

környezetvédel

mi alap 

céltartaléka 

1 millió 

forint 

1 millió 

forint 

1 millió 

forint 

1 millió 

forint 

- 653 ezer 

forint 

- - - 

Védett 

környezetben 

álló épületek 

homlokzat 

felújítására 

odaítélhető 

támogatás 

maximális 

értéke 

- - 800 

ezer 

forint 

500 

ezer 

forint 

500 ezer 

forint 

500 ezer 

forint 

500 ezer 

forint 

500 ezer 

forint 

500 ezer 

forint 

Környezetvédel

mi céltartalék 

- - - - - - - 3 millió 

forint 

3 millió 

forint 

Környezetvédel

mi bizottság 

pályázati 

tartalék 

      230 ezer 

forint 

  

 

3. táblázat: Paks város, környezetvédelmi kiadások 

 

Látható, hogy az egyes költségvetésekben a környezetvédelemmel összefüggő tételek 

egészen változatosan szerepelnek. Az első két vizsgált évben az évenkénti hárommillió 

forintos céltartalék komoly különbség az azt követő évekhez képest, de érdemes 

megjegyezni, hogy pont a gazdasági válság, és a kormányzati megszorító intézkedések 

előtt/azok küszöbén állt az ország 2006/07-ben, így ez okozhatta a bőkezűbb 

költségvetési politikát. A 2007-es évhez kapcsolódóan érdekes megemlíteni, hogy a 
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költségvetésről szóló rendelet sehol sem tartalmazza a „környezet”, vagy „természet” 

szavakat, az erre szánt összegeket a háttéradatokból, mellékletekből lehet kikeresni. 

Az is jól látható, hogy a kormányváltás óta az önkormányzati környezetvédelmi alap lett 

a környezetvédelmi költések fő forrása. A Környezetvédelmi törvény alapján 

önkormányzati környezetvédelmi alapot a települési önkormányzat saját feladatai 

megoldásának elősegítése érdekében hozhat létre, az alapban levő összeg pedig csak 

környezetvédelmi célokra használható fel. 

A 2014-ben előirányozott 8 milliárd forintos bevételhez és a közel 23 milliárdos 

költségvetési bevételi főösszegéhez
105

 képest nagyon alacsony környezetvédelmi 

céltartalékkal rendelkezik az önkormányzat. Ugyanakkor Süli János polgármester az 

interjú során kifejtette
106

, hogy amennyiben bármilyen váratlan környezetvédelmi 

(katasztrófavédelmi) kiadásra szükség lenne, akkor természetesen a város képes annak 

finanszírozására. Továbbá, a különböző környezetvédelmi jellegű projektek önrészének 

finanszírozása nem ebből az alapból történik, így csalóka lehet a kép a környezeti értékek 

és érdekek védelmével, és a helyi vezetés elkötelezettségével kapcsolatban, hiszen, míg 

az összeg kevésnek tűnhet, a valóságban sokkal többet fordít a város a „zöld ügyre”. 

 

4.2.3. A helyi környezetpolitika céljainak megjelenése az önkormányzat 

dokumentumaiban 

Ebben az alfejezetben a számos Paks város által megalkotott környezetvédelemmel 

kapcsolatos rendeletek, programok és stratégiák
107

, közül a négy legrelevánsabb 

dokumentum kerül részletesebb bemutatásra. A dokumentumok számosságából és 

terjedelméből adódóan, a teljesség igénye nélkül, ezek a következők: Önkormányzati 

rendelet a települési önkormányzati környezetvédelmi alapról, Önkormányzati rendelet a 

helyi természeti értékekről, Paks Város Környezetvédelmi Program 2011-2016, és Paks 

Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015. Ezek mélysége helyenként jól érzékelteti a 

téma jelentőségét. Azonban alkalmasint túl általános és a helyi természeti 

környezetfejlesztési célok nem feltétlenül a témával kapcsolatos elkötelezettséget, 
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mintsem a kötelező önkormányzati feladat megvalósítását és az esetenkénti gazdasági 

előnyökkel járó beruházásokban rejlő lehetőségeket domborítja ki. 

 

4.2.3.1. Önkormányzati rendelet a települési önkormányzati környezetvédelmi 

alapról
108

 

Gyakorlatilag a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 58 paragrafusának rendelkezései hívták életre azt az alapot. Témám 

szempontjából ez a kiindulási alap. A költségvetéseket megismerve egyértelművé válik, 

hogy a környezetvédelmi tárgyú költések legfontosabb forrása az alap. Az alap bevételi 

forrásaiként a rendelet megnevezi: 

 a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes 

összegét, 

 a területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen 

kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30%-át,  

 a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben 

meghatározott részét, 

 az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összegét,  

 illetve egyéb bevételeket. 

A rendelet szerint a környezetvédelmen belül kiemelten kell kezelni a károsodott 

környezet javítását, az emberi egészség védelmét és javítását, a felszíni és felszín alatti 

vizek mennyiségi és minőségi megőrzését, a helyi természeti erőforrások és értékek 

fenntartását, illetve a környezetvédelemmel összefüggő oktatási, tájékoztató előadások és 

kiállítások finanszírozását, tanulmányok, mérések, felmérések készítését. 

 

4.2.3.2. Önkormányzati rendelet a helyi természeti értékekről
109

 

Az időben soron következő rendelet az 1996. évi LIII. törvény 24-25.§-ban kapott 

felhatalmazás alapján rendelkezik a helyi természeti értékekről. Szintén kiemelten fontos 
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dokumentumról van szó, hiszen a joganyag minden elemében kapcsolódik a környezet, a 

természet védelméhez. A rendelet célja többek között a kiemelt oltalmat igénylő földtani, 

víztani, növénytani, állattani, tájképi és kultúrtörténeti szempontból, vagy más 

közérdekből helyi védelemre érdemes helyi jelentőségű természeti területek védetté 

nyilvánítása. Továbbá jogi eszközöket biztosít a helyi természeti területek és emlékek 

megvédéséhez, illetve, ami talán az egyik legfontosabb, hogy előmozdítsa a társadalom 

bevonását a helyi jelentőségű természeti területek megőrzésébe és a széleskörű 

szemléletformálásba. 

A rendelet kimondja, hogy a helyi védelem irányítása az önkormányzat Képviselő-

testületének hatáskörébe tartozik. Ennek megfelelően a védetté nyilvánításról és a 

védelem megszüntetéséről is e testület dönt. A rendelet meglehetősen részletesen kezeli a 

védetté nyilvánítás szabályait, az ezzel kapcsolatos feladatokat, a jogalkotó tehát alaposan 

jár el. A helyi természeti védelem alatt álló területekről és emlékekről a Jegyzőnek 

nyilvántartást kell vezetnie, melynek tartalmaznia kell: 

 „a védett természeti terület, ill. emlék érték leírását, pontos helyét (helyrajzi 

szám), tulajdonosát, használóját, 

 fényképet, helyszínrajzot, 

 a védelem típusának megjelölését, 

 a védelmet megállapító rendelet számát, 

 a védett természeti terület, ill. emlék védelme indokainak rövid, szakszerű leírását, 

 a védett természeti terület, ill. emlék kezelőjét 

 az ellenőrzések tapasztalatait és a megtett intézkedéseket.”
110

 

Nagyon érdekes megjegyzés, hogy a védett természeti emlékek megóvása minden polgár 

és helyi szervezet kötelessége. Előremutatónak, és fontosnak tartom a környezetvédelem 

területén a közös felelősség tudatosítását. 

A rendelet részletesen és több oldalról szabályozza a természetvédelem szempontjából 

fontos helyi értékek védelmének, megőrzésének finanszírozási kereteit, lehetőségeit. A 

joganyag több pontban kiegészíti, szigorítja az országos környezetvédelmi előírásokat, 
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illetve külön paragrafusban foglalkozik a helyi emlékek megóvásának oktatásban és 

közművelődésben betöltött szerepével. Itt kiemelésre kerül, hogy a természeti területek és 

emlékek ismeretének terjesztése helyt kell, hogy kapjon a települési oktatás minden fokán 

és a helyi médiában egyaránt. 

 

4.2.3.3. Paks város környezetvédelmi programja 2011-2016
111

 

„A környezetvédelmi program a település társadalmi és gazdasági erőforrásainak, 

környezeti minőségének, műszaki, anyagi és humán ellátásának figyelembevételével a 

fenntartható fejlődés érdekében tervezett intézkedések összessége, amely megteremti a 

település lakossága számára az életszínvonal növekedésének az életminőség javulásának 

egyensúlyi feltételeit.”
112

 

Paks városa a 2011-2016-os időszakra egy meglehetősen terjedelmes, közel kilencven 

oldalas környezetvédelmi programot fogadott el. A program első fele alaposan dolgozza 

fel a vonatkozó elméleti hátteret, illetve a tervezés terén is konzekvens, logikus, jól 

végiggondolt munka. 

A környezetvédelmi program célkitűzései a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal 

összhangban a következők: 

 „Az egészséges környezet feltételeinek biztosítása, az emberi egészséget károsító, 

veszélyeztető hatások megelőzése, csökkentése, megszüntetése, a megfelelő 

életminőséghez szükséges környezeti állapot létrehozása és megőrzése.  

 Az élő és élettelen környezeti természet közeli állapotának megőrzése, a 

természeti értékek megóvása, fennmaradásának biztosítása.  

 A természeti erőforrásokkal való gazdálkodásban a lételemnek tekintett természeti 

erőforrásokkal (víz, föld, levegő) való takarékos, értékvédő gazdálkodás.  

 Az előzőekkel összefüggésben a gazdasági fejlődés és a környezet harmonikus, 

ésszerű környezet igénybevétele.”
113
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A környezetvédelmi program mélységében ismerteti a város természeti, környezeti, 

társadalmi, gazdasági, demográfiai jellemzőit, ezeket hosszasan taglalja, és alaposan tárja 

fel. Külön fejezetben foglalkozik azzal, hogy a lakosság és a helyi civil szervezetek 

kifejezetten fogékonyak a környezeti témák iránt, de az írás szerint Paks városa is sokat 

tesz az egészséges környezet kialakításáért, tagja például az Egészséges Városok 

Magyarországi Szövetségének. A program kiemeli az Együtt a parlagfű ellen Alapítványt, 

melyet 1995-ben Pakson alapítottak. 

A dokumentum meglepő részletességgel taglalja Paks földtani, vízrajzi adottságait, illetve 

a légszennyezettségre vonatkozó adatokat. Utóbbiakkal összefüggésben kifejti, hogy 

például Szekszárddal összevetve Paks helyzete kedvezőbb, hiszen egyrészt a 6-os főút 

elkerüli a várost, másrészt a Duna felé fújó szelek is tisztítják a helyi levegőt. 

A város „atomváros” jellegéből fakadóan dicséretes, hogy a környezetvédelmi program 

komolyan foglalkozik a megújuló energiaforrások alkalmazásával is. Leszögezi 

ugyanakkor, hogy ezeknek az energiaforrásoknak az alkalmazása Magyarországon 

egyelőre kezdeti stádiumban van, és valódi szerepüket csak közép-, és hosszú távon 

fogják elnyerni az alternatívok (napenergia, szélenergia, geotermikus energia stb.). A 

napenergiára kitérve a dokumentum úgy értékel, hogy ez az energiaforrás hosszabb távon 

is csak kisegítő, illetve demonstratív szereppel bírhat, ellenben a Duna által biztosított 

vízenergia kiaknázása a Paksi Atomerőmű tervei között is szerepel egy kisebb vízi erőmű 

létesítésével. 

A szélenergiával kapcsolatban már jóval előrehaladottabb állapotokról számol be a 

program: az atomerőmű szigorú kritériumrendszere miatt hosszú időre visszanyúló 

mérési statisztikák érhetőek el, melyek felhasználásával Györköny határában készítenek 

elő jelenleg szélerőmű-park beruházást. Sajnos ez a projekt az évek folyamán erodálódott 

és a különböző gazdasági érdekek miatt már teljesen meghiúsulni látszik. 

Nagyon tanulságos, és fontos, ahogy a dolgozat az „egyéb környezet jellemzők” részben 

kellő alapossággal részletezi a tudatformálás fontosságát. A dokumentum kiemeli, hogy 

az 1998-ban létrehozott, majd az óta kétszer megújított Nemzeti Környezeti Nevelési 

Stratégia nem csak a közigazgatás, az oktatás, vagy a média hagyományosnak mondható 

csatornáin, ágensein keresztül próbál a társadalomra hatni, hanem felöleli a társadalom 

minden elemét és szituációját, beleértve a családot is. 

„A környezeti nevelés egy folyamat, amelyben olyan világnemzedék nevelkedik fel, 

amely ismeri legtágabb környezetét is, törődik azzal, valamint annak problémáival. 



159 

 

Ismeretekkel, készségekkel, attitűdökkel, motivációval és elkötelezettséggel rendelkezik, 

hogy egyénileg és közösségben dolgozzon a jelenlegi problémák megoldásain és az 

újabbak megelőzésén”.
114

 

Mindezek alapján a környezeti nevelés végső célja, hogy kialakítsa az egyes emberekben, 

csoportokban és a társadalom egészében a környezettel kapcsolatos új magatartási és 

életviteli normákat, mintákat, attitűdöket. Ezt követően a program részletesen kifejti a 

család, az óvoda, az iskola, illetve a munkahely feladatait, felelősségeit a környezeti 

nevelésben. 

Az önkormányzat feladatait és szerepvállalását részletezve az írás úgy fogalmaz, hogy az 

önkormányzat kapcsolata a Paksi Atomerőművel annak jelentőségének megfelelő, az 

önkormányzat elsősorban tájékoztatással segíti elő a környezetvédelmi tevékenységet. Az 

önkormányzat képviselői aktívan részt vállalnak a környezetvédelmi vonatkozású, 

oktatási és tájékoztató jellegű feladatokban. Érdemes kiemelni a dokumentum szerint az 

erdei iskolai rendezvényeket, iskolák, óvodák számára készített vetélkedőket. 

A program úgy értékeli, hogy az önkormányzat erőssége a vonatkozó tárgyú helyi 

rendeletek betartása, betartatása, illetve a környezethasználatok szabályozottsága. Az 

energiagazdálkodással összefüggő programok pedig tovább segítik a környezeti elemek 

megóvását, körültekintő, kíméletes igénybevételét. A dokumentum végén példaértékű, 

ahogy minden kérdéskörhöz (levegő, talaj, hulladékgazdálkodás, vizek védelme, 

környezetbiztonság, tudatformálás, stb.) pontos feladatokat, felelősöket és határidőket 

társít a program. 

 

4.2.3.4. Paks Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015
115

 

Az igencsak terjedelmes, kétkötetes dokumentum ambivalens érzéseket kelt a város 

környezetpolitikáját vizsgáló kutatóban. Először is az első kötet, Megalapozó Vizsgálat
116

 

alcímmel ellátva, részletesen veszi szemügyre a város természeti és épített környezeti 

adottságait és a környezetvédelem helyi sajátosságait és jellemzőit. 

A stratégia kiemeli a táji és természeti adottságok alfejezet értékelése során, hogy „a 

helyzetfeltárás alapján a meglévő problémák nem tekinthetők jelentősnek, ám 
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kezelésükkel hosszú távon egy harmonikusabb ember-táj kapcsolat alakulhat ki, legyen 

szó a víz-rehabilitációs munkálatokról vagy éppen az út melletti fásításokról.”
117

 Továbbá 

megjegyzi, hogy „a tervezett fejlesztések közül előreláthatóan az ipari park 

területnövekedése, és az atomerőmű bővítése fog leginkább tájhasználati konfliktusokat 

generálni
118

. 

A környezetvédelem (és településüzemeltetés) alfejezet során részletezi
119

: 

 a talaj, 

 a felszíni és felszín alatti vizek állapotát, 

 a levegőtisztaság és védelem szempontjait, 

 zaj- és rezgésterhelés kihívásait, 

 a sugárzásvédelem kérdéskörét, 

 a hulladékkezelést, 

 vizuális környezetterhelést, 

 árvízvédelmet. 

A fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák alfejezet során
120

 nagyon 

általánosan fogalmaz, és kiemeli a környezetvédelmi program által már korábban feltárt 

gyengeségeket, melyek a következők: 

 közüzemi hálózatok elöregedése, 

 belvízveszélyes területek,  

 talajvíz készletek elszennyeződése,  

 településen átmenő főutak (pl. Dózsa Gy. út) mentén kialakuló zajszint és 

légszennyezettség,  

 illegális hulladéklerakások. 
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Illetve mintegy kiegészítve azokat felveti, hogy „mindezek mellett Paks földrajzi 

adottságából származik a város egyik jelentős talajvédelmi és egyben környezetvédelmi 

problémája, a dombvidéki erózió, melybe beletartozik mind a szél, mind a víz által 

okozott erózió”. 

A környezetvédelem területén a korábbi évek stratégiáihoz képest, nem túl sok új 

problémakört tár fel e dokumentum. 

Értekezésem szempontjából az ambivalens érzéseket mégis a második kötet adja igazán. 

