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... a fenntarthatóság felé
Lépések... Fenntartható fejlődés

Merre keressük a fenntarthatóság 
magyar útját?

A közelmúltban Budapesten járt Dennis Meadows, a fenntartható fejlődés ikonikus 
atyja, aki 40 éve hasztalanul figyelmezteti a világot, hogy már csak néhány évtizedünk 

van. Egy másik „világvégeguru”, Nouriel Roubini, a világgazdasági válság érkezését 
előre látó professzor pedig már jövőre újabb gazdasági összeomlást jósol. Vajon 

madártávlati jóslataik látnak-e minket? Tudjuk-e, hogy a világ – számunkra oly kedves 
– Kárpát-medencei szegletében merre keressük a jó élet útját?

Tudományos könyvtárakban, stratégiaal-
kotó műhelyekben tengernyi a fenntartha-
tó fejlődéssel kapcsolatos tudományos 
munka, koncepció. Az EU, az OECD és az 
ENSZ is szorgalmasan gyűjti tagállamaitól 
a fenntartható fejlődés mutatószámait, 
időről időre diplomatikusan megállapítva, 
hogy jószerével nem történt semmi. Magá-
ra valamit is adó stratégia honi berkeink-
ben „sincs meg” a fenntartható fejlődés 
emlegetése nélkül, ám e sajátos fogalom-
nak – erős retorikai jellege ellenére – igen 
gyengék a gyakorlati eredményei. Más szó-
val: tudjuk a diagnózist, de nem ismerjük a 
terápiát, azaz nem látjuk azt a „via regiá”-t, 
ami fenntartható fejlődéshez vezet. Talán 
nem jó felé kerestük, mert a nagy igyeke-
zetben nem tettük fel a kérdést: mit jelent 
az embereknek a fenntarthatóság?

A fenntarthatóság felé vezető úton elő-
ször is ki kell tűznünk, hova akarunk eljutni. 
A fenntartható fejlődésnek – a nemzedé-
kek közötti „igazságosztáson” alapuló ún. 
brundtlandi – fogalomrendszere valószí-
nűleg „zsákutca”; jottányit nem vitt köze-
lebb annak gyakorlati megvalósításához. A 
fenntartható fejlődés sokat emlegetett há-
rompilléres megközelítése (környezeti, tár-
sadalmi, gazdasági pillér) pedig hibás kö-
vetkeztetésekre vezethet: úgy tűnik, mint-
ha az egyik pilléren elért eredmények „át-
válthatók lennének” egy másik pilléren 
mutatkozó kudarcokra. (Pl. egyes jóléti ál-
lamoknak a társadalmi esélyegyenlőség, a 
szociális ellátórendszer terén elért vívmá-
nyai nem ellensúlyozhatják erőforrásigé-
nyeik, ökológiai lábnyomuk szüntelen nö-
vekedését.) Térjünk hát vissza a mindenki 
által jól ismert és érthető fogalmakhoz, 
mint például a takarékosság, a természeti 
értékek és az élelmiszerek tisztelete, vagy 
éppen a nem anyagi javak, a tanulás és a 
tudás „divatja”, az önzetlenség, a gondos-
kodás, a gondosság és az elemi becsületes-
ség mint életrendező elvek. E szemlélet-

ben a fenntarthatóság felé való átmenet 
célja a tartós közérdekűség biztosítása 
amelybe beleértendő a létalapok (termé-
szeti és humánerőforrások, ökoszisztéma-
szolgáltatások) hosszabb távú megóvását 
a rövid távú gazdasági érdekek elé helyező 
„bölcs” kormányzás is. A gyakorlati fenn-
tarthatóság tehát a társadalmi és ökológiai 
közérdekűségen nyugszik, és a természeti 
erőforrások olyan értékvédő gazdálkodá-
sát jelenti, ami lehetővé teszi az emberek 
boldogulását anélkül, hogy a gazdasági 
növekedés „felzabálná” a létalapokat.

Miután kitűztük a célt, jelöljük ki az odave-
zető útvonalat, távolítsuk el az előttünk 
fekvő akadályokat, és figyeljünk, hogy utat 
ne tévesszünk. Azaz határozzunk meg a 
fenntarthatóság felé való átmenet főbb lé-
péseit, kulcsterületeit, fejlesszünk indiká-
torokat és monitoringrendszert, alkossunk 
intézményeket. A magyar fenntarthatóság 
felé vezető út négy kulcsterületét akár tá-
gabb értelemben vett „tőkebefektetés-
ként” is tekinthetjük.

