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A környezeti problémák és a fenntarthatóság kérdése napjaink leginkább vizsgált és kutatott téma-
körei közé tartoznak. Az elmúlt években bekövetkezett környezeti pusztulás, a gazdasági növekedés 
hatására kialakult agresszív terjeszkedés, a világ népességének a növekedése soha nem látott kihí-
vások elé állította a világ döntéshozóit és a szakembereket egyaránt. A helyzet megoldása tekinte-
tében sok esetben egymásra várunk, holott a kedvezőtlen környezeti változások mérséklése csak 
összefogással lehetséges. Az említett jelenségek megoldására helyi, nemzeti és globális szinten is több 
próbálkozás történt. 

A szemléletformálódás és átalaku lás 
egyértelműen látszik, hiszen az újon nan 
indított projektek esetén a kör nyezet
tudatosság, a környezetvéde lem, és a 
fenntarthatóság mára már elen ged he
tetlen szemponttá váltak. 

Ugyanakkor ma még általánosan jellemző 
az, hogy az érintettek a jelentkező veszé-
lyeket a szőnyeg alá söprik, arról eseten-
ként megfeledkeznek, és a lehetséges  
megoldásokat többnyire másoktól várják.  
Ebben az írásban olyan globális szinten is 
példaértékű megaprojekteket vizsgálunk, 
amelyek mindegyike páratlan fenntartha-

tósági dimenzióval rendelkezik a környe-
zetpusztulás megelőzésére és a globális 
felmelegedésre adott válasz formájában.
 
A jelen tanulmányban bemutatott 
megaprojektek a Projektmenedzsment 
Intézet (PMI) által közzétett Top 50es 
projektlista szereplői. Olyan projek
teket válogattunk bele, amelyek a 
jelen kor társadalmi kérdéseire adnak 
vá laszt, megfelelnek a környezetvéde
lemmel szemben támasztott követel
ményeknek, valamint felhasználói 
szem pontból fontosnak és érdekesnek 
minősülnek. 

A kiválasztott három projekt (a dánok 
által tervezett Energiasziget, a Maldív 
úszóváros, valamint a XXIV. Pekingi Téli 
Olimpiai Játékok) értékelését a hétköz-
napi emberek szemszögéből végeztük el, 
vagyis az interjút adó sokaság mintájába 
való beválogatásnál nem volt előfeltétel 
sem az iskolai végzettség, sem a korábbi 
projektmenedzsment ismeret, így az érté-
kelés alapjául szolgáló kérdőívet bárki 
kitölthette. A válaszadókat arra kértük, 
hogy jellemezzék a projekt célját, a létreho-
zandó eredményét azon szavakkal, melyek 
elsőként eszükbe jutnak. A munka során 
172 darab értékelhető válasz érkezett. 

1. ábra: Az Energiasziget jellemzése
Forrás: saját kutatás, 2022., N = 172
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A mintában szereplő válaszadók 39,5%-a 
felsőfokú, míg a 60,5%-uk középfokú vég-
zettséggel bír. A válaszadók 12,2%-a az 
Y, 23,3%-a az X, valamint a 64,5%-uk a Z 
generáció tagja. Az adatfelvétel 2022 ápri-
lisában és májusában történt meg. 

Az Energiasziget projekt a PMI Top 
50-es listáján a 9. helyet foglalta el. 30 évvel 
azután, hogy Dánia megépítette az első 
tengeri szélerőmű parkját most egy újabb 
gigantikus projekttel próbálkozik, amellyel 
megújuló energiaforrásokra alapozva 
biztosítani kívánja az ország teljes ener
giaellátását. Ennek érdekében egy olyan 
mesterséges tengeri szigetet terveznek 
létrehozni, amely alkalmas lesz a kör
nyező szélerőművek által termelt ener
giát összegyűjteni, tárolni és eljuttatni 
a szükségleteknek megfelelő helyekre. 
Az erőmű által megújuló energiaforrások 
révén előállított felesleges ener giát terveik 
szerint Európa más területein is értékesí-
teni tudják majd, biztosítva ezen országok 
áramellátásának egy részét is. 