Azon túl, hogy ez a kötet maga a stratégia, a jövőkép megfogalmazása során látványosan 

jelentkezik a természeti és épített környezet védelmének jelentősége, azaz: „Paks 2030-

ra stabil gazdasági bázisra épülő, igényes épített és természeti környezettel rendelkező, a 

lakosság megfelelő életminőségét garantáló funkciógazdag középváros”
121

 

A dokumentum során mégsem jelenik meg hangsúlyozottan a helyi környezetpolitika 

céljainak és szándékainak megvalósítási igénye. A tematikus célok között szerepel egy 

klímaadaptáció elnevezésű terület, amely nagyon tömören fogalmazva a következőkben 

foglalja össze nagyon tömören a teendőket: „A lakó- és tágabb környezet tisztasága, a 

levegő, a víz, a talaj jó minősége, a környezet rendezettsége egyre alapvetőbb igénye a 

lakosságnak és egyre inkább az életminőség meghatározó eleme. A globális klímaváltozás 

hatásainak kezelése, a szélsőséges időjárási események negatív hatásainak megelőzése 

egyre fontosabb feladat a településüzemeltetés, településfejlesztés szempontjából is. …” 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések:  

 Csapadékvíz szennyvízrendszerbe jutásának megakadályozása; 

 Csapadékvíz elvezető- és visszatartó rendszerek fejlesztése; 

 Az Imsósi Dunaág vízfolyásának visszaállítása; 

 Uszódi sziget vízrehabilitációja; 

 Erdősávok kialakítása; 

 Komplex zöldfelületi rendszer kialakítása; 

 Partfal stabilizáció.
122
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Továbbá a stratégiában, igencsak ellentmondásos környezeti veszélyként megjelenő 

szempontokat azonosít, mint: 

 Megújuló közterületek lakosság általi nem rendeltetésszerű használata 

 Közterületek megújítása elmarad a városban 

 Az atomerőmű bővítése által generált forgalom a bel- és külterületi utak 

túlterheltségét okozzák, közlekedésbiztonsági problémák adódnak 

 Nem, vagy vontatottan épülnek meg Paks és térsége fejlesztését szolgáló, 

ugyanakkor az erőműbővítéshez szorosan kapcsolódó infrastrukturális, 

lakóterületi beruházások 

 Az atomerőmű üzemeltetésével együtt járó kockázatok (egészségügyi, környezeti 

stb.) havária esemény okán 

 Dunai árvíz 

Sőt, az atomerőmű üzemeltetésével járó veszélyeket valószínűségük szerint a 

legalacsonyabb besorolással
123

 látták el a szerzők. Ezek alapján tehát nem egyértelmű 

bizonyos szempontok és helyzetek megítélésének szubjektív mivolta és pontossága. 

Nem utolsósorban, a környezeti szempontból talán legizgalmasabb tervezet a Protheus 

projekt, melynek „célja, hogy felépítse Paks városa és a környező települések számára az 

elektromobilitás, továbbá a kapcsolódó villamosenergia-termelés, -tárolás, -elosztás smart 

grid integrációk kistérségi hálózatát, ezzel is támogatva az új, élhetőbb és egészségesebb 

környezetet biztosító feltételrendszer megteremtését, továbbá az erőforrás-hatékony 

üzemeltetés fenntartható, megtérülő modelljének létrehozását.”
 124

  

A gyakorlatban ez villamos energiával működő autóbusz és haszonjármű park 

létrehozását, alternatív üzemanyagtöltő infrastruktúra telepítését jelenti, mely a tervek 

szerint Paks 60 km-es gazdasági és logisztikai vonzáskörzetét szolgálja ki. A közösségi 

szükségleteket céljait kielégítő vállalkozás, mintegy 40-45 millió eurós beruházást 

feltételez, melynek megvalósítását követően környezetkímélőbben valósulhatna meg: 

 a munkaerő helyközi szállítása;  

 a helyközi, iskolabuszok működtetése;  

                                                 

 

123
 http://www.paks.hu/res/ivspaks_strategia_2015_vegleges.pdf Letöltve: 2016. 05. 17. 

124
 http://www.paks.hu/res/ivspaks_strategia_2015_vegleges.pdf Letöltve: 2016. 05. 17. 

http://www.paks.hu/res/ivspaks_strategia_2015_vegleges.pdf
http://www.paks.hu/res/ivspaks_strategia_2015_vegleges.pdf


163 

 

 az egészségügyi- és szociális ellátás járműinek működtetése;  

 a hulladékgyűjtés- és víziközmű szolgáltatás járműinek működtetése;  

Továbbá e projekttől reméli a helyi döntéshozatal, többek között, hogy csökkenjen a 

település atomerőműtől való függése, egy új gazdasági ágazat megerősödését 

eredményezheti és a környezetterhelés csökkentése mellett, a kutatás-fejlesztés (K+F) 

tevékenységén keresztül, helyben is hozzájárul a tudásalapú helyi társadalom 

fejlődéséhez. 

 

4.2.4. Rövid helyzetértékelés 

Ahogy arról a bevezetőben is szó esett, Magyarország egyetlen „atomvárosaként”, 

Paksnak újszerű kihívásokkal kellett és kell megküzdenie. A környezetvédelem, a 

klímaváltozás és természeti kincseink erodálódása minden magyar települést érint. Paks 

azonban különleges földrajzi helyzete (a Duna jelenléte, illetve a tény, hogy az Alföld és 

a Dunántúl határán fekszik), és az atomerőmű okán a természetvédelemmel kapcsolatban 

is speciális helyzetben van. 

Az atomerőmű miatt a város környezet- és katasztrófavédelmi szempontból állandó 

támadási felületet hordoz magán, és folyamatos lépéskényszerben van, de ahogy azt a 

fentiekből leszűrhetjük, próbál megfelelni a kihívásoknak. Nemcsak maradéktalanul 

betartja a törvényi előírásokat, de sok helyütt többet is vállal, többletfeladatra szánja el 

magát. Ezt erősítendő a következő fejezet során részletezem a helyi önkormányzat 

környezetvédelmi beruházásai és az értekezésem szempontjából releváns paksi civil 

szervezetek szerepvállalását. Ugyanakkor a fenti dokumentumelemzés alapján, 

kritikaként már most megjegyezhető, hogy a számos feladat professzionális 

koordinációja, projekttámogatása és végrehajtása vélhetően nagyobb létszámú speciális 

képzettségű és tapasztalatú humánerőforrást igényel. Az eddig megismert számokból a 

környezetvédelem finanszírozása sem tűnik bíztatónak, annak ellenére sem, hogy 

feltételezhető, hogy amennyiben szükségessé válna a többlet ráfordítás, a polgármester
125

 

és a város sem habozna. Továbbá a mindenkori városvezetés az érdekes újítások
126

 

tervezeteinek ellenére is konzervatív maradt a kérdésben, és elmaradnak, elmaradtak az 
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esetleges kreatív, progresszív, újító megoldások. Egy atomvárosnak pont az állandó 

lépéskényszere miatt talán érdemes lenne megfontolnia egy merészebb, futurisztikusabb, 

kísérletezőbb környezetpolitika folytatását, hiszen azzal minden téren sokat nyerhetne a 

település. Ezt az új típusú természet-, és környezetpolitikát pedig könnyedén csinálhatná 

a Paksi Atomerőművel szoros együttműködésben, hiszen ezzel mindkét fél jól járna. 

 

4.3. Helyi környezeti beruházások, civil szerepvállalás és az 

önkormányzat munkájának megítélése 

Ahogyan a korábbiakban láthattuk, a mindenkori döntéshozatal kialakította a 

környezetpolitika kereteit. A meghatározott számos célt és a jövőképet, az 

intézményrendszer határain túl, különböző, a város által alapított non-profit és 

profitorientált gazdasági társaságok és civil szervezet közreműködésével kiegészítve 

kívánja elérni. A következőkben a városi polgármesteri hivatal többségi tulajdonában 

álló, az értekezésem szempontjából releváns, környezetvédelem centrikus beruházásokat, 

gazdasági társaságokat és civil szerveződéseket mutatom be annak érdekében, hogy 

objektívan értékelhető legyen a város témámmal kapcsolatos elkötelezettségének 

mélysége és ennek esetleges okai. Továbbá, véleményem szerint, érdekes tanulságokkal 

szolgál, a megjelenítésre kerülő empirikus kutatás releváns eredményei, azaz a település 

lakosságának véleménye a helyi vezetés erőfeszítéseivel kapcsolatban. 

 

4.3.1. Önkormányzati környezeti beruházások 

A környezeti beruházások sorát em is egy üzleti vállalkozással kezdem, hanem röviden 

összefoglalom a település környezetében, országos, és helyi védelem alatt álló természeti 

értékeket. Ezt követően a kötelező feladatokat ellátó közművek helyi speciális helyzetét 

és állapotát elemzem, majd egy érdekes kezdeményezés, a középületek tetején kialakított 

napelem rendszer kialakításának okait és lehetőségeit mutatom be. Az egészséges életre 

való törekvés támogatása és a „tudatformálás” elérhető lehetőségeinek fejlesztése minden 

település számára kiemelt szempontok, így van ez Paks esetében is. A város ezen irányú 

beruházásai is betekintést nyújtanak a helyi környezeti célok sokszínű megjelenésébe. 

Ahogyan látni fogjuk, jellegük kapcsán, ezen vállalkozások némelyike elsősorban anyagi 

ráfordításokkal jár, de lesznek olyanok is, melyek a környezet megóvása mellett 

profitorientált mivoltuknál fogva, a gazdaságosság szempontjait is szemük előtt tartják. 
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Munkahelyteremtő szerepükből adódóan pedig példával szolgálnak a környezeti 

beruházásokban rejlő tartalékokra, lehetőségekre. 

 

4.3.1.1. Nemzeti Park rendszer, Dél–Mezőföld Tájvédelmi Körzet 

Paks és közvetlen agglomerációja komoly természeti környezeti értékekkel bástyázott 

vidék, már maga a Duna és árterülete is rendkívül jelentős flórával és faunával 

rendelkezik. E mellett még itt található a Dél–Mezőföld Tájvédelmi Körzet
127

 egy 

szegmense (mozaik darabja), mely egyben a Duna-Dráva Nemzeti Park területét egészíti 

ki, mintegy 7546,5 hektárral. Ebből fokozottan védett, mintegy 964,7 hektár.
128

 A 12 

mozaikból álló védett terület Fejér és Tolna megye határán, Alsószentiván, Bikács, 

Bölcske, Cece, Dunaföldvár, Medina, Nagydorog, Németkér, Paks, Szedres, Tengelic és 

Vajta községhatárokban terül el. A védetté nyilvánítás célja a mezőföldi táj egyedi 

arculatát meghatározó löszképződmények, az Ős-Sárvíz hajdani medre helyén képződött 

futóhomokos területek és a rajtuk kialakult fajokban gazdag vegetáció és állatvilág 

megőrzése, a tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme. A tájvédelmi körzet magába 

foglalja: a Németkéri Látóhegyet, a szedresi tarka sáfrányost, a Bikácsi Ökör-hegyet, a 

kistápéi láprétet valamint a Bölcskei tátorjános területet.
129

 

Konkrétan Paks szempontjából a következő területek tartoznak ehhez a körzethez, 

továbbá felsorolásra kerülnek a Helyi Védett Természeti Területeket, és a Helyi védett 

egyedi értékeket: 

Duna-Dráva Nemzeti Park, Dél-mezőföld Tájvédelmi körzet: 

 Ürge Tanösvény, Paks 

 Tengelici homokvidék 

 Paksi tarkasáfrányos 

Ezeket mintegy kiegészítve meghatározták a Helyi Védett Természeti Területeket (HTT): 

 Cseresznyési léprétek a Csámpa-patak mentén 
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 Imsósi erdő (melyet később országos védelem alá terveznek bevonni) 

Továbbá a Helyi Védett Egyedi Értékeket (HTE): 

 Faluhelyi fák és fasor 

 Prelátushoz tartozó szőlőterület déli része 

 

5. kép: Dél-mezőföld Tájvédelmi körzet, Ürge Tanösvény, Paks. Forrás: www.paks.hu 

A helyi önkormányzatnak és a lakosoknak is fontos a város határában elterülő védett 

terület és tanösvény. Egyben szerves részét képzi a helyi oktatásnak továbbá a Dunával 

párhuzamosan növeli a természeti környezet értékeit. Ennek karbantartásáért sokat tesz a 

város, mely első sorban anyagi ráfordításokban mutatkozik meg. 

 

4.3.1.2. Vízmű 

A víz kérdés nélkülözhetetlen természeti erőforrás mivoltából adódóan egyaránt komoly 

szerephez jut mind globális, nemzeti, és helyi szempontból is. E tényre fókuszálva, Paks 

önkormányzata jelentős erőfeszítéseket tett a helyi vízügy megerősítésének érdekében, és 

egyben központi meghatározó szerepre is tört az elmúlt évek során. 

A Paksi Vízmű Kft. 1993. június 15-én, 4 települést ellátva kezdte meg működését, majd 

új névvel, feltőkésítve, új vezetéssel az elődszervezet bázisán folytatta és terjesztette ki 

http://www.paks.hu/
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szolgáltatását a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. Az az óta eltelt négy és fél év alatt 

4 megye, 48 település, 125 ezer fogyasztóra duzzadt a társaság partnereinek száma. 

2011-től kezdődően egy hosszú folyamatba, hatalmas beruházásba kezdett a város. A 

korábbi vízmű és rendszerének teljes rekonstrukcióját, és az új, 2011. évi CCIX. törvény 

a vízközmű-szolgáltatásról, követelményeinek megfelelő regionális társaság létrehozását 

és működtetését tűzte ki célul a testület. A társaság ma is 100%-ban önkormányzati 

tulajdonú vízi közmű szolgáltató. A tulajdonosi kör az ellátási terület növekedésével 

egyidejűleg az érintett önkormányzatokkal folyamatosan bővült. Mára többek közt 

Dunaújváros, Dunaföldvár, Bonyhád és Pécsvárad vízellátásáért, szennyvízelvezetésért és 

további feladatok ellátásért is e regionálisan meghatározó társaság a felelős. Az eredetileg 

tervezett 2,5 milliárd forintos beruházás komoly erőfeszítésnek tűnik, melynek jelentős 

részét a paksi önkormányzat állta. 2015-ben készült el a legutóbbi befektetés, mely 

mintegy 1 milliárd 47millió forintból vált valóra a Fejér megyei Előszállás 

szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása, mely 94%-os támogatási aránnyal valósult 

meg a Széchenyi 2020 program keretében.
130

 Már a Paks 2 előkészületeknek apropóján, 

100%-os önkormányzati finanszírozásban a paksi Vácika területén kialakítandó új 

lakótelkes övezet, közművesítése, vízellátása és szennyvízhálózatának kiépítése is, 

mintegy nettó 190 millió forintból valósult meg
131

. 

A Csapó Sándor ügyvezető úrral készült interjú
132

 során kiderült, hogy a társaság 

bevételei 2011 óta, mintegy 3,6-szorosára növekedtek. A 2015-ös év folyamán a többségi 

tulajdonos további 100 millió forintos tőkeemelést hajtott végre ezzel stabilizálva a 

kormányzati célok, a rezsicsökkentés nem várt hatásait. Véleménye szerint a társaság 

stabilan működik, nagyon optimista a Paks 2 által generált beruházások további pozitív 

hatásaival kapcsolatban. A helyi vízbázisok tisztasága, a szennyvíz kezelése minden 

vonatkozó törvényi előírásnak és minőségügyi és környezetvédelmi elvárásnak 

megfelel
133

. Továbbá társaság munkáján keresztül hosszútávon biztosítottnak látja Paks 

város vízbázissal kapcsolatos környezetvédelmi céljait és azok megvalósítását. 

Jól szemlélteti az ügyvezető úr magabiztosságát, hogy az eredeti anyagi ráfordítások –

már rövid időn belül – gyakorlatilag megtérültek. 2015-ben az előző évhez képes további 

12%-kal növelni tudták árbevételeiket és mintegy 2,85 milliárd forintos bevételt voltak 
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képesek generálni
134

. A tulajdonosi szerkezetben 80%-nál magasabb a Paksi 

önkormányzat tulajdonrésze, a fennmaradó pedig a többi társönkormányzat tulajdona. Ez 

a virágzó önkormányzati vállalkozás a tavalyi évben nagyságrendileg 5 millió köbméter 

ivóvizet értékesített és mintegy 3,5 millió köbméter szennyvizet tisztított meg
135

. Jelenleg 

232 fő munkavállalót foglalkoztat különböző területeken
136

. 

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. teljes körű vízszolgáltatást végez, mely 

főtevékenység és kiegészítő tevékenységei a következőek: 

Főtevékenység, 48 településen: 

 Ivóvízellátás 

 Szennyvíz-elvezetés és tisztítás 

 Laborálás 

 Csapadék elvezetés 

A kiegészítő tevékenységek, Paks város területére koncentrálódnak: 

 Építőipari tevékenység, víz és szennyvíz közművek létesítése 

 A paksi gyógyfürdő vízgépészeti üzemeltetése, karbantartása 

 Ár és belvízvédelemre való felkészülés 

 A paksi ürgemezei strand üzemeltetése 

A társaság ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert 

működtet. Ennek megfelelően a cég belső hulladékgazdálkodással, a vízbázis védelmével, 

a levegőtisztaság védelmével is foglalkozik
137

. A vízügyekben Paks városa látszólag jól 

alkalmazkodott az új kihívásokhoz és gazdasági befolyását is kiszélesítette e területen. 

 

4.3.1.3. Hulladékgazdálkodás 

A 21. században a hulladék kezelésének kérdése is meghatározó szerephez jut. Ezt 

felismerve a helyi önkormányzat másik, helyi beruházása Paks és térsége 
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hulladékgazdálkodási rendszerének kialakítása volt. A beruházás kezdete, ez esetben is 

ezen évtized elejére vezethető vissza. A két évig tartó előkészületeket követően a 

megvalósítás 2012 áprilisában kezdődött el. A társulásra – mint azt Dr. Sárosi József 

ügyvezetőtől megtudtam
138

 – több ok miatt is szükség volt, hiszen a 30 ezer főt ellátó 

hulladékgazdálkodás mintegy mintaprojektként indult és ehhez Paks lakossága 

önmagában nem volt elegendő, továbbá a támogatási intenzitás is jelentősen növekedett 

ez által, de jelenleg hazánkban a 100-150 ezer fős ellátói területek rendelkeznek hasonló 

kvalitású teleppel. Tehát Paks központtal, Bölcske, Madocsa, Nagydorog, Györköny, 

Pusztahencse, Gerjen települések hozták létre e társulást. 

Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását Paks Város Önkormányzata 

európai uniós pályázatok segítségével valósította meg 2009 és 2015 között. A KEOP-

7.1.1.1/09-2009-0005 számú pályázat elsődleges célja az volt, hogy az 50 km-re lévő 

cikói lerakó helyett Pakson hozzanak létre egy korszerű hulladékudvart. Az új 

hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításának költsége több mint másfél milliárd 

forint, az EU-s pályázat mintegy hetvenkét százalékos támogatásról szól. A fennmaradó 

önerőt a települések lakosságszám arányosan vállalták. Madocsa, Bölcske, Nagydorog, 

Pusztahencse és Györköny ennek biztosítására a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítványtól nyert pályázati támogatást
139

. A mintegy 30 ezer lakos 12 ezer háztartása 

által felhalmozott hulladék elszállítása, szelektálása, újrahasznosítása és kezelése tartozik 

többek között a társaság feladatai közé. 