1. Befektetés a humántőke újraterme-
lésébe: egyéni, családi értékrend, szemlé-
letmód, életmód változása. Az elmúlt em-
beröltő során értékrendünkben is drámai 
változásokon mentünk át: az évszázadok 
alatt kialakult értékvilágot felváltotta a fo-
gyasztás világa. A fenntarthatóság felé ve-
zető úton vissza kell találnunk a család, a 
gyermek, az idős emberek tiszteletére, a 
pazarlás helyett „divatba kell jönnie” a taka-
rékoskodásnak. Ismét meg kell tanulnunk 
az iskolázottság és a sikerek tiszteletét, 
helyre kell állnia a kultúra és a tudomány 
tekintélyének.

2. Befektetés a társadalmi tőke újrater-
melésébe: közösségi, nemzeti értékrend 
helyreállítása. A globalizáció „elszívta a le-
vegőt” a helyi értékek elől, erre sajnálato-
san ráerősítettek a diktatúrák évtizedei is. 
A fenntarthatóság felé való átmenet az 

együttműködő közösségeken alapszik: en-
nek alapfeltétele a nemzettudattól a kiskö-
zösségi öntudatig terjedő – bizalomra és 
önbizalomra támaszkodó – életérzés. Visz-
sza kell térni a helyi értékek, termékek, vál-
lalkozások és a helyi közjó tekintélyének 
tiszteletére. Lényeges, hogy a fenntartha-
tóság felé való átmenet stratégiájának „ki 
kell tekintenie” az országhatárokon túlra, a 
Kárpát-medence egészére.

3. Befektetés a természeti tőke újrater-
melésébe: nemzeti természeti kincseink 
megőrzése. A Kárpát-medencében lelhető 
fel Európa védett fajainak közel fele: má-
sutt a „fejlődés” már nyomtalanul kiirtotta 
őket. Hazánkban európai összehasonlítás-
ban is értékes erdők, gyepek, vizes élőhe-
lyek vannak, a magyarországi ivóvízbázi-
sok és termálvízkészletek pedig. világhírű-
ek. Ám kihúzzuk a talajt a termőföldet adó 
területeink alól és minden talpalatnyi he-
lyet beépítünk. Miközben egyre többet fo-
gyasztunk és pazarlunk, egyre több hulla-
dékot és szennyező anyagot „termelünk”. A 
fenntarthatóság felé vezető úton meg kell 
határozni a létalapok igénybevételének 
(pl. területhasználat, vízhasználatok, ter-
mőföld és energiahordozók) kritériumait, 
esetenként akár tiltó rendelkezések formá-
jában is.

4. Befektetés a gazdasági tőke újrater-
melésébe: a többszörös gazdasági függő-
ség oldása. A magyar gazdaság szuvereni-
tását több, egymással is összefonódó füg-
gőségi helyzet gyengíti. Függünk a hitele-
zőinktől, a külpiacoktól, a befektetőktől és 
az EU-támogatásoktól, lassan elveszítjük az 
élelmiszer-önrendelkezésünket, földgáz-
függőségünk meghaladja a 80%-ot. A 
fenntarthatósági politikák egyik „szent te-
hene” az ún. externáliák internalizálása, el-
adhatóbb nevén a zöld gazdaságpolitika, 
amely szerint a fenntarthatóság körülmé-
nyei között csak olyan tevékenységek te-
kinthetők versenyképesnek, amelyek „ki-
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adási” oldalán megjelennek a létalapokban 
érzékelhető károk. Elméleti helytállósága 
ellenére e téren világszerte pusztán politi-
kai PR-vívmányok születtek. A gazdasági 
önrendelkezés erősítése – nyakatekert ösz-
tönzők bevetése nélkül – magával hozza 
majd a tartós közérdekűség érvényesülé-
sét is („ne vágjuk le az aranytojást tojó tyú-
kot”). A fenntarthatóság felé való átmenet 
során tehát állami szabályozóeszközökkel 
„át kell állítani a váltót a globalizációról a 
lokalizációra”: csökkennie kell a nemzet-
gazdaság külső függésének, sok lábon álló 

lokális gazdaságnak kell 
kiépülnie.

A fenntartható fejlő-
dés bonyolult szakkife-
jezésekkel körberakott 
„kultfogalommá” vált, 
sokakban azt a zavaros 
érzést keltve, hogy – 
egy homályos paradig-
maváltás keretében – valamiről le kellene 
mondaniuk. Pedig csak vissza kellene tér-
nünk oda, ahol már jártunk: a tartós közér-

dekeinket figyelembe vevő, a közös-
ségek együttműködésén nyugvó „jó 
erkölcs, jó élet és jó kormányzás” útját 
kell megtalálnunk. Feltételeink párat-
lan lehetőséget nyújtanak, hogy elin-
duljunk. Évekig totojáztunk a cél (az-
az a fenntartható fejlődés) keresésé-
vel, most végre megtehetjük az első 
lépéseket a fenntarthatóság magyar 
útján.

