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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 38 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Fenntartható fejlődés bizottságának megjelent tagjait és 
valamennyi kedves vendégünket! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, úgyhogy el 
tudjuk kezdeni a munkát. Elsőként az írásban kiküldött napirendi javaslatról kell szavaznunk. 
Eszerint alapvetően a Rio+20 csúcson részt vevő magyar delegáció részéről kérünk egy 
tájékoztatást a Rio+20 találkozás tapasztalatairól. A hazai és a nemzetközi sajtóban is 
meglehetősen sok reflexió volt e csúccsal kapcsolatban, amelyeknek a hangvétele nem volt túl 
biztató. Azt reméljük, hogy most közvetlenül az érintett minisztériumok munkatársai tudnak 
beszámolni a bizottság számára arról, hogy mi is történt Rióban, Magyarország hogyan, 
milyen módon érintett az ott született döntésekben, és azoknak milyen következményei 
vannak Magyarországra nézve.  

Elsőként szavazásra bocsátom a napirendi javaslatot. Kérem, hogy aki támogatja, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Nincs 
jelentkező.) Egyhangú, tehát akkor ez alapján el tudjuk kezdeni a munkát.  

Tájékoztatás a Rio+20 konferencia eredményeiről, tapasztalatairól 

Köszöntöm a Külügyminisztérium részéről Stelbaczky Tibor főosztályvezető urat, aki 
a bizottság munkáját fogja segíteni, illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről Tóth 
Katalin helyettes államtitkár asszonyt és dr. Kuntár Tamás nemzetközi referens urat! Arra 
kérem önöket, hogy foglalják össze röviden a bizottság számára, hogy a Rio+20 találkozón 
részt vevő magyar delegációnak milyen tapasztalatai voltak az ottani tanácskozást illetően, mi 
az álláspontjuk az elfogadott záródokumentummal kapcsolatban, hogyan látják a találkozó 
folytatásának lehetőségeit, illetve Magyarország számára milyen további lépések várhatóak. A 
kiutazás előtt szó volt arról, hogy Magyarország – amely a víz kérdéskörét állította a 
középpontba a magyar tárgyalási pozícióban – a jövő évben szándékozik egy vízzel 
kapcsolatos nemzetközi találkozót Magyarországon megszervezni. Ezzel kapcsolatban milyen 
fejlemények történtek Rióban? Nem tudom, hogy a Külügyminisztérium vagy a 
Vidékfejlesztési Minisztérium kívánja-e kezdeni. (Jelzésre:) A Vidékfejlesztési Minisztérium. 
Akkor megadom a szót helyettes államtitkár asszonynak, hogy tájékoztassa a bizottságot.  

Tóth Katalin (VM) tájékoztatója 

TÓTH KATALIN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság és Megjelentek! Nekem jutott az a feladat, hogy 
a riói konferencia összegzéséről néhány fontos momentumot a bizottság elé tárjak. Reagálva 
elnök úr szavaira, meg kell jegyeznem, hogy a konferencia végkifejlete valóban nem túlzottan 
biztató számunkra, illetve a vállalt célkitűzések tekintetében sem érte el azt az eredményt, 
amit szerettünk volna. Ez egy általános állásfoglalás a záródokumentummal kapcsolatban, 
azonban hogy a folyamatokat, illetve ennek a végső záródokumentumnak a miértjét, illetve 
alakulásának folyamatait megérthessük, úgy gondolom, néhány előzmény tisztázására 
szükség van.  