További fejlesztési irány volt a szelektív hulladékgyűjtés ismertségének terjesztése, 

hatékonyságának növelése. Ennek érdekében a kivitelezők nagy hangsúlyt fektettek a 

megelőzésre, a házi komposztálás elősegítésére (összesen 750 tonna házi hulladék 

komposztálása), a város, lakótelepi övezetekbe gyűjtőszigetek elhelyezése, a családi 

házas övezetekben házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása. Ezen felül az 

intézményekben a zöldhulladékok külön gyűjtésének megvalósítása, a begyűjtött szemét 

szelektálása, bálázása, komplex kezelése, a maradék hulladék mechanikai válogatása és 

biztonságos lerakása. A projekt keretén belül a hulladékudvar kialakításán túl 20 db 

gyűjtőszigetet telepítettek és 4000 db házi komposztládát osztottak szét, továbbá a 

szállítás és kezelés hátterét, folyamatát, és az ehhez szükséges járművek és eszközök 

beszerzését. A Paks külterületén létrehozott hulladékkezelő központról szóló határozat 
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2011 januárjában született meg az építési engedély megadásával (VII. 1460-14/2010). A 

határozatot az érintett intézmények, hatóságok, közigazgatási szervek és a környékeken 

lakók is megkapták. A projekt sikerességét mutatja, hogy 2013 januárjára 30, áprilisra 

már 63 tonna hulladékot gyűjtöttek a paksi lakosok szelektíven. Az 50 fő körüli 

foglalkoztatott szintén jól tükrözi a telephelyben rejlő további lehetőségeket. Továbbá a 

környezeti ártalmakat csökkenteni hivatott terv is gyorsan megtérülni látszik, hiszen az 

elmúlt időszakban, éves 400 millió forint körüli árbevétel realizálódott
140

. 

Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szolgáltatásai: 

o Házhoz menő hulladékgyűjtés 

o Kommunális hulladék gyűjtése 

o Szelektív hulladék gyűjtése 

o Zöld hulladék gyűjtése, házi komposztálás elősegítése 

o Lomtalanítás 

o Üveghulladék gyűjtés 

o Építési-bontási hulladékgyűjtés 

o Gyűjtő szigetek fenntartása 

o Veszélyes hulladék kezelése 

o Hulladékszelektálás, bálázás és eladás 

Az ügyvezetővel folytatott interjú során szintén komoly elkötelezettségnek lehettem 

tanúja. Véleménye szerint ez a mintaprojekt jó példával szolgálhat a nagyobb társulások 

számára is, továbbá a bővítési és a környezeti lehetőségek a szelektáláson kívül, 

újrahasznosító telepben ölthetnek testet a jövőben, ezzel is még rentábilisabbé téve a 

területet. A lokális környezetpolitikai programok úttörőjének tartja Paksot és annak 

ellenére is, hogy van még helye a fejlődésnek, szerinte nagyon is jó irányba halad a 

város
141

. 
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A természeti környezet megóvására való törekvés egyik mindenki által kézzel fogható 

eszköze a hulladék gazdálkodás rendszereinek megteremtése és feladatköreinek 

folyamatos bővítése. A szelektálás majd újra hasznosítás jelentheti az első lépcsőket egy 

gazdaságilag is jövedelmező, újszerű ágazat felé. A megfelelő gazdálkodás azon kívül, 

hogy eltünteti szeméthegyeink még további új lehetőséget és mintegy előnyöket teremthet 

a kollektív környezeti célok eredményes eléréséhez. 

 

4.3.1.4. Napelemes rendszer kiépítése 

A 21. század vívmányai Pakson is támogatásra találtak. Öt paksi önkormányzati 

intézmény, a Paksi Benedek Elek óvoda és tagintézményei, a Paksi Napsugár óvoda, a 

Paksi Bóbita bölcsőde, a Csengey Dénes Kulturális Központ és a polgármesteri hivatal 

épületének tetejére kerülnek napelemek. 

A Városháza mintegy 22.971.760 forintot nyert a napelemes rendszer kiépítése Paks 

Város Önkormányzata részére (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0758 PMH) című KEOP-os 

pályázat keretében. A támogatási intenzitás 85 százalék, a fennmaradó részt – mint a 

többi épület esetében is – a képviselő-testület jóváhagyásával a város finanszírozta. A 

projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával valósult meg.
142

 

A Csengey Dénes Kulturális Központ intézménye mintegy 42.046.524 forint összegű, 

vissza nem térítendő támogatást nyert a kulturális központ a „Napelemes rendszer 

kiépítése a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. részére” (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0730 

CSDKK) című KEOP-os pályázat keretében.
143

 

Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez 

benyújtott „Napelemes rendszer kiépítése a Paksi Bóbita Bölcsőde részére” című 

pályázaton 30.513.147 forintot nyert el az intézmény elektromos-energia termelésére 

használatos napelemekre.
144
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A Napsugár Óvoda mintegy 17.914.842 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a 

Napelemes rendszer kiépítése a Paksi Napsugár Óvoda tagintézményei részére című 

(KEOP-4.10.0/A/12-2013-0822 Napsugár) KEOP-os pályázat keretében
145

. 

A Paksi Benedek Elek Óvoda tagintézményei részére címen mintegy 20.050.633 forint 

vissza nem térítendő támogatást nyert az intézmény az Új Széchenyi Terv Környezet és 

Energia Operatív Program keretében.
146

 

Süli János polgármester is kiemelte e program jelentőségét. Az eredeti cél szerint a Paksi 

Atomerőmű Zrt.-től való némi villamos energia felhasználási függetlenedésen túl, a 

közintézmények energia-megtakarítása és a korábban említett Protheus projekt mintegy 

kiegészítéseként valósultak meg a projekt már lezárult fázisai. Továbbá, az 

önkormányzatok és közületek elsődleges szerepet vállalhatnak a fenntartható fejlődés 

értékeinek közvetítésében. Amennyiben további keretlehetőségek nyílnakn akkor a 

polgármesteri hivatal folytatni fogja ez irányú terjeszkedését
147

. 

Ezen intézkedés által egyre jobban érzékelhetővé válik a helyi vezetés környezettudatos 

gondolkodásának egyre szignifikánsabb térnyerése. A gazdasági előnyöket láthatóan 

azért szem előtt tartja a helyi vezetés. Ugyanakkor legalább előremutató, újító szándék 

tanúi is lehetünk a napelemes park létesítésének eredményeképpen. 

 

4.3.1.5.Kerékpárút kialakítása 

Szintén a helyi önkormányzat központi céljai között szerepel az egészséges élethez való 

jog lokális támogatása. Ennek ösztönzése több feladat megvalósítását feltételezi. A 

későbbiekben említett civil szervezetek munkáján kívül, a település vezetése nagy 

hangsúlyt fektet a sport, mind az élsport és tömegsport városi támogatásán túl, az itt élő 

különböző generációk egészséges magatartásformáinak gyakorlásának elősegítésében. E 

céljának eléréséhez a további szükséges infrastruktúra kialakítását és a már meglévő 

rendszerek megújulását tűzte ki feladatául. 

A kerékpárút fejlesztés volt az egyik eszköze az említett célok elérésének. E 

tevékenységen keresztül az egészséges életmód fontosságának hangsúlyozásán kívül a 
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helyi tömegközlekedési szokásokat is befolyásolni kívánta a testület. gyakorlatilag a 

teljes projekt két szakaszra, két támogatási keret elnyerésének eredménye. A kerékpárút 

belterületi szakaszára a város az Új Széchenyi Terv DDOP-5.1.-11-2011-0001 számú 

pályázatán 56 201 776 forintot nyert
148

, 90 %-os vissza nem térítendő támogatást. 

A kerékpárút külterületi szakaszára az Új Széchenyi Terv KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-

0021 számú pályázatán 153.726.178 forintot nyert, szintén 90%-os támogatással
149

 

2013 folyamán elkészült a Paksot és Csámpát összekötő, 4,5 km hosszú kerékpárút. Az 

átadási határidőre, július 15-re befejezte a munkát a Baranya Aszfalt Kft. Látva a 

költségeket, e beruházás során nem volt szempont a megtérülés, ugyanakkor a 

finanszírozás modellje előnyösebb volt a városnak, úgy hogy annak csupán 10%-át kellett 

fedeznie. Természetesen egy kerékpárút megtérülését objektíven nehéz megítélni, sőt 

annak jövőbeni hasznát is nehéz mérni, de azonban az bizonyos, hogy mind a paksi 

atomerőmű munkavállalóinak, mind pedig a túrázni vágyóknak kellemes, és elsősorban 

biztonságos közlekedési módot jelent a megvalósult projekt. Továbbá, ez nagyban 

hozzájárul az egészséges életmódra való törekvés elvárásainak megvalósításához és nem 

utolsó sorban a kerékpárt használók hozzájárulnak az üvegháztartású gáz kibocsátás 

csökkentéséhez.  

 

4.3.1.6. Balneológiai központ 

Az egészséges életmódra való törekvés egyik minta példája Paks gyógyfürdő beruházása, 

amely a már meglévő tanuszoda, strand és a Paksi Gyógyászati Központ tevékenységeit 

hivatott kiegészíteni. A helyi vezetés 2009-ben döntött arról, hogy a több évtizede fellelt 

gyógyvíz felhasználására megépíti a kistérség igényeire alapozott, szükséges és elégséges 

léptékű gyógyászati intézményt és gyógyfürdőt. Az 500 méteres talpmélységű 

termálvízkút, amelyre alapozni akarták a fürdőt, időközben használhatatlanná vált, így új 

kút fúrása vált szükségessé. Ezt már 810 méter mélyre fúrták, ennek eredménye a 

hihetetlenül magas, az országos átlag tízszeresét elérő ásványianyag-tartalmú 

termálvíz.
150
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A 100%-os önkormányzati finanszírozás szintén példaértékű. A mintegy 1,3 milliárd 

forintból
151

 épült beruházást aktív társadalmasítás előzte meg. A 2009-2010-es évben 

közvélemény kutatást végezett a beruházó a Paksi Ipari Park Kft., melynek célja az volt, 

hogy egy reprezentatív kép rajzolódjon ki a keresletek, igények, és gazdasági elemzések 

alapját képező bevételekről. Továbbá, a tanulmány többek között vizsgálta, miként 

alakítható ki életképes, piaci alapon működtethető, hosszú távon is fenntartható, a helyi 

lakosság életminőségét javító, versenyképes egészségközpont
 152

. A vizsgálat pozitív 

visszajelzését követően kezdődött meg a kivitelezés. 

Ma a 3250 m
2
-es létesítményben működik reumatológiai és ortopédiai szakrendelés, 

gyógytornakezelések és bőrgyógyászat. A fő profil a gyógyvizes kezelés és a hozzá 

kapcsolódó fürdőgyógyászati ellátás. A Paksi Gyógyászati Központ Paks város és a 

vonzáskörzetében elhelyezkedő tizenhárom település egészségügyi ellátását végzi 

szakrendelésein, gondozóintézetein keresztül. A fürdőgyógyászati kezelések is elsősorban 

a vonzáskörzet betegeinek gyógyulását szolgálják.
153 A Paksi Gyógyászati Központ 

medenceterében négy medence 1 db súlyfürdő, 1 db tornafürdő, 2 db különböző hőfokú 

gyógymedence áll rendelkezésre, melyek közül az egyik 34-36 °C, a másik 32-34 °C-os 

gyógyvizes medence. 

Fürdőgyógyászati kezelések: 

 gyógyvizes gyógymedence 

 gyógyvizes kádfürdő 

 iszappakolás 

 súlyfürdő 

 szénsavas fürdő 

 tangentor (víz alatti vízsugármasszázs) 

 víz alatti csoportos gyógytorna 

 orvosi gyógy masszázs 
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A beruházás egyik mindenképen pozitív oldal, hogy magasan kvalifikált, és speciális 

munkahelyeket teremtett és, hogy ez a nem hétköznapi szolgáltatás jelentősen hozzájárul 

a helyi lakosok életminőségének javításához. A pályázati lehetőségek hiánya ellenére a 

városvezetés kitartott a beruházás mellett. Ez a momentum mindenképen jelzi, hogy 

mennyire is fontos a helyi közösség egészségének megőrzése. 

 

4.3.1.7. Cseresznyéskert Erdei Iskola – Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. 

Egy újabb helyi kezdeményezés sikeres megvalósításának lehetünk tanúi. A 

Cseresznyéskert Erdei Iskola Pakstól 7 km-re Cseresznyés-pusztán, csendes és barátságos 

környezetben került kialakításra. A régi épületek felújítására Paks Város Önkormányzata 

közel 62 millió forint uniós támogatást nyert Környezet és Energia Operatív Program 

keretében kiírt „Az erdei iskola és óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése” tárgyú, 

KEOP–3.3.0/09/-2010-0010 jelű pályázaton elnyert támogatásból az Új Széchenyi Terv 

keretében.
154

 

A projekt hosszú távú általános célja a természetvédelem fontos stratégiai kérdésének, a 

környezeti nevelésnek a támogatása, környezettudatos nemzedék nevelése. A projekt 

tartalma a Cseresznyéskert Erdei Iskola infrastrukturális fejlesztése, oktatási célú 

eszközök beszerzése, tananyagfejlesztés és képzések lefolytatása, melyek biztosítják a 

hatékonyabb környezeti nevelés megvalósítását. A projekt fő célcsoportja az általános 

iskolás diákok, akik a régi és az újonnan elkészített programokon/modulokon keresztül 

megismerkednek a kulturális hagyományainkkal, tárgyi emlékeinkkel, természeti 

értékeikkel. Az erdei iskolában a tanulás valóságban szerzett tapasztalatokon, 

megfigyeléseken, méréseken alapul, így az ismereteket élményekként fogadják be a 

tanulók.
155

 

Az akadálymentesített épületegyüttes 40 + 4 férőhelyes objektum, a hatalmas madár les 

használata során mindenkinek biztosított a távcső és 40 kerékpár is rendelkezésre áll a 

környék megismeréséhez. A helyi oktatás alapvető célja, hogy játékos körülmények 

között neveljen és tanítson a természettel való harmonikus együttélésre. 
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6. kép: Erdei iskola. Forrás: www.paks.hu 

 

4.3.2. Környezetvédelmi fókuszú helyi civil szervezetek 

Témámmal kapcsolatban nem elhanyagolható a fejlesztésekben részt vevő helyi civil 

szféra szerepvállalása sem. Pakson jelenleg 4 környezeti irányultságú, aktívan 

tevékenykedő alapítvány is gondoskodik a helyi társadalom környezettudatosságának 

növeléséről, és a helyi önkormányzat munkáját mintegy kiegészítve, tevékenyen segítik a 

város környezetpolitikai céljainak megvalósulását. Mivel mindegyik szervezet 

célkitűzései között szerepel a környezettudatos gondolkodásra való nevelés és az ezzel 

kapcsolatos tájékoztatás, ezért bemutatásuk során érzékelhetővé fog válni, hogy 

felfedezhető némi átfedés a tevékenységi körök között, de fő profiljaik és primer céljaik 

megvalósítása – többé-kevésbé – jól megkülönbözhető szegmensek során kerülnek 

megjelenítésre. 

 

4.3.2.1. Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány 

A városban máig is tevékenykedő, talán legrégebbi civil szerveződés. Munkáját 1995-ben 

kezdte meg, jelenleg közhasznú szervezetként működik. Eredeti céljai között 

elsődlegesen szerepelt a parlagfű elleni védekezés, egészségmegőrzés és betegségek 

kialakulásának megelőzése, továbbá a rendezett, tiszta és gyommentes környezet 

http://www.paks.hu/
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kialakítása a város és a kistérség területén egyaránt. Kiemelkedő feladatnak tekintik a 

környezettudatos szemlélet kialakítását már óvodás kortól és általános iskolák részére 

már egész tanéven át tartó programsorozatot biztosítanak egészségmegőrzés, virágosítás 

és környezetvédelem témakörében. Az alapítvány tevékenységei a következő témák körül 

összpontosul:
156

 

 Környezetvédelmi programok: családi parlagfű gyűjtési akció, városi lakossági 

virágosítás verseny, munkahelyi virágosítás verseny, parlagfű-mentesítési 

tevékenység végzése, környezettudatos nevelés az oktatási intézményekben, 

zöldalma program általános iskolák részére. 

 Egészségmegőrző és betegségmegelőző programok: asztma-allergia klub 

működtetése, életmód klub működtetése (jóga, kondicionáló torna), akarat gyógy 

úszó program 5-14 éves asztmás, allergiás, tartáshibás gyermekek részére, 

egészséges-konyha, főzőtanfolyam. 

 Szolgáltatások: sóbarlang működtetése, Hyla légtisztító bérbeadása, Bioptron és 

Sollux lámpa használata. 

Érzékelhető, hogy az alapítvány nevéül szolgáló tevékenységi kör, azaz az eredeti célok 

kiegészültek a 21. századra. Mára a legkiemelkedőbb cél a környezettudatos nevelésre 

koncentrál, az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés további feladatait megelőzve. Az 

egyesület vezetőjével, Sáhi Manuélával készített interjúm
157

 során kiderült, hogy a 

virágos ház, társasház és utca programjaikkal mozgásban tartják az egész várost. Az idei 

év folyamán, mintegy 100-120 családot vontak be a versenybe, azaz nyolcvan családi 

ház, tizenegy társasház és három utca versengett a megtisztelő címekért. E programon 

kívül, ahogyan megtudtam, a legszélesebb kört megmozgató esemény sorozatuk, a 

„Zöldalma” program, mely során hat helyi és kistérségi általános iskola vetélkedik az 

egész tanév folyamán az ajándékokért. E program célja, „az általános iskolai tanulók 

környezet- és egészségtudatos nevelésének erősítése.” A versenyek őszi és tavaszi 

virágosítástól, a hulladékgyűjtésen át a sportesemények és vetélkedők formájában oktatja 

a jövő helyi generációit. Szolgáltatásaik egész évben elérhetőek a nagyközönség számára. 

Non-profit szervezet létére 2014-ben közel 2,4 millió forintos nyereséget realizált.
158
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 http://parlagfuellenalapitvany.hu/# Letöltve: 2016. 02.11. 
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 Interjú: Sáhi Manuélával az Együtt a parlagfű ellen alapítvány irodavezetőjével. 
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4.3.2.2. Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért (ÖKO) Munkacsoport 

Alapítvány 

Megjelenése szintén a 90-es évekre vezethető vissza. Olyan helyi kis közösség hozott 

létre egy alapítványt 1997-ben, amely város szinten akart tenni a környezet megóvásáért. 