Az erőmű üzembe helyezésére a tervek 
szerint 2033-ban fog sor kerülni és költ-
ségvetés szempontjából az ország tör-
ténetének egyik legnagyobb építkezési 
projektjeként definiálják. Olyan projektet 
kívánnak létrehozni a dán tervezőmér-

nökök, amely mintaértékű lehet más ten-
gerparti országok számára is, alternatívát 
kínálva a termőföldet elfoglaló energiapro-
jektek helyett. A terv kivitelezése magán- 
és állami finanszírozásból valósul meg.  
A projektet értékelő válaszokból készült 
szófelhőt az első ábra mutatja.

A kapott szavakból egyértelműen látszik, 
hogy a válaszadók leginkább a projekt mon-
danivalóját a megújuló, energiatárolás, 
környezettudatos, fenntarthatóság, 
energiatermelés és energiatárolás sza-
vakkal jellemezték. Ebből következik, 
hogy a konkrét feladat megnevezése mel-
lett a környezettudatosság és a fenntart-
hatóság volt számukra a legfontosabb 
üzenet. Ez mindenképpen a stakeholderek  
téma iránti érzékenységét, fogékonyságát 
mutatja. A válaszadóknak csak elenyésző 
számban jutott eszébe negatív jellemző. 
Mindössze két említés érkezett a káros 
jellemzőre, ami annak egyértelmű pozitív 
hozadékát támasztja alá. 

A 24. helyet elfoglaló Maldív úszóváros 
projektje első ránézésre utópiának tűnik, 
azonban a probléma, amelyre választ kíván 
adni,  nagyon is valós. A szigetország a 
közeljövőben a globális felmelegedés 
egyik legnagyobb kárvallottja lesz. Számí-
tások szerint a tengerszint 2100ra akár 

fél méterrel is emelkedhet, ami a szi-
getcsoport tekintetében azt jelenti, hogy 
a területének 77%a víz alá kerülne. 
Éppen ezért a döntéshozók sürgős választ 
próbáltak keresni az egyre égetőbbé váló 
veszélyre. 

A létesítményt a maldív fővárostól nem 
messze, egy meleg vizű lagúnában ala
kítanák ki. A terv teljes egészében meg
újuló energiára épít és több ezer család 
számára biztosítana otthont a kórházi, 
iskolai ellátás biztosítása mellett, vala
mint kereskedelmi ingatlanokat is 
magában foglalna. 

Az úszóváros a helyi korallok geometriai 
mintázatára építve egyben rugalmas és 
stabil is lenne. A projekt sikeressége ismé-
telten mintaértékű lehetne az összes érin-
tett ország számára, mivel megvalósulása 
esetén ez lenne a világ legnagyobb úszó 
építménye, amely 5000 úszóházat fog
lalna magába. 

Az építkezést a tervek szerint 2022-ben 
kívánják megkezdeni és kb. öt évig tar-
tana. A továbbiakban a projektterjedelem 
felhasználók általi jellemzését mutatjuk 
egy szófelhő segítségével (2. ábra).

2. ábra: A Maldív úszóváros jellemzése
Forrás: saját kutatás, 2022., N = 172
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A fenti szófelhőből látható, hogy a leg gyak-
rabban előforduló szavak a projekt lényege 
tekintetében az úszóváros, tenger szint
emelkedés, turizmus, jó, megfelelő, va la-
mint a globális felmelegedés voltak. A 
vá laszadók e projekt tekintetében főként 
magára a tervre, az általa létrehozott 
ered ményre összpontosítottak, válasza-
ikban magának a projektnek a jellemzői 
voltak túlnyomó többségben. Az eredeti 
felvetés, a második leggyakrabban emlí-
tett jellemző a tengerszint emelkedése 
volt, ugyanakkor a többi problémára utaló 
kifejezést csak kis számban említették (pl: 
globális felmelegedés, klímaváltozás). A 
projekt újdonságértéke miatt inkább fény-
űzőnek, utópiának érezték azt, mintsem 
életképes, valóban globális közjót szolgáló 
kezdeményezésnek. 