Dr. Pálvölgyi Tamás
BME egyetemi docens

tpalvolgyi@mail.datanet.hu

Beltéri fényáram-szabályozás

Villamosenergia-felhasználást csökkentő megoldás bevezetése az ÁAK Zrt. autópálya-
mérnökségeinek belső fénycsöves világítási rendszerében

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. szolgáltatá-
si színvonalát megtartva folyamatosan tö-
rekszik a tevékenysége során felhasznált 
energia mennyiségének csökkentésére. 
Szakembereink figyelemmel kísérik az 
új, legkorszerűbb energiahatékonyság-
növelő megoldásokat, és vizsgáljuk 
azok alkalmazási lehetőségeit.

Energianemenként (villamos ener-
gia, vezetékes földgáz, üzemanyagok) 
naprakész kimutatást vezetünk az au-
tópálya-üzemeltetés egyes részterüle-
teinek energiafogyasztásáról. Vizsgál-
juk az autópálya-mérnökségek, a pá-
lyán levő berendezések (elsősorban a 
térvilágítás és hírközlési elemek) és a 
gépek, járművek energiafelhasználá-
sát (villamos energia, földgáz, üzem-
anyag). Az így nyilvántartott adatok 
alapján feltárhatók azok a pontok, ahol je-
lentős a fogyasztás, és energiacsökkentő 
megoldások alkalmazásával komolyabb 
megtakarítások érhetők el. A felkutatott le-
hetőségek esetében az energiamegta-
karítás mértékét bevezetésük előtt egy-
egy helyszínen pilotprojekt keretében is 
megvizsgáljuk, így részletes megtérülési 
számítások után tudunk dönteni a beveze-
tésről.

Az alábbiakban bemutatunk több mér-
nökségi telep belső világítási rendszerében 
bevezetett sikeres energiamegtakarítási 
megoldást.

A világítástechnikában a villamos ener-
gia csökkentésére számos technológiai új-
donság bevezetésének lehetősége áll ren-
delkezésre, melyek a különböző igények ki-
elégítését szolgálják. Figyelembe véve az 
autópálya-mérnökségek számát, valamint a 

világítás teljesítményét, elsősorban a kis be-
ruházást igénylő, ám jelentős gazdasági 
megtakarítást ígérő technológia alkalmazá-
sára van szükség.

Társaságunk autópálya-mérnökségein az 
épületek világítását fénycsövek biztosítják. 
Célunk a villamosenergia-fogyasztás és a 
karbantartási költség csökkentése volt a 
fénycsövek korszerűbbre cserélésével, illet-
ve speciális gyújtók és feszültségszabályo-
zás alkalmazásával.

A fényforrásgyártók folyamatos fej-
lesztésének köszönhetően egyre jobb 
fényhasznosítású fénycsövek jelennek 
meg a piacon, amelyek fényárama na-
gyobb, mint a hagyományos T8-as válto-
zatoknak.  Ez azt jelenti, hogy a mérnök-
ségek megvilágítására használt fénycsö-
vek korszerű fénycsövekre történő cseré-
je fényteljesítmény-növekedést, jobb 
megvilágítást eredményezne. Ugyanak-
kor, ha a helyiségek megvilágítottságát 
nem akarjuk növelni, csupán az üzemel-
tetésük költségét kívánjuk csökkenteni, a 

fénycsövek feszültségének szabályozásá-
val ez elérhető.

 E fejlesztés során a fényforrások gyújtói-
nak korszerűbbre cserélésével ráadásként 

megnő a fénycsövek élettartama, vala-
mint ezek kíméletes, vibrálásmentes 
gyújtást is biztosítanak. A katódok el-
használódása (a csövek végének elfe-
ketülése), ami a hagyományos glimm-
lámpagyújtók esetében szokványos, a 
korszerű gyújtókkal teljesen kikü-
szöbölhető. 

A feszültség csökkentését alacsony 
veszteségű toroid transzformátorok 
segítségével lehet elérni. A korszerű 
transzformátorok több csapolással 
vannak ellátva, így a kívánt feszültség-
szint tetszőlegesen beállítható.

A feszültségszabályozás alkalmazá-
sával fénycsövek esetében jelentős ered-
mények érhetőek el, ami 25–40%-os meg-
takarítást jelenthet. A technológiát ebben 
az esetben is projekt során vizsgáltuk, és 
mintegy 30%-os megtakarítást sikerült ki-
mutatni.

2010 decemberében négy mérnökségi 
telepen (Bicske, Martonvásár, Sziget-
szentmiklós, Emőd) volt lehetőségünk a je-
lentősebb üzemidejű fénycsövek korsze-
rűbbre cserélésére és a feszültségszabályo-
zás bevezetésére. Ezeken a helyszíneken a 
jövőben 30%-kal kevesebb energiát kell for-
dítanunk a világításra, ami a beépített lám-
pák teljesítményének és a lámpák üzemide-
jének figyelembevételével évi 168 000 kWh 
energiamegtakarítást és 95 tonna szén-dio-
xid-kibocsátás csökkenést jelent.
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