Elkötelezett környezetvédőként, üzenetük: „azaz a természetpedagógia és a 

környezetvédelmi nevelés mind szélesebb körben való népszerűsítése a gyermekek, az 

ifjúság és a felnőttek körében egyaránt”
159

, ezt első sorban az oktatáson keresztül 

kívánják megvalósítani. Céljaik között szerepel: 

 A környezettudatos magatartásforma megalapozása, folyamatos alakítása a 

gyermekek és a felnőtt lakosság körében – oktatás, nevelés, tájékoztatás, 

szemléletformálás. 

 Ismeretterjesztő előadások szervezése felnőtteknek. 

 Kiadványok szerkesztése. 

 Pályázatok kiírása környezetvédelmi témakörben óvodásoknak, diákoknak, 

felnőtteknek. 

 Vetélkedő szervezése felnőtteknek ismeretbővítés céljából. 

 Kiállítások szervezése. 

 Terepgyakorlatok szervezése, lebonyolítása. 

Jantnerné Oláh Ibolyával az alapítvány kuratóriumának elnökével folytatott interjúm
160

 

során kiderült, hogy a felsorolt kezdeményezéseiket mintegy kiegészítendő, 2008-tól több 

intézmény, hatóság és szervezet
161

 összefogásával alakult meg Paks város közigazgatási 

területén a Hulladék Kommandó, melynek célja, hogy lakossági összefogással 

feltérképezze és felszámolja azokat a helyeket, ahol oda nem illő hulladékot helyeztek el 

illegálisan, közérdeket sértve, vagy törvénytelenséget elkövetve. Az önkéntes program 

eredményeképpen húsz fő állandó önkéntes természetjáró térképezi fel Paks környékét, 

illegális szemétlerakókat keresve, melyeket a bejelentést követően a helyi hatóságok 
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 http://www.okoalapitvany.shp.hu/ Letöltve: 2016. 02. 11. 

160
 Interjú: Jantnerné Oláh Ilona, az ÖKO Munkacsoport Alapítvány kuratóriumának elnökével. 
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 Paks város polgármesteri hivatala, Mezőőr szolgálat, Paksi rendőr-főkapitányság, Paksi 

Hulladékgazdálkodási nonprofit Kft., DC Dunakom Plusz Kft. 
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rövid időn belül felszámolnak. Az elnöknő véleménye szerint e tevékenységen keresztül 

mára szinte teljesen megszűntek a környéken az illegális hulladéklerakó helyek. 

 

4.3.2.3. Az Ökocsiga Közhasznú Egyesület „ÖCSIKE” 

A 2009 januárjában alakult egyesület valamivel konkrétabban jelöli ki célcsoportját és e 

köré szervezi programjait. Alapító okirata alapján, céljai megfogalmazása igencsak 

szélesen értelmezhető
162

, azaz: 

 „Céljuk a társadalom- és környezettudatos, egészséges és biztonságos 

életszemlélet kialakítása, erősítése, a fenntartható fejlődés elvének 

népszerűsítése. 

 Ezek megvalósítását valamennyi korosztályra és társadalmi csoportra kiterjedően 

végezik az esélyegyenlőség jegyében.” 

Sáfrány Szilviával, a szervezet elnökségi tagjával készült interjú
163

 során megtudtam, 

hogy munkájuk ennél azért sokkal kézzelfoghatóbb, mivel a környezettudatos magatartás 

népszerűsítését elsősorban játékosan és élményszerűen képzelik el. E cél megvalósítását a 

kisgyermekek körében kezdik meg. Készítenek saját játékokat, kiadványokat a fiatal 

generációk számára, de legnagyobb sikernek Szilvia azt tekinti, „amikor a gyermekek 

szülei jelzik otthon, hogy apa, vagy anya nem megfelelően használta a szelektív 

hulladékgyűjtőt, azaz amikor a gyermekek tanítják a szülőket”. Továbbá interjúalanyom 

kifejtette, hogy nagyon elégedett a mindenkori helyi vezetés környezeti ügyek iránt 

tanúsított elkötelezettségével kapcsolatban, és amikor bármikor szükségük volt a 

támogatásra, a helyi döntéshozatalnál nyitott ajtók várták őket.  

Tehát főleg kisgyerekes családoknak szervezik programjaikat, melyek a következő 

területekre terjednek ki: 

 Játszóházakat, vetélkedőket és túrákat szerveznek. 

 Összefogással megmentették az Ürge-mező tanösvény tábláit, jelenleg segítőket 

keresnek a felújításukhoz. 

 Ismeretterjesztő kampányt szerveznek az Ürge-mezőről. 
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 Polgári természetőr képzést indítanak a Csengey Dénes Kulturális Központtal és a 

Duna-Dráva Nemzeti Parkkal összefogva. 

 Madárbarát kert kialakítása. 

Ezen események során elsősorban a gyermekek környezettudatos nevelését ösztönzik. 

Közösségi összetartó erejük is mérhető az általuk szervezett programok számos 

résztvevőjének köszönhetően. 

A 2016-os év során, ahogyan azt az interjú közben megtudtam, évszakonként egy-egy 

túrát szerveznek a paksi „ürgemezőn”, ahol a helyi flórát és faunát ismertetik meg a 

túránkénti tíz-húsz családdal. A programjaikat a 4 évszak pályázaton keresztül a 

polgármesteri hivatal támogatja. 

 

4.3.2.4. Aktív Energia Egyesület, Energiaház 

A legújabb helyi kezdeményezés végül a 2015-ben indult egyesület. Az általuk épített új 

„nullenergiás” épületben nyit környezettudatos és energia hatékony megoldásokat 

ismertető bemutató központot az Aktív Energia Egyesület Pakson, mely 200 milliós 

projekt (KEOP-6.2.0/B/11-2013-0006) részeként egy szemléletformáló kampányt is 

elindított 2016-ban. 

Az Energiaház – amelynek építését 2015-ben kezdték, és 2016 júliusában adták át – 

Kozmann György elnök szerint: „a passzívház technológiánál is korszerűbb építészeti és 

épületgépészeti megoldásokkal épül fel.”
164

 Az információs központot egy „nullenergiás” 

épületben alakítják ki, ahol az energiahatékonyságot szolgáló gépészet is demonstrációs 

eszközként fog működni. A hármas tagolású ház egyik épületrésze vályogból, a másik 

üvegből készül, mindez kiegészül egy szalmabála-alapú, mozgatható többfunkciós 

„burkolattal”, ami télen hőszigetelést, nyáron árnyékolást biztosíthat, de fedett teraszként 

is használható. Az épület belső kiállítótermeiben szintén az energiahatékonyságot 

szolgáló vívmányokat mutatnak majd be. A projekt része a környezettudatos, energia 

hatékony, fenntartható életmód népszerűsítése fesztiválokon, nyílt napokon, online és 

nyomtatott eszközök segítségével. Projektjük az Európai Unió támogatásával és az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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7. kép: Energia ház, látványterve. Forrás: http://www.forraspontpaks.hu/ 

 

Ahogyan említettem, fel lehet fedezni némi párhuzamot az alapítványok tevékenységi 

körei között. Szinte mindegyik szervezet foglalkozik a nevelés, oktatás kérdésével, mely 

tökéletesen érthető szempont. Az viszont mindenképen kiemelendő, hogy a város és 

kistérségének viszonylatában az elmúlt húsz évben fokozottan jelen van a civil 

érdeklődés a környezeti ügyek iránt, ami hosszú távon kifejezetten segíti a 

környezettudatosság helyi szintjének növelését. 

Röviden összegezve, a beruházások kapcsán kijelenthető, hogy jól érzékelhető a 

mindenkori városvezetés elkötelezettsége a környezeti ügyek iránt. A helyi politikai 

irányváltások ellenére is, már több mint 25 éve biztosított a támogatás folytonossága. Az 

is megfigyelhető, hogy a folyamatok az elmúlt 5-6 évben gyorsultak fel igazán, nagyban 

köszönhetően az EU támogatásoknak, ami Paks város tekintetében relatíve könnyen 

elérhető finanszírozási esélynek bizonyul. A természeti környezet megóvásának, 

állapotmegőrzésének és fejlesztésének ügye nyitott fülekre talál a településen. Saját 

hálózatain belül képes a gazdasági előnyét fokozatosan kiaknázni. Lehetőségeinek széles 

tárházából adódóan pedig folyamatosan új környezeti ügyeket, területek támogatva képez 

új célokat a helyi közösség számára és biztosítja a korábbi kezdeményezések sikeres 

folytatását. 
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4.3.3. Az önkormányzat munkájának megítélése 

A fejezet során a két empirikus kutatásom releváns kérdései fognak utat mutatni 

vizsgálódásom e szegmensében. A helyi lakosság véleménye az önkormányzat 

munkájával kapcsolatban új szinergiákat, összefüggéseket, vagy eseteként éppen 

ellentmondásokat hivatott feltárni. Mindamellett, hogy a lakosság oldaláról is 

megtekinthetjük, hogy mennyire is realizálódnak a fenti célkitűzések, és így pontosabb 

képet is kaphatunk a témámmal kapcsolatos helyi viszonyokról. 

 

 

16. ábra: 2013-2014 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

A település lakóinak többsége (54%) tisztának látja a város közterületeit. Ez nem túl 

meggyőző, láthatóvá teszi a tennivalók leggyorsabban kivitelezhető feladatát. 
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17. ábra: 2011-2012 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

A megkérdezettek úgy látják, hogy az önkormányzat a döntések során nagymértékben 

figyelembe veszi a környezetvédelmi szempontokat. A megkérdezettek 48 százaléka 

szerint nagymértékben érvényesülnek a környezetvédelmi szempontok. További 29 

százaléknyian úgy látják, hogy a helyi döntésekben csak közepes mértékben vannak jelen 

a környezet megóvásának kérdései. Egyértelműen negatívan csupán 14 százaléknyian 

vélekednek e kérdés kapcsán. A 36 és 50 év közöttiek és az átlagnál 

környezettudatosabbak kevésbé feltételezik azt, hogy az önkormányzat a döntésekben 

figyelembe veszi a környezet megóvásának szempontjait. 
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18. ábra: 2011-2012 kutatás. Forrás: Nagy Roland 
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19. ábra: 2011-2012 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

 

20. ábra: 2011-2012 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

A környezetvédelmi szempontok önkormányzati döntésekben való érvényesülési 

mértékéről vallott nézetek mögött nem konkrétumok, hanem általános benyomások 

állnak. Ezt bizonyítja az, hogy amikor az előző kérdésben általa adott válasz hátterének 

kifejtését kértük – „Ön szerint miért így hozzák a döntéseket?” – szinte kizárólag a „nem 

tudja” választ kaptuk, függetlenül attól, hogy előzőleg mekkora hatást tulajdonított a 

környezet megóvási szempontoknak az önkormányzati döntésekben. Egyetlen olyan 

konkrét tényező volt, amely valamelyest megjelent: az anyagi szempontok. Érdekes 

azonban, hogy minden esetben közel azonos mértékben említették, vagyis valószínűleg ez 

egyszerűen a tudásnélküliség elleplezésére szolgáló általános válasz volt. 
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21. ábra: 2011-2012 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

A paksiak döntő többsége (69%) szerint az önkormányzat jelenleg a szociális kiadásokra 

többet költ annál, mint amit a környezetvédelemre fordít. Ezt a véleményszerkezetet 

egyik társadalmi háttérváltozó sem befolyásolja jelentősen. 

A városi közvélemény azonban megosztott abban, hogy a két terület között milyen lenne 

az ideális forrásmegosztás. Hozzávetőleg ugyanannyian „favorizálnák” a szociális (27%), 

mint amennyien (29%) a környezetvédelmi kiadásokat. A válaszadók egyharmada (31%) 

viszont úgy látja, hogy a két területnek hozzávetőleg azonos mértékű forrás járna. A 

felsőfokú végzettségűek és az átlagnál környezettudatosabban gondolkodók körében az 

átlagnál alacsonyabb a szociális kiadások előnybe részesítését támogatók aránya. 
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22. ábra: 2011-2012 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

A helyi iparfejlesztés és a környezetvédelmi kiadások összevetése esetében is hasonló 

helyzettel találkozhatunk. A válaszadók többsége (60%) szerint az önkormányzat jelenleg 

az ipar fejlesztésére többet költ annál, mint amit a környezetvédelemre fordít. Ezt a 

véleményszerkezetet egyik társadalmi háttérváltozó sem befolyásolja jelentősen. 

A város közvéleménye ebben a kérdésben is megosztott. Ugyanannyian részesítenék 

előnyben az iparfejlesztést (24%), mint amennyien (24%) a környezetvédelmet. A 

válaszadók valamivel több mint egyharmada (39%) ennél a kérdésnél is úgy látja, hogy a 

két területnek hozzávetőleg azonos mértékű forrás járna. Az átlagnál 

környezettudatosabban gondolkodók körében az átlagnál alacsonyabb az ipar fejlesztését 

előnybe részesítését támogatók aránya. 

Összességében jól visszatükröződik a helyiek bizonyos léptékű tanácstalansága, vagy 

érdektelensége. A válaszadók jelentős többsége tartja tisztának a helyi közterületek épített 

környezetét és az időben hozzánk közelebbi kutatás során már tetten érhető az 

önkormányzat igyekezete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban is. Ez némileg 

igazolja, továbbá láthatóvá teszi az erőfeszítéseket. A lakosság döntő többsége érzékeli is 
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ezt. Ugyanakkor, amikor konkrét válaszokat kértem, esetenként a válaszadók több mint 

kétharmada nem tudott, vagy nem akart válaszolni a testült környezeti ügyekkel 

kapcsolatos megítéléséről. A kutatás alapján továbbá az is körvonalazódik, hogy a 

helyiek véleménye szerint az önkormányzat mind szociális, mind pedig iparfejlesztésre 

többet költ, mint a környezeti ügyek kezelésére, abban viszont már megoszlik e vélemény 

miszerint mire kellene többet költeni. Ebből részben az a következtetést is levonhatjuk, 

hogy a lakosság szerint tetten érhető a helyi vezetés igyekezete, de az is kiderül, hogy 

bőven látszik még tér a fejlődésre. 

 

4.4. A lakosság általános viszonya a környezetvédelemhez és 

környezettudatosság helyi szintje 

Annak érdekében, hogy válaszokat kaphassak a helyi lakosság környezettudatosságának 

állapotával kapcsolatban, először is az alfejezet során összevetem két empirikus 

kutatásom ez irányú kérdéseinek eredményeit. Továbbá támaszkodom a korábbiakban a 

helyi attitűdöt érintő válaszok relevanciájára, hogy ez által mintegy reális képet kapjunk a 

helyi lakosság környezetvédelemi tájékozottságával kapcsolatban. Az ábrák alapján 

ugyanakkor tetten érhetővé válik, hogy mit is gondolnak a helyiek a természeti 

környezettel kapcsolatban? Valójában fontosnak érzik-e a környezetvédelemmel történő 

foglalatosságot?  
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23. ábra: 2011-2012 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

Jól látható, hogy a paksiak valamivel több, mint fele (összesen 53%) intenzíven 

érdeklődött 2011-ben és 2012-ben a környezetvédelem iránt. További 28 százalékuk 

közepes érdeklődést mutat. A környezet megóvásával kapcsolatos érdektelenségükről 19 

százaléknyian nyilatkoztak. A 36 és 50 év közöttiek és a felsőfokú végzettségűek az 

átlagnál jobban, a 18 és 35 év közöttiek és az alapfokon képzettek az átlagnál kisebb 

mértékben érdeklődnek a környezetvédelemi kérdések iránt. A környezettudatos 

gondolkodás erősödésével párhuzamosan erősödik az érdeklődés e téma iránt. 
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24. ábra: 2013-2014 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

2013-ban és 2014-ben annyiban változott a helyzet, hogy a megkérdezettek körében közel 

10%-kal csökkent az intenzíven érdeklődők aránya, úgy, hogy a közepesen érdeklődők 

aránya jelentősen (12%-kal) nőtt. Ugyanakkor az érdektelenek aránya lényegében nem 

változott. Korcsoportonként és iskolai végzettség szerint lényegében nem történ változás 

a 2011-es és 2012-es vizsgálathoz képest, azaz továbbra is a 36-50 év közöttiek és 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők érdeklődnek az átlagnál jobban, és a 18-35 év 

közötti elsősorban alapfokú végezettséggel rendelkezők pedig az átlagnál kisebb 

mértékben érdeklődnek a környezetvédelmi kérdések iránt. A közepes mértékben 

érdeklődők pedig elsősorban a középfokú végzettséggel rendelkezők köréből kerülnek ki, 

azonban fontos kiemelni, hogy ezzel a véleménnyel rendelkezők mindegyik 

korcsoportban megtalálhatók. 
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25. ábra: 2011-2012 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

A város lakóinak fele (53%) egyértelműen úgy látja, hogy egy átlagember a hétköznapok 

során sokat tehet a környezet védelme érdekében. Közel négytizednyien (39%) ezzel 

szemben azt gondolják, hogy csak kevés lehetősége van az embereknek a 

környezetvédelem területén. Csupán 8 százaléknyian látják úgy, hogy semmit nem tehet 

az átlagember ebben az ügyben. Az alapfokon iskolázottak körében ez utóbbi vélemény 

az átlagnál erősebb. A felsőfokon iskolázottak esetében azonban gyakoribb az a 

vélemény, hogy az átlagember is sokat tehet a természet megóvása érdekében.  
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26. ábra: 2013-2014 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

2013-ban azonban jelentősen átalakult ez a kép. Ugyanannyian vélekednek úgy, hogy 

sokat tehet egy átlagember a mindennapok során, mint azok, akik szerint keveset. A 

kiegyenlítődés azonban egy lefelé „nivellálódás” során alakult ki, mégpedig úgy, hogy az 

aktívak tábora csökkent és a passzívaké nőtt. A passzívak közé elsősorban az alap és 

középfokú, 36-50 éves korosztályba tartozó férfiak tartoznak, míg a sokat tehet 

véleménnyel leginkább a 18-35, illetve az 50 évnél idősebb diplomával rendelkezők 

értenek egyet. 
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27. ábra: 2011-2012 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

A válaszadók úgy látják, hogy az átlagemberek a szelektív hulladékgyűjtéssel (49%) és a 

környezet tisztántartásával (39%) védhetik meg a természeti környezetet. Ennél valamivel 

alacsonyabb az energiatakarékosság (15%) megjelenési gyakorisága. A válaszadók 

háromtizede (29%) nem tudott válaszolni erre a kérdésre. A szelektív hulladékgyűjtés és 

az energiatakarékosság említettsége az átlagnál magasabb a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők körében. A legidősebb korosztályban és az alapfokon iskolázottak körében 

az átlagnál magasabb a kérdés kapcsán bizonytalanok aránya. 
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28. ábra: 2013-2014 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

A válaszadók 2013 és 2014 során is nagyjából úgy látják, hogy az átlagemberek a 

szelektív hulladékgyűjtéssel (42%) és a környezet tisztántartásával (39%) védhetik meg a 

természeti környezetet (ezek az értékek 2011-ben 49% és 39% voltak). Ennél 

jelentősebben csökkent az energiatakarékosság (15%-ról 5%-ra) megjelenési gyakorisága. 