Az olimpiai játékokat a fenntarthatóság 
és a környezet pusztítása miatt számos 
kritika éri, amelyek nagy része jogos is. Az 
olimpiai játékoknak teret adó helyszínek 
mind-mind zöldmezős beruházásként 
jelentek meg a közelmúltban, amelyek 
a játékok befejezése után elhagyatottá 
váltak, így azok pusztulásra is ítéltettek. 

A pekingi téli olimpiával ezen tenden-
ciát akarták megfordítani, mégpedig 
olyan formában, hogy egy korábban 
használt infrastruktúrát alakítottak át a 
játékok lebonyolítása céljából. Az eredeti 

elképzelés szerint megújuló energiával, 
erdősítéssel és az élővilág védelmével 
szándékoztak módosítani a korábban 
uralkodó tendenciákon. A munkálatok 
együtt jártak az elektromos hálózat kor
szerűsítésével, amellyel hatalmas mér
tékű széndioxidkibocsátást előztek 
meg. A közlekedés környezetromboló 
hatását a tömegközlekedési infrastruk
túra javításával tervezték ellensúlyozni 
350 km/h-s sebességgel száguldó önve-
zető vonatok üzembe állításával. A szer-
vezők több mint 20.000 növényt ültettek 
át az építkezés során, amelyek egyedi QR 
kódokat is kaptak, így a növények sorsa a 
jövőben is nyomon követhető. A játékok 
színteréül a 2008-as pekingi olimpia infra-
struktúráját választották. A barnamezős 
beruházással számos zöldterületet 
kí méltek meg a játékok utáni pusztu
lástól, valamint egyéb társadalmi előnyt 
is nyújtott a környék lakosai számára. 

A válaszadók ennek a projektnek a célját 
és képét leginkább annak tényleges tevé-
kenysége alapján jellemezték (3. ábra).  
A leggyakoribb kifejezés maga a megvaló-
sítandó cél volt, az olimpia megrendezése 
a sportfejlesztés mellett. Jelen projekt 
esetén is dominánsan megjelenik a fenn
tarthatóság, a környezettudatosság, 
valamint a környezetvédelem fogalma. 
Emellett a tervet a fontos, az érdekes, 
vala mint a jó szavakkal is jellemezték.

Ezen projekt esetén a leginkább a pozitív 
szavak domináltak, kevésbé voltak jellem-
zőek a negatív jellemzők, melyek egy-egy 
említésben ki is merültek (pl.: kihasználat-
lanság, felesleges). 

A környezettudatosság és fenntarthatóság 
napjaink hívószavai. A világ legnagyobb 
giga-, vagy megaprojektjei nem nélkü-
lözhetik a zöld gondolkodás hívószavait, 
amelyek mind-mind a pusztuló környezet 
védelmére, a globális pazarlás csökken-
tésére, az újrahasznosításra hívják fel a 
figyelmet. Ezért kiemelten fontos a vég-
felhasználók véleményének megisme-
rése, mivel ők lesznek azok, akik ezeknek 
a fejlesztéseknek haszonélvezői lesznek, 
akik értékítéletükkel meghatározzák e 
tervek megvalósulásának sikerességét. 
Mindebből az következik, hogy a végső 
felhasználók olyan projekteket látnak 
és fogadnak szívesen, amelyek a jövő 
energiakihívásaira igyekeznek választ 
adni. Ezt érzik a lehető legsürgetőbbnek és 
legfontosabbnak, amit napjaink eseményei 
tovább bizonyítanak. Éppen ezért fontos, 
hogy a jövőbeli hasonló mega projektek 
mindegyike tartalmazzon kör nyezeti dimen-
ziót, valamint fenntarthatósági vonatkozást 
annak érdekében, hogy a stakeholderek 
minél elégedettebbek legye nek, vagyis a 
projektek sikeresnek bizo nyuljanak rövid, 
közép és hosszú távon egyaránt. 

3. ábra: A pekingi téli olimpia jellemzése
Forrás: saját kutatás, 2022., N = 172