A konferencia két legfontosabb témája volt a zöldgazdaság és a fenntartható fejlődés 
kapcsolata, illetve a fenntartható fejlődés intézményrendszerének megerősítése. 
Alapkoncepció volt, hogy megerősítsék azokat a korábbi politikai célkitűzéseket, illetve 
újakat is hozzátegyenek, amelyek a fenntartható fejlődés célkitűzéseivel maximálisan 
összeegyeztethetőek. Különböző előzetes tárgyalások zajlottak, tehát komoly egyeztetések 
voltak a témában, hogy sikerüljön egy olyan közös álláspontot kialakítani a 
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záródokumentumra vonatkozóan, amelyben mindenki szerepeltetni tudja azokat az 
ismérveket, amelyek számára kiemelt területet jelentenek. Ez többé-kevésbé, de inkább 
kevésbé valósulhatott sajnos meg. Az előzetes konkrét tárgyalások januártól kezdődően, havi 
rendszerességgel történtek New Yorkban. Itt érezhető volt, hogy rendkívül lassúak az 
egyeztetés folyamatai, rendkívül sok az olyan kérdés, amelyben nehéz konszenzusra jutni, 
éppen ezért szükség is volt egy pótlólagos rendkívüli konferencia beiktatására, és az előzetes 
várakozásokkal ellentétben a június 13-ától 15-éig tartó rendezvényen nem is tudott a 
záródokumentum végső szövegezése kialakulni. Gyakorlatilag az ENSZ-főtitkár 
koordinálásával került volna sor ennek a végső dokumentumnak a szövegezésére, azonban, 
mivel erre nem tudott sor kerülni, már Brazília koordinálásában közvetlenül a konferenciát, 
tehát 20-át megelőzően került sor ennek a dokumentumnak az elfogadására, amely egy 
lényegesen felhígítottabb, konkrétumokat kevésbé felvonultató záródokumentum lett ilyen 
formában. Magyarország számára a legfontosabb az volt, hogy a fenntartható fejlődés három 
dimenziója azonos súllyal érvényesülhessen, illetve ennek a három dimenziónak az 
összhangja hangsúlyos formában mindenképp megjelenhessen a záródokumentumban, 
mindazonáltal további fontos terület volt, hogy a szegénység csökkenésével kapcsolatban és 
az élelmiszerbiztonság vonatkozásában is eredményeket lehessen felmutatni. 

A továbbiakban fontos még megjegyezni, hogy Magyarország számára – ahogy elnök 
úr is említette – a víz fontos, kiemelt területként szerepelt. Ebben a munkában, a folyamatok 
elősegítésében, illetve a víz területének hangsúlyozásában a „Víz Barátai” csoport is aktívan 
részt vett, folyamatosan napirenden tartották ezt a kérdést, és a későbbiekben történt is egy 
vállalás erre vonatkozóan, hogy Magyarország 2013 őszén egy víz világkonferenciának adna 
otthont. Ezt a tagállami hozzászólásában dr. Áder János köztársasági elnök úr ki is 
nyilvánította. Ahhoz, hogy mint említettem, láthassuk a felhígult, illetve konkrétumokat 
nélkülöző záródokumentumban azt, hogy melyek is azok az okok, amelyeket meg tudunk 
említeni, az előzetes tárgyalásokat is mindenképp értékelnünk kell. A fejlődő országok 
részéről egy általános álláspont volt értelmezhető, amelyben ezek a tagállamok egy fejlesztési 
konferenciaként értékelték a Rio+20-at. A gyakorlatba lefordítva ez azt jelenti, hogy egyetlen 
és központi céljuk az volt, hogy minél nagyobb forrásokat biztosítsanak annak érdekében, 
hogy a dokumentumba esetlegesen beépítendő kötelezettségvállalásokat a magukévá tegyék, 
ez tehát egy elég rossz ómen volt a záródokumentum szempontjából.  