Ezzel szemben a komposztálás a 2011-es értékhez képest jelentősen (15%-ra) nőtt. A 

szelektív hulladékgyűjtés és az energiatakarékosság említettsége az átlagnál magasabb a 

közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező, 35 évnél fiatalabbak körében. A 

komposztálást pedig leginkább az alapfokú végzettségűek, és 50 évnél idősebbek 

említették az átlagot meghaladó mértékben. A környezet tisztán tartása pedig a 35 évnél 

fiatalabb, iskolázottabb válaszolókra jellemző az átlagot meghaladó mértékben. 
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29. ábra: 2011-2012 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

A paksiak közel kétharmada (63%) elismeri, hogy a hétköznapokban keveset tesz a 

környezetvédelem érdekében. Csupán 27 százaléknyian mondták azt, hogy sokat tesznek 

a környezeti értékek megőrzéséért. A felsőfokon iskolázottak és az átlagnál nagyobb 

mértékben környezettudatos gondolkodásúak az átlagnál többet, az alapfokú 

végzettségűek annál kevesebbet tesznek mindennapjaikban a környezet védelme 

érdekében. 
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30. ábra: 2013-2014 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

2013 és 2014 során tovább növekedett azoknak az aránya, akik szerint keveset tesznek a 

környezet védelméért, az így vélekedők aránya meghaladja a válaszolók kétharmadát. Az 

így vélekedők elsősorban alap- és középfokú végzettséggel rendelkeznek, és 35 évnél 

fiatalabb korosztályba tartoznak. Míg a 36 évnél idősebbek és az iskolázottabb válaszolók 

aktívabbak környezetük védelme érdekében. 
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31. ábra: 2011-2012 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

A paksiak saját hétköznapjaikban is leginkább a szelektív hulladékgyűjtéssel (33%) 

illetve az energiatakarékossággal (14%) tesznek a környezetvédelem érdekében, a 

szemetelés elkerülését (28%) is sokan ilyen tevékenységnek tartják, továbbá mintegy 

(30%) nem tud, vagy nem akar válaszolni a kérdésre. A szelektív hulladékgyűjtés és az 

energiatakarékosság említettsége ebben az esetben is a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők, illetve az átlagnál környezettudatosabbak körében magasabb az átlagnál. A 

legidősebb korosztályban és az alapfokon iskolázottak esetében az átlagnál magasabb e 

kérdés kapcsán a bizonytalanok aránya. Az átlagemberre és a saját magatartásra 

vonatkozó adatok együttes elemzése alapján megállapítható, hogy a paksiak a saját 

viselkedésüket vetítik ki az átlagra akkor, ha a környezetvédelem érdekében tett 

magatartásformákról van szó. 
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32. ábra: 2013-2014 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

2013-ban és 2014-ben a legnagyobb említéssel a szelektív hulladékgyűjtés szerepelt, ami 

több mint 10%-kal nagyobb gyakorisággal szerepelt, mint 2011-ben. A környezet tisztán 

tartása is 13%-nál jelenik meg teendőként. Ezt az energiatakarékos formát a legalább 

közép- és felsőfokú, 35 évnél fiatalabb korosztály tagjai preferálták. Ugyanakkor az 

energiatakarékoskodás említése 7%-kal alacsonyabb, mint 2011-12-ben. 
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33. ábra: 2011-2012 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

Az előbbinél valamivel magasabb arányt kapunk akkor, ha zárt kérdésben kérdezünk rá a 

szelektív hulladékgyűjtésre. Ebben az esetben a paksiak 43 százaléka nyilatkozott úgy, 

hogy elkülönítve gyűjti a különböző típusú hulladékot. A szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos pozitív hozzáállás ebben az esetben a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, 

az átlagnál környezettudatosabbak, illetve a 36 és 50 év közöttiek körében magasabb az 

átlagnál. 
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34. ábra: 2013-2014 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

2013-14 során már a megkérdezettek 92 százaléka vélekedett így. A szemetet szelektív 

módon elkülönítők elsősorban a legfiatalabb korosztályba tartozók, és legalább közép- 

vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező férfiak köréből kerülnek ki. Ezt a jelentős 

változást a városban kötelezően bevezetett szelektív hulladékgyűjtés és az ingyenesen a 

lakosság számára rendelkezésre bocsátott hulladéktárolók jelentik. De ahogyan látjuk, 

még ez sem elég a 100%-os sikerhez. 
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35. ábra: 2011-2012 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

A szelektíven gyűjtött hulladék további sorsát a megkérdezettek 42 százaléka ismeri. 

Gyakorlatilag azok, akik így gyűjtik a szemetet mindannyian tisztában vannak annak 

feldolgozási módjával. A felsőfokú végzettségűek és az átlagnál környezettudatosabban 

gondolkodók jobban ismerik a hulladékfeldolgozási eljárásokat. Az alapfokon 

iskolázottak azonban kevésbé tudnak ezekről a hulladékkezelési módokról. 
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36. ábra: 2013-2014 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

A korábban mért adatokhoz képest a 2013-14 során végzett kutatásban, a megkérdezettek 

„csak” 35 százaléka tudta, hogy mi történik a szeméttel miután a tárolóba dobta, ami a 

magas szelektív módon szemetet gyűjtők arányához képest nagyon alacsonynak 

nevezhető. A kevés ismerettel rendelkezők elsősorban a nők, 35 évnél fiatalabbak és a 

kevésbé iskolázottak köréből kerülnek ki. 

Az eredményekből is visszatükröződik, hogy összességében jól tetten érhető, nyomon 

követhető a helyi lakossá érdeklődése a témában. Ugyanakkor az is egyértelműen látszik, 

hogy bőven van még mit tenni a lakosok környezettudatosságának fejlesztésével 

kapcsolatban. A hiányosságok akár a minden korosztály számára tájékoztató, oktató 

jellegű foglalkozásokkal lehetne leggyorsabban pótolni, mely kezdeményezéseket, 

véleményem szerint, nem csupán az iskolák és óvodák intézményes keretein belül 

érdemes lefolytatni. Ebben lehetne még mérvadóbb szerepe a helyi civil szervezeteknek, 

melyek e feladatot célként is tűzték ki, de még úgy látszik ezt nem sikerült megvalósítani. 

Jól érzékelhető azon ellentmondás is, miszerint a többség úgy gondolja, hogy a 

hétköznapok során igenis, lehet tenni a környezetvédelem érdekében, a válaszadók 
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nagytöbbsége még is saját maga cselekedeteivel elégedetlen és úgy véli, hogy nem tesz 

meg mindent. A szelektív hulladékgyűjtés praktikáját is látszólag többen ismerik a 

városban és az intenzív önkormányzati szerepvállalás eredményeként meg is valósulnak 

az ez irányú törekvések, annak ellenére is, hogy a helyi lakosság túlnyomó többsége nincs 

tisztában a szelektíven gyűjtött hulladék kezelésének folyamatával. Ez természetesen 

további kommunikációs erőfeszítéseket fog igényelni a Paksi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. részéről. 

Minden hiányosság ellenére, az igyekezet tisztán érzékelhető témámmal kapcsolatban. A 

helyi lakosság javarésze felfogja a környezetvédelmi fejlesztések jelentőségét és egy 

részük a gyakorlatban is cselekszik a természeti környezet megóvása érdekében. A 

hiányosságok felismerése pedig pozitív magatartás mintákká alakíthatók át, a közös cél 

elérésének érdekében. 

 

4.4.1. A környezettudatosság szintje és helyi attribútumai 

A helyi környezetpolitika céljai között szerepel a lakosság környezettudatosságának 

fejlesztése. Ebben, mint azt a korábbi dokumentációelemzésekből és Süli János 

polgármestertől megtudtam
165

 a városvezetés számos módon támogatja a közösséget. 

Kiemeli, hogy az egészséges életmódra való törekvés legismertebb módja a sportolás, 

melyhez a legkülönbözőbb módokon járul hozzá a különböző sportegyesületek verseny és 

tömegsport támogatásával, mely területen összefonódnak a közös érdekek az 

atomerőművel is. A városlakó gyermekek sportoláson túl, az intézménysült oktatáson 

kívül a civil szervezetek által szervezett programokból választva fejleszthetik környezeti 

tudásukat és azt az erdei iskola programnak köszönhetően a gyakorlatban is tesztelhetik. 

A polgármester úr nagyon optimista az e téren megvalósult és tervezett beruházásokkal 

kapcsolatban. A kötelezően vállalt feladatokon, azaz a hulladékgazdálkodás és a vízügyi 

kérdéseken túl, melyek, mint láttuk igencsak rentábilisén üzemelnek, a már megvalósult 

balneológiai központ és kerékpárút fejlesztéseket emelte ki követendő példának, az 

utóbbi esetében pedig a további fejlesztések iránti elszántságáról tett tanúbizonyságot. A 

polgármester úr, villamosmérnök lévén, mégis a napelemes rendszer kiépítésére a 

legbüszkébb, továbbá a Protheus projekt megvalósítását tartja jelenleg a saját és a város 

legfontosabb kihívásának. 

                                                 

 

165
 Interjú: Süli János, Paks város polgármesterével. 2016. március 9. 



204 

 

Jól tetten érhető tehát a mindenkori helyi vezetés szándéka, de meg kell jegyeznem, hogy 

a környezeti ügyek kezelése alkalmanként inkább csak az anyagi lehetőségek rövidtávú 

maximális kihasználását jelenti. Azaz a beruházások során nem tűnik primer 

szempontnak azok megtérülése. Természetesen, mint láttuk a vízmű, vagy a 

hulladékkezelő központ esetében már most komoly profit jelenik meg gazdálkodás során, 

de a balneológiai központ működtetése, fenntartása és hosszú távú finanszírozása 

csakúgy, mint a helyi tanuszoda, strand, vagy jégkorcsolya pálya esetében már kérdéses. 

Nem véletlenül került a nyereséges vízmű szolgáltatásai közé a veszteséges ágazatok, 

mint a gyógyfürdő, vagy a strand üzemeltetése. 

A pályázatok és beruházások eredményeként tisztán látszik a városvezetés törekvése. 

Kimondatlanul is célként jelenik meg, hogy a helyi lakosság a kényelmi, az egészség 

megőrzési és a kikapcsolódást nyújtó tevékenységek széles spektrumából válogathasson a 

városban. Az önkéntes közösségi munka a környezeti ügyek céljai mentén szintén 

lehetőséget biztosít a település és kistérségének lakói számára egyéni és kollektív 

környezettudatosságuk fejlesztésére. Ahogyan korábban láttuk, az általánosság szintjén 

helyenként komoly érdeklődést mutat a helyi közösség a környezetvédelemmel 

kapcsolatban.  

A következőkben bemutatott két ábra konkrétan megfogalmazott állításai már 

összetettebb képet sugallnak a lokális közösség környezettudatosságának helyzetéről. A 

válaszok megoszlása egyértelműen jelzi, hogy a lakosság alapvetően tisztában van a 

környezetet fenyegető kihívásokkal. Ugyanakkor az is egyértelműen látszik, hogy az 

állításokkal való egyetértés nem annyira erős, alapjában véve az "egyet is ért, meg nem 

is", és az "inkább egyetért" sávban mozog. 
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37. ábra: 2013-2014 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

A legnagyobb egyetértés abban mutatkozik, hogy a létezéshez való jog tekintetében 

ugyanazon jogokat adják a megkérdezettek a növényeknek és az állatoknak, mint az 

embereknek. Ebben a tekintetben a 36-50 éves korosztályba tartozók és a közép- és 

felsőfokú végzettségűek szignifikánsan különböznek a többi válaszolótól. Az emberiség 

súlyosan károsítja a környeztet választípussal, pedig szignifikánsan a legidősebb 

korosztályba tartozó közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők értenek egyet. A 

környezeti kölcsönhatás következményeinek hatásaival pedig leginkább a 36-50 éves 

közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők azonosulnak. 

A legkevésbé elfogadott állításokat az ökológiai krízis eltúlzottságával és a természet 

működését irányítani képes emberrel kapcsolatban tapasztaltuk. Míg az előbbivel a 

legidősebb korosztály alap- és középfokú végzettséggel rendelkező tagjai értettek egyet, 

addig az utóbbival a legfiatalabb és legidősebb középfokú végzettségű tagjai nyilatkozat 

így. 
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38. ábra: 2013-2014 kutatás. Forrás: Nagy Roland 

 

Összességében jól látszik, hogy a környezet- és természetvédelmi állításokkal 

kapcsolatban minél inkább iskolázott valaki, annál inkább látja kritikusabban az ember 

környezetet károsító szerepét és kevésbé ért egyet, az emberiséget és annak környezetét 

veszélyeztető hatások eltúlzottságával. Így egyre kevésbé hisszük azt, hogy az 

emberiségnek joga van környezetét szükségletei szerint átalakítani, vagy, hogy uralni 

tudjuk a természetet. 

Az empirikus kutatás, környezettudatos gondolkodás felmérésére szolgáló kérdésblokkra 

szinte mindenki válaszolt. Azonban ebben az esetben nem is az egyes attitűdkérdésekre 

adott válaszok eloszlása a lényeges, hanem az összetett személyiségkarakter, amelyek a 

kapott válaszok felhasználásával felrajzolható. Ezen kérdések együttes elemzése alapján 

létrehozható egy olyan skála, amelynek egyik végén a teljesen környezettudatos 

személyek találhatók, a másik végén pedig a környezettudatos nézeteket teljességgel 

elutasítók. Válaszaik alapján az egyes emberek elhelyezhetők ezen a skálán és ez által 

besorolhatóvá válnak a környezettudatos gondolkodás fokozata szerinti csoportokba. 
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A környezettudatosság ötfokú skáláján a paksi felnőtt népesség átlaga 3,7 pont, ami 

erőteljes környezettudatos szemléletet jelent. Ha a népességet ennek felhasználásával 

csoportokra osztjuk, akkor az látható, hogy ennél az átlagnál jelentősen gyengébb 

környezettudatos szemlélet senkit nem jellemez a településen. Az átlagnak megfelelő 

vagy attól érdemben nem eltérő szinten 30 százaléknyian vannak. Az átlagnál valamivel 

erősebb tudatosság a felnőttek 59 százalékára jellemző. További 11 százalékot jelent az a 

csoport, akinek a véleményszerkezetét nem lehetett pontosan azonosítani e kérdés 

kapcsán. A háttérváltozókkal végzett elemzések során – az alacsony elemszám miatt – 

csupán az egyes csoportokra jellemző véleményeltérések irányát, jellegét lehet 

meghatározni, azok pontos számszerűsített mértékét ugyanakkor nem. 

A felmérés ezen megállapításai is azt tükrözik, hogy a helyi közösséget komolyan 

foglalkoztatja a természeti környezet helyzete. Tisztában vannak mind a károsító 

magatartás formáival és következményeivel, továbbá az alapvető javító intézkedéseket, 

lehetőségeket (úgy, mint takarékoskodás a vízzel és az energiával, szelektív 

hulladékgyűjtés és a tudatos vásárlói magatartás) is ismerik. A helyi önkormányzat is 

ösztönzi, sőt még pénzügyileg is jelentősen támogatja a helyi civil szféra 

kezdeményezéseit, és észrevehetően meglátta a lehetőséget a környezetgazdasági 

beruházásokban, melyek mára esetenként komoly profitot termelnek, ezzel is tovább 

növelve Paks éves büdzséjét. 

A belső indíttatásból fakadó környezeti érzékenység kézzel fogható bizonyítéka az egyes 

civil szerveződések kis közösségeikben megfogalmazott céljainak városi szintre emelése. 

Ezek a csoportosulások, ahogyan azt láttuk, megmozgatják a várost a lokális környezeti 

ügyek érdekében. Az oktatáson, nevelésen keresztüli további térnyerés igénye 

megtalálható mind az önkormányzat környezetvédelmi programjaiban, stratégiáiban, 

mind pedig a helyi civil szervezetek célkitűzései között. 

Minden jel arra mutat, hogy Paks városa teret nyújt a környezetcentrikus gondolkodás 

vívmányainak megvalósításához. Ebben bizonyosan szerepe van az itt élő és az 

atomerőműben dolgozó magasan kvalifikált, összetett szellemi tevékenységet elvégző 

munkaerőnek is, és az anyagi, fiskális feltételek megléte sem hátrány. Ugyanakkor a 

számos vívmány bemutatása, értékelése során az is feltűnt, hogy az egyes különálló célok 

alkalmanként átfedésben vannak egymással, más esetenként pedig a kohézió hiánya a 

szembetűnő, mintha a tortából hirtelen mindenki egyszerre szeretne szakítani magának 

egy kis szeletet és ez nem rendszerezve történne. Például minden civil szervezet oktatni 

és nevelni akar, ki-ki a maga helyi kapcsolati tőkéjének megfelelő oktatási intézmények 
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tantervi kereteit mintegy kiegészítve, ami esetenként sikeres lehet, de a jobb koordináció, 

megfelelő együttműködés nem aprózná el a részsikerek eredményeit. A célok konkrétabb 

megfogalmazása hozzájárulhatna egy összetett rendszer harmonikus működéséhez. Ez 

igaz lehet az önkormányzat esetében is. 

Összességében tehát kijelenthető, hogy a helyi lakosságot, minden hiányosság ellenére, 

az „erőteljes” környezettudatosság jellemzi. Egy ilyen kondíciókkal rendelkező 

közösségtől ugyanakkor ez lehetne a minimálisan elvárható szint, éppen ezért témámnak 

még hangsúlyosabban meg kellene jelennie mind a helyi tervezésben és a 

környezetpolitika rugalmas alkalmazhatóságának előnyeit kihasználva, a helyi vezetés a 

hétköznapok során is még erőteljesebben motiválhatná lakosságának környezeti 

orientálódását. A környezetcentrikus gondolkodásmód értékteremtő szerepét és az 

atomerőmű nyújtotta lehetőségeket kihasználva pedig lökést adhatna akár országos 

kezdeményezések megvalósításának is. 
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KONKLÚZIÓ ÉS JÖVŐKÉP 

A környezetpolitika, mint önálló szakpolitikai ágazat létrejötte és fejlődése különböző 

ágazati politikák és a környezetvédelmi törekvések eredménye. Megszületése már 

önmagában is siker, ezen felül képes a környezettel kapcsolatos politikák szintetizálására, 

magába olvasztja a fenntartható fejlődés elemeit és viszonyítási ponttá válik a 

fejlesztéspolitikai döntéshozatal során. Nemzeti intézményrendszere szinte az egész 

világon kiépült, meghatározásra kerültek alapelvei, hatásköre és eszközrendszere, 

globális szinten pedig évtizedek óta látszik a törekvés egy globális, szupranacionális 

környezetvédelmi rezsim létrehozására, melyet egyezmények, jegyzőkönyvek és 

megállapodások százai támasztanak alá. A környezetpolitika szabályozása nemzetközi és 

nemzeti jogszabályok hatálya alá esik, tevékenységi körei kötelező és önkéntes feladatok 

mentén oszlanak meg, azaz legitimációja fejlődik, változik, sőt, sok esetben szankcionáló, 

engedélyező és ellenőrző hatáskörrel is ellátott. 

A környezetvédelemből, a természet és épített környezet megóvásából, helyreállításából 

és fejlesztéséből vonatkoztatott feladatok sora nagyon szerteágazó. Ezek közös pontja a 

környezet iránt érzett felelősség, a megelőzés és védelem határán egyensúlyozó szerep 

megtalálása, ami folyamatos politikai és gazdasági nyomás alatt kénytelen formálódni, 

ráadásul a társadalmi elvárásokkal is szembenéz. Éppen ezért ezek rendszerszemléletű 

megközelítése, a prioritások meghatározása, az ok-okozati feltételrendszerek ismerete és 

megfelelő szintre delegálása elengedhetetlen. A globális célok a környezeti ügyek 

kapcsán, esetleg regionális együttműködéseken keresztül, végső soron az államokhoz 

kerültek delegálásra, és mára szinte az összes országban megtalálható a több szinten 

megvalósuló, megfelelő eszközökkel és legitimitással felruházott környezetpolitika. 

Kijelenthető, hogy a vonatkozó fejezetben felvázoltak alapján hazánk – minden 

hiányossága ellenére – birtokában van egy életképes 

környezetirányítási/környezetvédelmi rendszernek. A hazai környezetpolitika és 

tudományos társdalom – szinte már a kezdetektől – képviselteti magát a nemzetközi 

szervezetekben, megalkotta szabályozási hátterét és látszólag sokrétűen delegálta – a 

szubszidiaritás elvének megfelelően – a feladatokat a helyi döntéshozatal szintjére. 

Mintegy kiegészítve a környezetpolitika felülről-lefelé irányuló hatásmechanizmusát, a 

környezettudatosság fogalomköre alulról felfelé és fentről lefelé is próbálja harmonizálni 

a gazdasági és politikai érdekellentéteket, tompítani a környezetszennyezés és rombolás 
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következményeit, valamint megelőzni azokat. A környezettudatos viselkedési minták, a 

tudatos vásárlás és fogyasztás, a jól-lét megteremtésének igyekezete alapvetően bizonyos 

tudatformálást feltételez az egyén szintjén, majd kollektíven az intézményesült oktatás 

keretein belül is helyet talált magának. Ezen magatartásmintát, attitűdöt, gondolkodást – 

mint láttuk – számos tényező befolyásolja, de mint a társadalom környezetvédelemre 

nyitott értékrendje, átfogó fogalomkörré válik, mintegy jelezve az adott ország, régió, 

vagy település informáltságát, tudását a környezet állapotával és saját felelősségével 

kapcsolatban. Ennek vizsgálata empirikus úton elvégezhető, de a kulturális és generációs 

különbségekből adódóan, és a szubjektív értelmezésen keresztül igencsak komoly 

eltérések tapasztalhatóak. Az alapelvek bizonyos szintű általánosítása a globális 

problémahalmaz elemzéséből, annak érzékeléséből eredően ez esetben is megfigyelhető. 

Azonban az is bizonyosnak tűnik, hogy e magatartásforma lehet akár belülről fakadó 

igény, vagy hozott, tanult, elvárt minta is. Mindezek erősítik azt a meglátást, hogy a 

környezettudatosság szintjének növelése alapvetően tanulható mintákon alapszik, mely 

minták átadásának lehetősége és megértése függ a befogadó csoport vagy egyén 

nyitottságától, iskolázottságától, családi hátteréről, és függ a felülről kezdeményezett 

alternatíva meglététől (pl. kerékpárút, szelektív hulladékgyűjtés). Mindezt erősítendő, a 

környezetcentrikus gondolkodás korábban soha nem tapasztalt publicitásnak örvend 

napjainkban, melynek tudatformáló szerepe hosszú távon szintén nélkülözhetetlen. 

Paks esettanulmányán keresztül egy hazánkban ugyan különleges/atipikus helyzetben 

lévő település és lakosságának vizsgálatára került sor, és a tapasztalatok nem tükrözik 

megfelelően az általános magyarországi helyzetet, de mindenképpen komoly 

tanulságokkal szolgált a környezeti ügyek megközelítésének, hasznosíthatóságának és 

hiányosságainak kezelésével, továbbá egy ipari létesítmény közelében és lényegében 

abból élő lakosság környezettudatosságával kapcsolatban. 

Milyen következtetések vonhatók le a paksi esettanulmányból?  

Érdemes megemlíteni, hogy a vizsgálat lokális szinten történt, közvélemény-kutatások és 

interjúk segítségével. A lakosság helyi érzékelésének, észlelésének szerepe 

nélkülözhetetlen a lokális térben lévő természeti környezet állapotának felmérésekor, 

vagy az azt javító intézkedések meghozatalakor. A helyi lakosság 

környezettudatosságának megléte, mibenléte és minősége szintén sokat mondó 

információ. Ennek ismeretében láthatóvá válnak azok a területek, ahol a hiányosságok 

tapasztalhatóak, ennél fogva a nyomon követés, visszacsatolás szerepe is fontos. 
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A kutatás céljait érintő kérdéseim válaszai: 

1. Van-e, és ha igen, milyen hatása az atomerőműnek a város környezetpolitikájának 

kialakításában? Milyen előnyöket és/vagy ellentmondásokat hordoz magában ez 

az „adottság” Paks városa számára? 

A helyi környezetpolitika kialakítása nem függetleníthető attól, hogy a település 

határában atomerőmű működik. Mint láttuk, a város azonban csekély befolyással 

rendelkezik az atomerőművet illetően, ugyanakkor fordítva már más a helyzet. A helyben 

letelepedett munkaerő mindenapjainak kényelmét és szabadidős tevékenységeinek terét a 

város és agglomerációja nyújtja. Hatását elsősorban tehát a munkavállalók igényeit 

kielégítő szolgáltatások és infrastrukturális fejlesztések támogatása során fejti ki. 

Amennyiben ez a tevékenység egyidejűleg a helyi környezeti ügyeket is szolgálja, az jót 

tesz a vállalat PR, CSR tevékenységeinek mivel ez által primer társadalmi célját az 

atomerőmű elfogadottságát hivatott növelni. A helyi környezetpolitikai 

dokumentumokban folyamatosan kiemelten jelenik meg az erőmű támogatása és a 

pénzügyi hátterére való támaszkodás lehetősége, befolyása tehát közvetlenül érzékelhető. 

Természetesen elsődleges előnyként mindig a gazdasági és foglakoztatási szempontok 

jelennek meg. A helyi kezdeményezések – legyen az akár önkormányzati, vagy civil – 

atomerőmű általi felkarolása számos szociális, egészségügyi és nem utolsósorban 

természeti-környezeti fejlesztést eredményez, melyek szubjektíven megítélt hatásai 

igencsak széleskörűek, de inkább előnyösnek, mintsem hátrányosnak tűnnek. Nem 

megkérdőjelezhető tény, hogy mára 90% feletti az atomerőmű elfogadottsága a helyi 

lakosság körében. A biztos megélhetés és a vélt, vagy valós bizonyosság az 

atomerőművel kapcsolatos informáltságról hamis képzetekhez vezethetnek, mint például 

a radioaktív sugárzás veszélyeivel kapcsolatos igencsak pozitív vélekedés. A város „egy 

lábon” állása gazdasági szempontból és a létesítmény működésébe vetett bizalom is 

megnehezítheti a reális helyzetértékelést, aminek következményei hosszú távon károsak 

lehetnek a közösség szempontjából. A gazdasági realitás és az ismert, vagy (el)várt 

kompenzáció azonban felülír minden létező aggályt és veszélyérzetet.  
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2. Milyen szempontok érvényesülnek a helyi környezetpolitika kialakítása során? 

Csupán a kedvező financiális helyzetből fakadó top-down fejlesztések optimális 

kihasználása a cél, vagy a környezetvédelemmel kapcsolatos elkötelezettség és 

felelősség tanúi lehetünk? 

Mindenképpen szembetűnő volt a kutatás során, hogy a helyi önkormányzat számos 

környezetvédelemmel kapcsolatos beruházást menedzsel a saját maga által tulajdonolt 

nonprofit és profitorientált gazdasági társaságokon keresztül. A környezetvédelmi és 

városfejlesztési dokumentumokban, a helyi rendeletekben és az interjúk során is jól 

érzékelhető volt a mindenkori helyi vezetés elkötelezettsége a környezetvédelmi 

politikával kapcsolatban. Ugyanakkor a gyakorlatban, a polgármesteri hivatal 

szervezetében nem jelenik meg hangsúlyosan a környezetpolitika céljainak átfogó 

támogatása, azaz nem áll rendelkezésre megfelelő számú és kvalitású, erre a 

feladathalmazra speciálisan kijelölt humán erőforrás. Ez is általános jelenség 

Magyarországon, azaz még az olyan, gazdaságilag kiemelten jó helyzetben lévő település 

is, mint Paks, nem kezeli kiemelten a környezetpolitikai ágazatot, nem fordít rá nagyobb 

figyelmet, mert a lakosság elvárásai nem kívánják meg ezt. 

Empirikus kutatásom ezt kétségkívül alátámasztja, azaz a város lakossága is megosztott 

volt e kérdéssel kapcsolatban. Nem derült ki egyértelműen, hogy a környezeti 

beruházások bármivel is fontosabbak lennének egyéb beruházásoknál. A pályázatokból 

megvalósított fejlesztések inkább azt az érzetet erősítették, hogy a város jól felfogott 

érdekéből, az esetek nagy többségében a beruházással járó gazdasági (és politikai) 

előnyöket tartotta szem előtt, semmint a társadalmi elvárásokat. Kivételt képez ez alól a 

gyógyfürdő beruházás, ami önköltségen valósult meg és találkozott egy jól körülírható 

városi és megyei csoport igényeivel. Kijelenthető, hogy a top-down fejlesztések optimális 

kihasználása tapasztalható a gyakorlatban, tehát a kezdeményezések szinte kivétel nélkül 

felülről érkeztek. 

 

3. Milyen szerepe van a helyi civil szervezeteknek a lokális környezetpolitika 

céljainak érvényesítése szempontjából? Azaz van e súlyuk, befolyásuk az 

események alakulására, vagy csupán ballasztként, mellékszereplőként vesznek 

részt a folyamatok kialakításában? 

A helyi civil szervezetek bemutatása és a fejlesztések elemzése során megfigyelhető, 

hogy Paks esetében elsősorban nem a társadalmi kontrollt jelentik a lokális szervezetek. 
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Gyakorlatilag praktikus feladatokat látnak el a polgármesteri hivatal és az atomerőmű 

árnyékában, közvetítenek, végrehajtanak, kihasználják személyes kapcsolataikat egy jó 

ügy érdekében. Oktatási, tudatformáló tevékenységük és a felnőttek, valamint gyermekek 

képzését, tájékoztatását nyújtó tevékenységeik természetesen fontosak a város számára. 

Ennek megfelelő támogatásban is részesülnek. Ahogyan az egyik interjú során hallhattam 

is, „az önkormányzatnál mindig nyitott füleket és pénztárcát találnak.”  

Összességében kijelenthető, hogy létezik környezeti ügyekkel foglalkozó civil szféra, 

szerepük azonban igencsak korlátozott. Ennél fogva érdekérvényesítési képességük is az 

adott végrehajtandó részfeladatok, események szintjére koncentrálódik, így inkább csak 

epizódszerepekhez jutnak a város élete során, azaz a közösséget érintő döntésekre 

gyakorolt hatásuk igen csekély. Éppen ezért súlytalannak és kompromisszumképesnek 

tekinthetők a döntések befolyásolása szempontjából. 

 

A környezettudatosság szempontjából: 

1. Észleli-e a potenciális kockázatforrást a település lakossága és a döntéshozók? 

Van-e hatása a kockázatpercepciónak a helyi közösség környezettudatosságára? 

Értekezésem során többször is jól tetten érhetővé vált e momentum. Gyakorlatilag 

kijelenthető, hogy Paks lakossága az atomerőművel történő hosszú együttélés során 

elvesztette a nukleáris energia hátrányaival, veszélyeivel szembeni kockázatészlelő 

képességét. A tudományos meggyőződés, a helyi technikai tudás, az erőműben dolgozók, 

és a laikusok formális, és informális hálózatokon keresztüli folyamatos vélt, vagy valós 

tájékozottsága felülír minden várakozást. A kockázatforrás lehetséges hátrányaival, 

ártalmaival kapcsolatban szinte vak a helyi közösség. Ennél fogva a 

kockázatpercepciónak maximum negatív hatásai vannak a helyi közösség 

környezettudatosságára, azaz amennyiben a környezettudatosság részben bizonyos 

éberséget, reális helyzetfelismerést is jelent, akkor a szituációt valósan értékelve, ez a már 

több mint harminc éve zajló szimbiózis – ebből a szempontból – a helyiek kárára van. 
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2. Mennyire környezettudatos Paks város lakossága? Ez pontosan miben nyilvánul 

meg? Továbbá mivel és hogyan járul hozzá az önkormányzat és a helyi civil 

szervezetek a helyi lakosok környezettudatosságának formálásához? 

Amint azt a releváns fejezetben láthattuk, a paksi lakosokat az „erőteljes 

környezettudatosság” jellemzi, amely az önkormányzat kezdeményezte beruházásokban 

ölt testet. Úgy mint a hulladékkezelés, szennyvízkezelés, energiatakarékossági és 

alternatív energiát használó beruházások. A helyi kezdeményezések a természetvédelmi 

feladatok ellátását és a képzést jelentik, nagyobb volumenű civil kezdeményezés nem 

tapasztalható Pakson. 

Jól láthatóan mind az önkormányzat, mind pedig a helyi civilek – ki-ki a saját érdekének 

és kapacitásának megfelelően – támogatják a környezeti ügyekkel kapcsolatos 

foglalatoskodást. Ezt bizonyítják az önkormányzat e területen történő, jelentős anyagi 

áldozattal járó beruházásai, még ha nem is mindig a környezeti szempontok a 

legmérvadóbbak ezek során. A civil szerveződések pedig a munkájukkal, hozzáértésükkel 

és mint az a „nullenergiás” háznál is felfedezhető anyagi ráfordítások árán is képviselik a 

környezeti ügyeket a városban. 

 

3. Létezik-e összefüggés a helyi lakosok környezettudatossági szintje és az 

atomerőmű léte között? 

Több évet felölelő kutatás során is nehéz e kérdésre egyértelmű választ találni, hiszen az 

összefonódás és annak következményei az elmúlt hosszú évtizedek során a paksi élet 

szinte minden területére beszivárogtak. Az atomerőmű jelenség hatásai, annak 

befolyásoló szerepe vitathatatlan, nem megkerülhető. Ez elsősorban eltartó képességének, 

és mecenatúrájának, vagy – más kifejezéssel élve – kommunikációs, PR és CSR 

tevékenységeinek köszönhetően a helyiek életének mindennapjában jelen van. Ennek 

létezik egy negatív olvasata a kockázatpercepció szempontjából, ugyanakkor a jól fizetett, 

magasan képzett munkaerő feltételezi a posztmodern értékek és környezeti értékek 

megjelenését a helyi közösségben. Azaz a környezeti értékek – többek között a helyi 

természeti értékek – jelentősége, az épített és természetes környezet minőségi 

fejlesztésének igénye mindenképpen azt feltételezi, hogy létezik az összefüggés, annak 

negatív és pozitív visszacsatolásaival egyetemben. Ez az empirikus elemzésekben 

tökéletesen megjelenik. 
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4. Végül, milyen következtetések vonhatóak le egy kiemelt veszélyforrás közelében 

élő lakosság környezettudatosságának helyzetéből és a helyi vezetés környezeti 

ügyekkel kapcsolatos hozzáállásának és elkötelezettségének értékeléséből? 

Először is meg kell jegyeznem, hogy az általam feltártak alapján legalább két neuralgikus 

pontra derült fény. Először is, legyen bármennyire jól informált, nyíltan és felelősen 

tájékozott az adott közösség, annak kockázatészlelése az eseménytelenül elmúló hosszú 

idő következtében jelentősen tompul, melynek következményei hosszú távon hordoznak 

veszélyt. Továbbá, hazánkban elégséges, de nem elegendő a környezeti 

dokumentumokban hangzatosan megjeleníteni a környezeti ügyek céljainak jelentőségét. 