Az ellenpóluson, a fejlett tagállamok részéről sem volt egy egységes álláspont, 
gyakorlatilag voltak bizonyos blokkok. Az Amerikai Egyesült Államok konkrét 
kötelezettségvállalásra szintén nem volt hajlandó a közelgő választások tükrében, illetve a 
fejlett tagállamok közül Ausztrália, Új-Zéland, illetve Korea inkább az EU által képviselt, 
erősebb konkrétumokat tartalmazó politika mögé sorakozott fel. Oroszország és Kína 
tekintetében – amelyek szintén hasonló állásponton helyezkedtek el – az volt tapasztalható, 
hogy minden olyan kötelezettségvállalástól igyekeztek mentesíteni önmagukat, amelyek 
további fejlődésüket bármilyen módon gátolhatnák. Ezek tehát igen vészterhes előjelek 
voltak, éppen ezért a záródokumentum, amely The Future We Want címmel került végül 
szövegezésre, rendkívül kevés konkrétumot tartalmaz, és az előzőekben lefektetett célokhoz 
képest is nagyon kevés konkrét kötelezettségvállalást irányoz elő. Pozitívumként említhető 
mindenképp, hogy gyakorlatilag az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottságának megerősített 
intézményrendszeréhez minden tagállamnak hasonló volt a hozzáállása, tehát ebben 
egyetértés alakult ki, ennek ellenére azonban mégsem sikerült elérni, hogy az UNEP ENSZ-
szakosított szervezetté válhasson, tehát ez egy kontra ebben a tekintetben.  

Magyarország szempontjából ugyanaz mondható el, mint a többi tagállam részéről, 
hogy senki sem lehet tökéletesen elégedett a záródokumentummal. Mint említettem, kevés a 
konkrétum, kevés a konkrét kötelezettségvállalás, gyakorlatilag indokokkal ki lehet bújni a 
felelősség kérdése alól, tehát ez semmiképp nem egy jövőbe mutató dokumentum, illetve 
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annyiban jövőbe mutató, hogy egy keretegyezményként lehet rá tekinteni, amely 
keretegyezményben meghatározott célok kerültek elfogadásra, viszont a célokhoz 
hozzárendelt források tekintetében rengeteg a kétség; az intézményesített végrehajtás 
tekintetében szintén. A fejezeteket külön értékelve, az I. és II. fejezet a legmagasabb szintű 
politikai képviselők felelősségvállalása, illetve az elkötelezettségéről szóló nyilatkozat, 
amelyben egyértelműen a zöldgazdaság megerősítése, illetve a fenntartható fejlődés alapvető 
célkitűzései, valamint három pillérének összhangja mellett foglalnak állást. Itt szintén 
hangsúlyozásra kerül, hogy rendkívül nagy szerepe van a konkrét eredmények felmutatásában 
a nemzetközi, regionális, illetve politikai kormányzati szintű együttműködéseknek, illetve 
mindenképp szükséges a privát és a vállalkozói, illetve a civil szféra bevonása, hiszen ezek a 
tényezők nagy horderővel bírnak a gyakorlati megvalósításban.  

A zöldgazdaság kérdése az EU számára prioritásként szerepel, tehát ez volt az a 
fajsúlyos téma, amelyben átütő sikert szerettek volna elérni, azonban kezdettől fogva 
tapasztalható volt, hogy a konferencián részt vevő – legfőképpen a fejlődő – tagállamok 
részéről egy ellenállás volt ebben a kérdésben. Gyakorlatilag minden vállalásukat attól tették 
függővé, hogy milyen források kerülnek biztosításra számukra a megvalósítás érdekében, 
ebben a témakörben tehát átütő sikert nem sikerült elérni. Az volt az általános álláspont a 
fejlődő országok részéről, hogy mindenképp minden tagállamnak egyénileg kell dönteni arról, 
hogy milyen hatásfokkal, milyen mértékben, milyen módszerekkel és mennyi idő alatt 
igyekszik megvalósítani a követendő célkitűzéseket.  