Ahhoz, hogy a leírtak valóban megvalósuljanak, szükséges az emberi erőforrásokba való 

befektetés. Akkor lehet igazán hitelük e dokumentumoknak, amennyiben a megfelelő 

emberi erőforrások is hozzájuk vannak csatolva. Azaz a megfelelő felelősségi körök 

tisztázása elengedhetetlen. Lehet bármennyire is elkötelezett „papíron” a helyi vezetés, ha 

azt nem támasztják alá a hiteles számok. Ugyanakkor Paks esetében a 

környezettudatosság relatív értelmezhetőségének köszönhetően, a számos beruházás és 

még a súlytalan civilek is egyértelmű elkötelezettséget feltételeznek témámmal 

kapcsolatban, ami mindenképpen kiváló kezdet lehet. A helyi vállalkozások bizonyos 

része rentábilis is, és a környezeti ügyek által generált beruházások nem csupán kelletlen 

terhet jelentettek az önkormányzatnak, hanem munkahelyteremtő képességüknél fogva 

támogatják a helyi közösség gazdasági diverzifikációját. Egy szóval kitekintenek az 

atomerőmű árnyékából, próbálnak jóléti szolgáltatásokon javítani, elsősorban EU-s 

forrásokra támaszkodva. 

A helyi jövőkép jelen állás szerint gazdasági szempontból biztosítottnak tűnik. Ebben 

nagy szerepe van az atomerőmű üzemidő-hosszabbításából származó, blokkonkénti 

további 20 év élettartamnak. A két új atomerőművi blokk telepítésének kifejezett 

szándéka (Sipos, 2012) is tovább erősíti ezt a tényt. A tapasztaltak alapján a helyi 

döntéshozatal további „zöld” beruházásokat tervez a város, virágzó jövőjének és 

„élhetőségének” szavatolása érdekében. Olyan befektetéseket kíván megvalósítani, 

melyek munkahelyteremtéssel járnak és a környezeti érdekek szem előtt tartásával 

valósulnának meg. Ilyen a közintézmények tetejére történő napelemes rendszer telepítése, 

vagy a helyi tömegközlekedés villanybuszokkal történő kiváltása. Az atomváros további 

„zöldülését” szolgálja a hulladéktelep fejlesztése újrahasznosító üzemmé, hogy ne csak a 

kiválogatott alapanyag kerüljön eladásra, hanem az újrahasznosított végtermék, mint 

például a zöld hulladékból termőföld, műanyag hulladékból flakonok, újrahasznosított 
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kerti bútor elemek. A helyi civil szervezetek pedig tovább élvezhetik a közösség 

támogatását, és munkájuk a következő évtizedekben is egyre több követőre fog találni a 

településen. 

A biztosítottnak tűnő jövőkép és az anyagi lehetőségek széles spektrumának 

rendelkezésre állása tudatában pedig nem szabad elkényelmesednie sem a település 

vezetőinek, sem pedig a helyi lakosoknak, mivel felelős elkötelezettség nélkül ezen 

előnyök mit sem érnek. Ebben Paks a jelenleginél is több „zöld” beruházással 

példamutató lehetne Magyarország más települései számára. Paks esetében ez nem csak 

elvárás és vízió, hanem reális lehetőség. 

 



217 

 

Mellékletek 

- Kutatási kérdőívek 

- Mélyinterjú alanyok és kérdőívek 

 

Kérdőív 2011-2012, A Paksi Atomerőmű és a környezetvédelem 

A kutatás alapsokaságát Paks városának felnőtt népessége jelentette. Közülük lett 

véletlenszerűen kiválasztva a mintába került 500 fő. A minta nemek, korcsoportok és 

iskolai végzettségi csoportok szerint reprezentálta az alapsokaságot. A kérdezés során 

bekövetkezett kisebb eltéréseket súlyozással korrigáltuk. 

 

1. táblázat 

A minta összetétele (fő) 

 
18-35 éves 36-50 éves 51 éves és idősebb 

alap közép felső alap közép felső alap közép felső 

férfi 20 49 15 18 45 13 19 46 14 

nő 28 39 11 29 40 12 37 50 15 

összesen 48 88 26 47 85 25 56 96 29 

 

összesen 

 alap közép felső mind 

férfi 57 140 42 239 

nő 94 129 38 261 

összesen 151 269 80 500 
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Sorszám

: 

A Paksi Atomerőmű és a 

környezetvédelem 

Neme:  1 – férfi  

 2 – nő 

 

Életkori 

csoport: 

1 – 18-35 év közötti 

2 – 36-50 év közötti 

3 – 51 éves vagy idősebb 

 

Legmagasabb iskolai végzettsége: 

1 – alapfokú 

2 – középfokú 

3 – felsőfokú 

 

2011-2012 
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1. Neme:  1 – férfi   2 – nő 

2. Melyik évben született Ön? 

..................................... 

3. Melyik településen él Ön?  .......................................................................................................... 

4. Mi az Ön jelenlegi családi állapota? 

1 – nőtlen, hajadon, egyedül él 

2 – házas  

4 – élettársa van 

5 – elvált, vagy özvegy  

9 – nem tudja 

0 – nem válaszol 

5. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? 

1 – nyolc osztályt sem végzett (ALAP) 

2 – nyolc általános (ALAP) 

3 – 9. vagy 10. osztály (ALAP) 

4 – szakmunkásképző, szakiskola (ALAP) 

5 – szakközépiskola (KÖZÉP) 

6 – gimnázium (KÖZÉP) 

7 – technikum (KÖZÉP) 

8 – főiskola (FELSŐ) 

9 – egyetem (FELSŐ) 

10 – PhD. fokozat (FELSŐ) 

 

6. Jelenleg mivel foglalkozik Ön? 

1 – tanul 

2 – alkalmazott, szellemi szabadfoglalkozású 

3 – alkalmi munkákból, megbízásokból él 

4 – saját vállalkozásban dolgozik 

5 – GYES−en, GYED−en, GYET−en van 

6 – háztartásbeli  

7 – otthon van, eltartott 

8 – nyugdíjas, rokkantnyugdíjas  

9 – munkanélküli járadékos, segélyezett 

10 – munkanélküli járadék nélkül 

11 – egyéb 

0 – nem mondja meg 

99 – nem tudja 

7. Hány gyermeke van Önnek? 

 …………………… fő   
    0 – nincs gyermeke => UGRÁS A 9. KÉRDÉSRE! 

    -1 – nem válaszol => UGRÁS A 9. KÉRDÉSRE! 

8. És melyik évben született/születtek az Ön gyermeke/gyermekei? 

 

9. _Mennyire érdekli Önt a környezetvédelem? Kérem, értékeljen úgy, ahogy az iskolában szokás! Az 1-

es jelentse azt, hogy egyáltalán nem érdekli, míg az 5-ös azt, hogy nagyon érdekli. Természetesen a 

közbülső osztályzatokat is használhatja.  

5 – nagyon érdekli 

4 – inkább érdekli 

3 – közepes mértékben érdekli 

2 – inkább nem érdekli 

1 – egyáltalán nem érdekli 

X – nem tudja 

0 – nem válaszol 

10. _Ön szerint egy átlagember mindennapi élete során mennyit tehet a környezet védelméért? Sokat 

tehet, keveset tehet vagy semmit nem tehet?  

5 – nagyon érdekli 

4 – inkább érdekli 

3 – közepes mértékben érdekli 

2 – inkább nem érdekli 

1 – egyáltalán nem érdekli 

X – nem tudja 

0 – nem válaszol 

1. ..................................év 0 – nem válaszol 

2. ..................................év 0 – nem válaszol 

3. ..................................év 0 – nem válaszol 

4................................... év 0 – nem válaszol 

5................................... év 0 – nem válaszol 

6. ..................................év 0 – nem válaszol 
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11. _Ön szerint a mindennapi élet során az embereknek mit tehetnek a környezet védelme érdekében? 

(NYITOTT KÉRDÉS! TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES!) 

..................................................................................................................................................................................................

... ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................. 9 – nem tudja   0 – nem válaszol 

12. _Mindennapi élete során Ön mennyit tesz a környezet védelméért? Sokat tesz, keveset tesz vagy 

semmit nem tesz?  
 3 – sokat tesz 

 2 – keveset tesz 

1 – semmit nem tesz 

X – nem tudja 

0 – nem válaszol 

13. Mit tesz Ön saját környezete védelméért? (NYITOTT KÉRDÉS! TÖBB VÁLASZ IS 

LEHETSÉGES!) 
..................................................................................................................................................................................................

... ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................. 9 – nem tudja   0 – nem válaszol 

14. Önök otthon szelektíven gyűjtik a szemetet?  

 2 – igen 1 – nem X – nem tudja 0 – nem válaszol 

15. Ön tudja, hogy mi történik a hulladékkal, miután azt Ön a kijelölt szemét tárolókba dobta? 

 2 – tudja 1 – nem tudja X – nem tudja 0 – nem válaszol 

16. _A következőkben különböző állításokat fogok felolvasni, melyek a környezet- és természetvédelmi állásfoglalásokkal 

foglalkoznak.  kapcsolatban kérdeztük őket. Kérem, mondja meg, hogy melyik mennyire ért egyet. Kérem, ismét értékeljen 

úgy, ahogy az iskolában szokás! Az 1-es jelentse azt, hogy egyáltalán nem ért egyet, míg az 5-ös azt, hogy teljesen egyetért. 

Természetesen a közbülső osztályzatokat is használhatja. Tehát mennyire ért egyet azzal, hogy...? 

5 – teljesen egyetért 

4 – inkább egyetért 

3 – egyet is ért, meg nem is  

2 – inkább nem ért egyet 

1 – egyáltalán nem ért egyet 

X – nem tudja 

0 – nem válaszol 

  

1. Megközelítjük a Föld által eltartható emberek számát. 1 2 3 4 5 0 9 

2. Az emberiségnek meg van a joga, hogy átalakítsa természeti 

környezetét, hogy kielégítse szükségleteit 

1 2 3 4 5 0 9 

3. _Amikor az ember kölcsönhatásba lép a természettel, annak gyakran 

vészes következményei vannak. 

1 2 3 4 5 0 9 

4. Az emberi találékonyság biztosítja, hogy a Földet nem tesszük 

lakhatatlanná. 

1 2 3 4 5 0 9 

5. Az emberiség súlyosan károsítja a természetet. 1 2 3 4 5 0 9 

6. _A Föld rengeteg természetes erőforrással rendelkezik, épp csak meg 

kell tanulnunk, hogyan fejlesszük ezeket. 

1 2 3 4 5 0 9 

7. A növényeknek és állatok éppen annyi joga van a létezéshez, mint az 

embereknek. 

1 2 3 4 5 0 9 

8. _A természeti egyensúly elég erős ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon a 

modern ipari társadalmak hatásaihoz. 

1 2 3 4 5 0 9 

9. A speciális képességeink ellenére az emberek még mindig ki vannak 

téve a természeti törvényeinek. 

1 2 3 4 5 0 9 

10. _Az úgynevezett „ökológiai krízis” vagy más néven „környezetvédelmi 

válság” amivel az emberiségnek szembe kell néznie erősen eltúlzott. 

1 2 3 4 5 0 9 

11. A Föld olyan mint egy űrhajó – nagyon szűkös a hely és az erőforrások. 1 2 3 4 5 0 9 

12. Az ember feladata, hogy uralja a maradék természetet. 1 2 3 4 5 0 9 

13. A természeti egyensúly elég kényes és könnyen felborítható. 1 2 3 4 5 0 9 

14. Az ember végül eléggé megtanulja a természet működését, hogy 

képessé váljon irányítani azt. 

1 2 3 4 5 0 9 

15. _Ha a dolgok a jelenlegi módon folytatódnak, akkor szembe kell 

néznünk egy nagy környezeti katasztrófával. 

1 2 3 4 5 0 9 
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17. _Ön szerint mennyire tiszták az Önök lakóhelyén az utcák, közterek? Kérem, ismét értékeljen úgy, ahogy 

az iskolában szokás! Az 1-es jelentse azt, hogy nagyon piszkosak, míg az 5-ös azt, hogy nagyon tiszták.  

 5 – nagyon tiszták 

 4 – nagy mértékben figyelembe veszik 

 3 – figyelembe is veszik, meg nem is 

 2 – kis mértékben veszik figyelembe 

1 – nagyon piszkosak 

X – nem tudja 

0 – nem válaszol 

18. Ön szerint elegendő vagy nem elegendő az Ön településén a szelektív hulladék gyűjtésre alkalmas tároló? 

2 – elegendő 1 – nem elegendő X – nem tudja 0 – nem válaszol 

19. _Ön szerint lakóhelyén az önkormányzati döntések során mennyire veszik figyelembe a 

környezetvédelmi szempontokat? Kérem, ismét értékeljen úgy, ahogy az iskolában szokás! Az 1-es 

jelentse azt, hogy egyáltalán nem veszik figyelembe, míg az 5-ös azt, hogy teljesen figyelembe veszik.  

 5 – teljesen figyelembe veszik 

 4 – nagy mértékben figyelembe veszik 

 3 – figyelembe is veszik, meg nem is 

 2 – kis mértékben veszik figyelembe 

1 – egyáltalán nem veszik figyelembe 

X – nem tudja 

0 – nem válaszol 

20. _És Ön szerint miért így hozzák a döntéseket az önkormányzatban?  

(NYITOTT KÉRDÉS! TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES!) 

..................................................................................................................................................................................................

... ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................. 9 – nem tudja   0 – nem válaszol 

21. _Ön szerint a lakóhelyén az önkormányzat a költségvetésében a szociális kiadásokra vagy a 

környezetvédelemre költ többet?  
 3 – szociális kiadásokra költ többet 

 2 – környezetvédelemre költ többet 

 1 – hozzávetőleg ugyanannyit költ mindkettőre 

X – nem tudja 

0 – nem válaszol 

22. _És Ön szerint a lakóhelyén az önkormányzatnak a helyi ipar fejlesztésére vagy a 

környezetvédelemre kellene többet költenie?  

3 – szociális kiadásokra  

2 – környezetvédelemre  

1 – hozzávetőleg ugyanannyit kellene költenie mindkettőre 

X – nem tudja 

0 – nem válaszol 

23. _És Ön szerint a lakóhelyén az önkormányzatnak a helyi ipar fejlesztésére vagy a 

környezetvédelemre kellene többet költenie?  

3 – helyi ipar fejlesztésére  

2 – környezetvédelemre  

1 – hozzávetőleg ugyanannyit kellene költenie mindkettőre 

X – nem tudja 

0 – nem válaszol 

24. Ön szerint Magyarországon az öt évvel ezelőttihez képest mennyi áramot 

fogyasztanak ma? 
 1 – kevesebbet 

 2 – ugyanannyit 

3 – többet 

X – nem tudja 

0 – nem válaszol 

25. _És Ön szerint a következő öt évben a hazai villamosenergia igény inkább csökkeni fog, nem fog 

változni, vagy inkább nőni fog? 

 1 – csökkeni fog 

 2 – nem fog változni 

3 – nőni fog 

X – nem tudja 

0 – nem válaszol 
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26. Magyarország villamos energia igénye növekszik. Ön szerint ennek a helyzetnek a megoldására  

 2 – újabb erőműveket kellene építeni, 

vagy   1 – a jelenlegi erőműveket kellene 

fejleszteni? 
  

3 – valami teljesen más megoldásra lenne szükség 

X – nem tudja 

0 – nem válaszol 

27. _(Ha mégis szükséges lenne az országban új erőművet építeni, akkor) Ön szerint milyen 

erőművet kellene építeni? Természetesen több erőműtípust is mondhat!   

NYITOTT KÉRDÉS! TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES! A VÁLASZOKAT NE OLVASD FEL!   

9 – nem tudja   0 – nem válaszol 

 

9 – nem tudja  

0 – nem 

válaszol 

28. _Ha áramtermelő erőművekről beszélnek, akkor a hagyományos erőművek szoktak szóba kerülni, 

ilyen például a gáztüzelésű, vagy a széntüzelésű erőmű. Egy másik csoportot jelentenek a megújuló 

energiaforrásokat használó erőművek, ilyen a szélerőmű, a naperőmű, vagy a biomasszával működő 

erőmű. Végül a harmadik erőműtípus az atomerőmű. Ha ezek közül csak egyetlen típust választhatna, 

akkor melyik erőműtípus használatát támogatná? (CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES!) 

29. _Ön szerint a hagyományos erőművek, a megújuló energiaforrásokat használó erőművek, 

illetve az atomerőművek közül melyik…? És melyik…? 

 5 – teljesen elfogadhatónak tartja 

 4 – inkább elfogadhatónak tartja 

 3 – elfogadhatónak is tartja, meg nem is 

 2 – inkább nem tartja elfogadhatónak 

1 – egyáltalán nem tartja elfogadhatónak  

X – nem tudja 

0 – nem válaszol 

 

 nem említi említi 

széntüzelésű 
erőmű 

1 2 

olajtüzelésű 
erőmű 

1 2 

gáztüzelésű 
erőmű 

1 2 

 
egyéb:  
 
.........................
.........................
.. 

1 2 

 

 

 nem említi említi 

szélerőmű 1 2 

naperőmű 1 2 

vízerőmű 1 2 

bioerőmű 
(biomassza- , 
szalma-, 
energiafű-
tüzelésű 
erőművek) 

1 2 

geotermikus 
erőmű 

1 2 

atomerőmű 1 2 

 

 

 nem említi említi 

hagyományos erőművek 1 2 

megújuló 
energiaforrásokat 
használó erőművek 

1 2 

atomerőművek 1 2 

egyéb:  
 
.......................................
.......................................
................ 

1 2 
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30. _Ön mennyire tartja elfogadhatónak az atomenergia felhasználását áramtermelésre? Kérem, 

értékeljen úgy, ahogy az iskolában szokás, az 1-es jelentse azt, hogy egyáltalán nem tartja 

elfogadhatónak, az 5-ös pedig, hogy teljesen elfogadhatónak tartja 

 

 hagyományos 
erőművek 

megújuló 
energiaforrásokat 

használó 
erőművek 

atomerőművek nv nt 

termeli 
legolcsóbban az 
áramot 

1 2 3 0 X 

működése 
károsítja 
legkevésbé a 
környezetet 

1 2 3 0 X 

képes a 
leghosszabb 
ideig áramot 
termelni 

1 2 3 0 X 

üzemel a 
legkisebb 
működési 
kockázattal  

1 2 3 0 X 

fűtőanyag-
ellátása 
biztosítható a 
leghosszabb 
távon  

1 2 3 0 X 

   



224 

 

31. Ön szerint az áramot termelő magyar erőművek összességében elavultak, vagy korszerűek? 