A fenntartható fejlődés intézményi keretére vonatkozóan egyöntetű álláspont volt az, 
hogy szükséges ennek az intézményrendszernek a megerősítése, és bekerült a 
zárónyilatkozatba egy magas szintű politikai fórum létrehozásáról szóló rész, amely a 
fenntartható fejlődés politikai kormányzását fogná össze. A negatívumok közt említendő, 
hogy nem sikerült az UNEP-et ENSZ-szakosított intézménnyé előléptetni – erre vonatkozóan 
később majd a közgyűlés fog dönteni –, illetve ugyanebben a témakörben szerepel a jövő 
globális ombudsmanja poszttal kapcsolatos célkitűzés, amire vonatkozóan konkrétum szintén 
nem került be a nyilatkozatba, illetve annyi történt, hogy az elnök úr kötelezettséget vállalt, 
hogy saját hatáskörben ezt a pozíciót létrehozza. Magyar szempontból mindenképp mind a 
megerősített intézményesített rendszert, illetve a jövő globális ombudmanja poszt létrehozását 
támogatjuk. Fontos itt megjegyezni, hogy szükség lenne az utóbb említett poszt konkrét 
feladatainak kijelölésére, hogy mivel kíván foglalkozni, ennek a pozíciónak milyen 
pozitívumai lehetnek a fenntartható fejlődés intézményrendszerében. Az V. fejezet 
tartalmazza a konkrétumokat. Itt annyit sikerült az Európai Uniónak megvalósítani az előző 
terveiből, hogy mintegy 26 konkrét területet sikerült lefektetni, és ezek a területek szinte 
kivétel nélkül az EU által képviselt álláspontokat erősítik, mint például a víz és szanitáció 
kérdésköre, aztán a fenntartható mezőgazdaság, az agrobiodiverzitás, illetve a génforrások 
védelme, a folyóvizek védelme, itt tehát számos témakör megemlítésre került. Az 
V. fejezetben található az a rész is, amely 2015-ig kormányközi tárgyalások folyamatában 
szükségesnek érzi minden tagállamnak meghatározott célok kidolgozását a fenntartható 
fejlődés témakörében.  

Mint említettem, köztársasági elnök úr a tagállami hozzászólásában szintén felhívta a 
figyelmet arra, hogy Magyarország számára a víz témaköre rendkívül fontos terület. A „Víz 
Barátai” csoport szintén komoly erőfeszítéseket tett ezzel kapcsolatban: állandó egyeztetések, 
illetve konkrét szakmai egyeztetések folytak a témában. Előreláthatólag Magyarország fog 
otthont adni 2013 őszén ennek a világkonferenciának, amely Magyarország szempontjából 
mindenképp egy fontos lehetőség, hiszen itt a szakmai, akadémiai tudásunkat is a világ elé 
tárhatjuk, illetve a vállalati, vállalkozói kapacitások is megismertetésre kerülhetnek a 
résztvevő államokkal. Talán ebben rejlik ennek fontossága, nyilván sok egyéb más mellett. 
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Összességében Magyarország az Európai Unió álláspontját képviselte, illetve az Unió 
által teljes összhangban vállalt kötelezettségeket igyekezett szintén magáévá tenni. Ebből a 
szempontból Magyarország sem lehet elégedett az eredményekkel. 2011 júniusában az 
Európai Bizottság egy közleményt hozott nyilvánosságra, amelyben a zöldgazdaság útitervét 
ismertette, és megfogalmazta azokat a konkrét célkitűzéseket, amelyek az erőforrások 
fenntartható felhasználására irányulhatnak, illetve konkrét vállalások történtek a 
szabályozórendszerek kiépítése, illetve az intézményi struktúra átalakítására vonatkozóan. Az 
informális környezetvédelmi tanácsülésen el is fogadták ezeket, és ez alapján gyakorlatilag a 
végső szövegezésre került sor, amely az ENSZ titkársága felé benyújtásra került egy egységes 
európai uniós álláspontként. A legfontosabb témák voltak a zöldgazdaságra való áttérés, 
illetve ennek nemzetközi gazdasági környezetbe való áthelyezése, és ugyanígy a konkrét 
operatív célok megfogalmazása, illetve gyakorlati megvalósulási, megvalósíthatósági konkrét 
keretekbe rendezése szintén szerepelt.  

Az egyes kérdéseket értékelve elmondható, hogy a zöldgazdaság beépítése nem 
sikerült olyan átütő módon a végső szövegezésben, ahogy azt a magyarországi, illetve az 
európai uniós tervek szerették volna. Ennek a korábbiakban már jeleztem az okait. Ez 
mindenképp fontos lett volna számunkra, mert a zöldgazdaságra való áttérés egy hatékonyabb 
erőforrás-felhasználásra tett volna lehetőséget, illetve pontos ismérveket fogalmazott volna 
meg a hulladékgazdálkodás területén. Természetesen eredmény, hogy kötelezettségvállalás 
történt például a hulladék mennyiségének csökkentésére, illetve szintén szerepel a 
dokumentumban, hogy szükséges a termelési és fogyasztási szokásainkon változtatni, mert 
ezek jelen formában semmiképp sem egyeztethetőek össze az alapcélkitűzésekkel. 