 3 – korszerűek, 

 2 – van közöttük elavult és van közöttük korszerű is 

 1 – elavultak 

       X – nem tudja 

       0 – nem válaszol 

32. _Most térjünk át a paksi atomerőműre. Ön mennyire érzi magát tájékozottnak a paksi atomerőmű 

helyzetével kapcsolatban? Kérem, ismét értékeljen ismét úgy, ahogy az iskolában szokás, az 1-es jelentse 

azt, hogy egyáltalán nem tájékozott, az 5-ös pedig, hogy nagyon jól tájékozott.  

5 – nagyon jól tájékozott 

4 – jól tájékozott 

3 – közepesen tájékozott 

2 – kis mértékben tájékozott 

1 – egyáltalán nem tájékozott 

X – nem tudja 

   0 – nem válaszol 

33. Ön helyesli vagy nem helyesli, hogy Pakson atomerőmű működik? 

2 – helyesli 1 – nem helyesli X – nem tudja 0 – nem válaszol 
34. _Ön szerint mennyire biztonságos a paksi atomerőmű működése? Kérem, ismét értékeljen úgy, 

ahogy az iskolában szokás, az 1-es jelentse azt, hogy egyáltalán nem biztonságos, az 5-ös pedig, hogy 

teljesen biztonságos.  5 – teljesen biztonságos 

 4 – inkább biztonságos 

 3 – közepesen biztonságos 

2 – kis mértékben biztonságos 

1 – egyáltalán nem biztonságos 

X – nem tudja 

0 – nem válaszol 

35. Ön szerint a paksi atomerőmű elavult, vagy korszerű erőmű? 

1 – elavult 2 – korszerű X – nem tudja 0 – nem válaszol 

36. Ön szerint az atomerőmű közelsége inkább előnyös vagy inkább hátrányos az Önök számára? 

2 – inkább előnyös 

1 – inkább hátrányos 

3 – hozzávetőleg ugyanannyi előnye van mint hátránya 

X – nem tudja 

0 – nem válaszol 

37. _Ön szerint milyen előnyei van annak, hogy az atomerőmű az Önök közelében működik? 

(NYITOTT KÉRDÉS! TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES!) 

..................................................................................................................................................................................................

... ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................. 9 – nem tudja   0 – nem válaszol 

38. _Ön szerint milyen hátrányai van annak, hogy az atomerőmű az Önök közelében 

működik?(NYITOTT KÉRDÉS! TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES!) 

..................................................................................................................................................................................................

... ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................. 9 – nem tudja   0 – nem válaszol 

39. _Ön szerint veszélyt jelenthet-e a radioaktív hulladék? Kérem, ismét értékeljen úgy, ahogy az iskolában 

szokás, az 1-es jelentse azt, hogy egyáltalán nem veszélyes, az 5-ös pedig, hogy nagyon veszélyes. 
5 – nagyon veszélyes 

4 – inkább veszélyes 

3 – közepesen veszélyes 

2 – kis mértékben veszélyes 

1 – egyáltalán nem veszélyes 

X – nem tudja 

0 – nem válaszol 

40. _Ön szerint mennyire biztonságosan kezeli a Paksi Atomerőmű a radiokatív hulladékot? Kérem, ismét 

értékeljen úgy, ahogy az iskolában szokás, az 1-es jelentse azt, hogy egyáltalán nem biztonságosan, az 5-ös 

pedig, hogy teljesen biztonságosan. 
5 – teljesen biztonságosan 

4 – inkább biztonságosan 

3 – közepesen biztonságosan 

2 – kis mértékben biztonságosan 

1 – egyáltalán nem biztonságosan 

X – nem tudja 

0 – nem válaszol 
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Kérdőív 2013-2014, Környezettudatosság az atomvárosban 

A kutatás alapsokaságát Paks városának felnőtt népessége jelentette. Közülük lett 

véletlenszerűen kiválasztva a mintába került 400 fő. A minta nemek, korcsoportok és 

iskolai végzettségi csoportok szerint reprezentálta az alapsokaságot. A kérdezés során 

bekövetkezett kisebb eltéréseket súlyozással korrigáltuk. 

 

1. táblázat 

A minta összetétele (fő) 

Paks 

 

18-35 éves 36-50 éves 51 és a felett 

Alap közép felső alap közép felső alap közép felső 

férfi 16 39 12 15 36 11 15 37 11 

nő 23 31 9 23 32 9 29 40 12 

összesen 39 70 21 38 68 20 44 77 23 

 

összesen 

 alap közép felső mind 

férfi 46 112 34 192 

nő 75 103 30 208 

összesen 121 215 64 400 
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Sorszám: 

Környezettudatosság az atomvárosban 

Neme:  1 – férfi 2 – nő 

Életkori csoport: 

1 – 18-35 év közötti 

2 – 36-50 év közötti 

3 – 51 éves vagy idősebb 

Legmagasabb iskolai végzettsége: 

1 – alapfokú 

2 – középfokú 

3 – felsőfokú 

2013 
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1. 

Neme: 

1 - férf 2 – nő 

2. Melyik évben született Ön?  .........................  

3. Melyik településen él 

Ön? 

 

 

4. Mi az Ön jelenlegi családi 

állapota? 

1 – nőtlen, hajadon, egyedül él 

2 – házas 

 

3– élettársa van  

4 – elvált, vagy 

özvegy 

X – nem tudja  

0– nem 

válaszol 

 

5. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? 

1 – nyolc osztályt sem végzett (ALAP) 5 – szakközépiskola 

(KÖZÉP) 

2 – nyolc általános (ALAP) 6 – gimnázium (KÖZÉP) 

3 – 9. vagy 10. osztály (ALAP) 7 – technikum (KÖZÉP) 

4 – szakmunkásképző, szakiskola (ALAP) 8 – főiskola 

(FELSŐ) 

9 – egyetem (FELSŐ) 

10 – PhD. fokozat 

(FELSŐ) 

6. Jelenleg mivel foglalkozik Ön? 

 

1 – tanul 

2 – alkalmazott, szellemi szabadfoglalkozású 

3 – alkalmi munkákból, megbízásokból él 

4 – saját vállalkozásban dolgozik 

5 – GYES-en, GYED-en, GYET-en van 

6 – háztartásbeli 

7 – otthon van, eltartott 

7. Hány gyermeke van Önnek?    ………… 

0 – nincs gyermeke => UGRÁS A 9. KÉRDÉSRE!  

1 – nem válaszol => UGRÁS A 9. KÉRDÉSRE! 

8 – nyugdíjas, rokkantnyugdíjas 

9 – munkanélküli járadékos, 

segélyezett 

 

10– munkanélküli járadék nélkül 

11– egyéb  

X– nem tudja 

0 – nem mondja meg 

fő 
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8. És melyik évben született/születtek az Ön gyermeke/gyermekei? 

 

1. .  ...........................  év       0 – nem 

válaszol 2. .  ...........................  év       0 – nem 

válaszol 3. .  ...........................  év       0 – nem 

válaszol 4. .  ...........................  év       0 – nem 

válaszol 5. .  ...........................  év       0 – nem 

válaszol 6. .  ...........................  év       0 – nem 

válaszol 9. Mennyire érdekli Önt a környezetvédelem? Kérem, értékeljen úgy, ahogy az iskolában szokás! Az 1-es 

jelentse 

azt, hogy egyáltalán nem érdekli, míg az 5-ös azt, hogy nagyon érdekli. Természetesen a közbülső 

osztályzatokat 

is használhatja. 

5 – nagyon érdekli 2 – inkább nem érdekli 0 – nem válaszol 

4 – inkább érdekli 1 – egyáltalán nem érdekli 

3 – közepes mértékben érdekli X – nem tudja 

10. Ön szerint egy átlagember mindennapi élete során mennyit tehet a környezet védelméért? Sokat tehet, 

keveset 

tehet vagy semmit nem tehet? 

3 – sokat tehet 

2 – keveset tehet 

 1 – semmit nem tehet 

 X – nem tudja 

0 – nem 

válaszol 

2 
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11. Ön szerint a mindennapi élet során az embereknek mit tehetnek a környezet védelme érdekében? 

(NYITOTT KÉRDÉS! TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES!) 

X – nem tudja 0 – nem válaszol 

12. Mindennapi élete során Ön mennyit tesz a környezet védelméért? Sokat tesz, keveset tesz vagy semmit 

nem 

tesz? 

3 – sokat tesz 1 – semmit nem tesz 0 – nem válaszol 

2 – keveset tesz X – nem tudja 

13. Mit tesz Ön saját környezete védelméért? (NYITOTT KÉRDÉS! TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES!) 

X – nem tudja 0 – nem válaszol 

14. Önök otthon szelektíven gyűjtik a szemetet? 

2 – igen 1 – nem X – nem tudja 0 – nem válaszol 

15. Ön tudja, hogy mi történik a hulladékkal, miután azt Ön a kijelölt szemét tárolókba dobta? 

2 – tudja 1 – nem X – nem tudja 0 – nem válaszol 

16. A következőkben különböző állításokat fogok felolvasni, melyek a környezet- és természetvédelmi 

állásfoglalásokkal foglalkoznak. kapcsolatban kérdeztük őket. Kérem, mondja meg, hogy melyik 

mennyire ért egyet. 

 Kérem, ismét értékeljen úgy, ahogy az iskolában szokás! Az 1-es jelentse azt, hogy egyáltalán nem ért 

egyet, míg az 5-ös azt, hogy teljesen egyetért. Természetesen a közbülső osztályzatokat is használhatja. 

Tehát mennyire ért egyet azzal, hogy...? 

5 – teljesen egyetért 3 – egyet is ért, meg nem is     1 – egyáltalán nem ért egyet    9 – nem válaszol 

4 – inkább egyetért 2 – inkább nem ért egyet 0 – nem tudja 

 

1. Megközelítjük a Föld által eltartható emberek számát. 1 2 3 4 5 0 9 
2. Az emberiségnek meg van a joga, hogy átalakítsa természeti környezetét, hogy kielégítse szükségleteit 1 2 3 4 5 0 9 

3. Amikor az ember kölcsönhatásba lép a természettel, annak gyakran vészes következményei vannak. 1 2 3 4 5 0 9 
4. Az emberi találékonyság biztosítja, hogy a Földet nem tesszük lakhatatlanná. 1 2 3 4 5 0 9 
5. Az emberiség súlyosan károsítja a természetet. 1 2 3 4 5 0 9 
6. A Föld rengeteg természetes erőforrással rendelkezik, épp csak meg kell tanulnunk, hogyan fejlesszük ezeket. 1 2 3 4 5 0 9 

7. A növényeknek és állatok éppen annyi joga van a létezéshez, mint az embereknek. 1 2 3 4 5 0 9 
8. A természeti egyensúly elég erős ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon a modern ipari társadalmak hatásaihoz. 1 2 3 4 5 0 9 
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9. A speciális képességeink ellenére az emberek még mindig ki vannak téve a természeti törvényeinek. 1 2 3 4 5 0 9 
10. Az úgynevezett „ökológiai krízis” vagy más néven „környezetvédelmi válság” amivel az emberiségnek szembe 

kell néznie erősen eltúlzott. 
1 2 3 4 5 0 9 

11. A Föld olyan mint egy űrhajó – nagyon szűkös a hely és az erőforrások. 1 2 3 4 5 0 9 
12. Az ember feladata, hogy uralja a maradék természetet. 1 2 3 4 5 0 9 
13. A természeti egyensúly elég kényes és könnyen felborítható. 1 2 3 4 5 0 9 
14. Az ember végül eléggé megtanulja a természet működését, hogy képessé váljon irányítani azt. 1 2 3 4 5 0 9 
15. Ha a dolgok a jelenlegi módon folytatódnak, akkor szembe kell néznünk egy nagy környezeti katasztrófával. 1 2 3 4 5 0 9 

3 
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17. Ön szerint mennyire tiszták az Önök lakóhelyén az utcák, közterek? Kérem, ismét értékeljen 

úgy, ahogy az iskolában szokás! Az 1-es jelentse azt, hogy nagyon piszkosak, míg az 5-ös azt, 

hogy nagyon tiszták. 

5 – nagyon tiszták 1 – nagyon piszkosak 

4 – nagy mértékben tiszták X – nem tudja 

3 – Tiszták is, meg nem is 0 – nem válaszol 

2 – kis mértékben piszkosak 

 

18. Ön szerint elegendő vagy nem elegendő az Ön településén a szelektív hulladékgyűjtésre 

alkalmas tároló? 

2 – elegendő 1 – nem elegendő X – nem tudja 0 – nem 

válaszol 

 

19. Az elmúlt időszakban a városban új hulladékgazdálkodási rendszer épült ki. Tud Ön 

erről? 

2 – tud róla 1 – nem tud róla X – nem tudja 0 – nem 

válaszol 

 

20. (Mint azt Ön is tudja) az elmúlt időszakban a városban új hulladékgazdálkodási 

rendszer épült ki. Önt érintik vagy nem érintik az ehhez köthető változások? 

2 – érintik 1 – nem érintik => ugrás 24-re X – nem tudja 

=> ugrás 24-re 0 – nem válaszol => ugrás 24-re 

 

21. Milyen változások érintik Önt? (NYITOTT KÉRDÉS!) 

.......................................................................................................................................................

........................... 

X – nem tudja 0 – nem válaszol 
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22. Véleménye szerint ezek a változások inkább előnyösek vagy inkább hátrányosak az 

Ön számára?  

3 – inkább előnyösek 2 – inkább hátrányosak  1 – van amelyik előnyös, van amelyik 

hátrányos 

X – nem tudja 0 – nem válaszol 

 

23. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos változásokról kapott Ön valamilyen 

tájékoztatást? 

2 – kapott     1 – nem kapott      X – nem tudja     0 – nem válaszol 

 

24. Most térjünk át egy kicsit más témára. A közelmúltban számos más fejlesztés, 

építkezés is zajlott a városban és környékén. Meg tudná nekem mondani, hogy Ön 

melyekről hallott? (NYITOTT KÉRDÉS! TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES) 

1 – szennyvíztisztító telep bővítése 

2 – erdei iskola program bővítése 

3 – kerekpár-út hálózat fejlesztése 

X – nem tudja 0 – nem válaszol 

 

25. (Mint ahogy azt Ön is említette) számos fejlesztés zajlott le az elmúlt években: bővült 

a szennyvíztisztító telep, ahogyan az erdei iskola program is fejlődött, illetve a kerékpár-

út hálózat is bővült. Ezek közül melyik érinti az Ön mindennapi életét? (NYITOTT 

KÉRDÉS! TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES) 

1 – szennyvíztisztító telep bővítése 

2 – erdei iskola program bővítése 

3 – kerekpár-út hálózat fejlesztése 

X – nem tudja 0 – nem válaszol 
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26. (CSAK AZOKRA KELL KÉRDEZNI, AMELYIK ÉRINTI ŐT!) A ... inkább előnyösen, 

vagy inkább hátrányosan érinti az Ön mindennapi életét? És a ...?  

3 – inkább előnyösek 2 – inkább hátrányosak  1 – előnyösen is, meg hátrányosan is 

0 – nem tudja 9 – nem válaszol 

 

szennyvíztisztító telep 

bővítése 

1 2 3 0 9 

erdei iskola program 

bővítése 

1 2 3 0 9 

kerekpár-út hálózat 

fejlesztése 

1 2 3 0 9 

 

27. És úgy általában a városban élők mindennapi életét a ... inkább előnyösen, vagy 

inkább hátrányosan érinti És a ...?  

3 – inkább előnyösek 2 – inkább hátrányosak  1 – előnyösen is, meg hátrányosan is 

0 – nem tudja 9 – nem válaszol 

 

szennyvíztisztító telep bővítése 1 2 3 0 9 

erdei iskola program bővítése 1 2 3 0 9 

kerekpár-út hálózat fejlesztése 1 2 3 0 9 

 

28. És összességében Ön mennyire elégedett ... ? Kérem, értékeljen úgy, ahogy az 

iskolában szokás: az 1-es jelentse azt, hogy egyáltalán nem elégedett, míg az 5-ös azt, 

hogy nagyon elégedett. És a ...?  

5 – nagyon elégedett  4 – inkább elégedett  3 – elégedett is, meg nem is 

2 – inkább nem elégedett  1 – egyáltalán nem elégedett 

0– nem tudja 9 – nem válaszol 

 

a szennyvíztisztító telep 

bővítésével 

1 2 3 4 5 0 9 

az erdei iskola program 

bővítésével 

1 2 3 4 5 0 9 

a kerekpár-út hálózat 

fejlesztésével 

1 2 3 4 5 0 9 

 

Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat! 
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3. számú Melléklet 

Paks Város Környezetvédelmi Program (2017-2021) és annak részét képező Települési 

Szennyvízkezelési Program elkészítésére vonatkozó dokumentumok listája 

 

1. Paks Város hatályban lévő környezetvédelmet érintő helyi rendeletei 

 Paks Város Önkormányzati Képviselő-testület 11/1996. (IV.30.) számú rendelete a 

gázszerelvények és szerelt kémények épületen, építményen való elhelyezéséről 

(http://paks.hu/res/96-11.pdf)  

 Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2004. (XII.31.) számú rendelete a helyi 

vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési 

díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési 

kedvezményekről és mentességekről (http://paks.hu/res/04-35.pdf)  

 Paks Város Önkormányzati Képviselő-testület 18/2014. (VII.1.) számú rendelete a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 

(http://paks.hu/res/14_18.pdf)  

 Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete 

a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetéséről (http://paks.hu/res/11-17-1.pdf) + 1. 

melléklet a 17/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelethez (http://paks.hu/res/11-17-2.pdf) 

 Paks Város Önkormányzatának 30/2008. (XII. 17.) számú rendelete a helyi 

természetiértékekről (http://paks.hu/res/08-30.pdf)  

 Paks Város Önkormányzatának 32/2008. (XII.17.) számú rendelete a helyi zaj- 

ésrezgésvédelmi szabályok megállapításáról (http://paks.hu/res/08-32.pdf)  

 Paks Város Önkormányzatának 16/2014. (V.24.) számú rendelete a hulladékkalkapcsolatos 
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13. Paks város fejlesztési akcióterve (2012) 
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