A konkrét területek tekintetében mindenképp eredmény, hogy az EU, így 
Magyarország által is preferált területek egyaránt beépítésre kerültek a dokumentumba. Itt 
például a vízhez és szanitációhoz való jog bekerült a dokumentumba, illetve az óceánok 
élővilágának fenntartásáról és védelméről szóló határozat, aztán a tengerekben fellelhető 
hulladék mennyiségére vonatkozóan is szintén bekerült a nyilatkozatba egy rész, illetve a 
termőföld további romlását megelőző célkitűzések szintén lefektetésre kerültek, valamint a 
hulladék felhasználására vonatkozóan egy környezetbarát hulladékfelhasználás, illetve ezzel 
kapcsolatos energiahatékonyság mindenképp a dokumentum része.  

A konkrét célok kidolgozása tekintetében csak a kidolgozási folyamat elindításáról 
tudok beszámolni, amely szerepel a nyilatkozatban, viszont konkrét célok nem kerültek 
nevesítésre. Ezt mindenképp problémaként éltük meg. Fontos megjegyezni még, szintén itt a 
konkrét területek vizsgálata során, hogy a nyilatkozatban egyértelműen szerepel, hogy a GDP 
önmagában nem elégséges mutató egy ország, egy állam fejlettségi szintjének mérésére, 
mindenképp egyéb tényezők vizsgálatára is szükség van, hogy mennyire veszi igénybe a 
környezetet egy-egy fejlesztési szint elérése folyamatában, azonban mindenképp 
negatívumként értelmezhető, hogy e mutatók alkalmazásáról gyakorlatilag nem született 
egyezmény. Az intézményi keret megerősítésére mindenképp történt a nyilatkozatban utalás; 
mint ahogy említettem, az UNEP ENSZ-szakosított szervezetté történő delegálása sajnos nem 
tudott megvalósulni.  

Utolsó pontként megjegyezném a konkrétumok tekintetében, hogy a vállalkozói szféra 
bevonása mindenképp nagyon fontos momentum, ez a záródokumentumban is szerepel, 
továbbá a záródokumentum kinyilvánítja, hogy egy széles fokú nemzetközi regionális, illetve 
nemzeti szintű összefogásra van ahhoz szükség, hogy a kevés eredmény a jövőben 
megvalósulhasson. Ennyit szerettem volna a konferenciáról elmondani, és mindenképp 
szeretném megkérni a kollégámat, illetve a szakértőt, hogy amennyiben kívánnak, szóljanak 
hozzá, illetve várjuk a bizottságtól az észrevételeket. Köszönöm szépen a lehetőséget. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak a beszámolót. Kérdezem 
Stelbaczky urat, hogy kíván-e a KÜM részéről észrevételeket hozzáfűzni az elhangzottakhoz. 

Dr. Stelbaczky Tibor (KÜM) tájékoztatója  

DR. STELBACZKY TIBOR (Külügyminisztérium): Nagyon szépen köszönöm. Ezek 
nem is annyira észrevételek, hanem inkább talán egy-két kiegészítés ahhoz, amit államtitkár 
asszony elmondott. Ha értékelni tervezzük a Rióban történteket, akkor nyilván a kiinduló 
helyzet az, ami igazán az első számú szempont, amit figyelembe kell venni. Itt két dologra 
hívnám fel a figyelmet. Az egyik – amit említett államtitkár asszony is –, hogy a ’92-es riói 
csúcs huszadik évfordulója igen rossz időben érkezett el. Értem ezalatt, hogy a globális 
gazdasági válságnak még jócskán a közepében vagy a mélyén vagyunk – így is, úgy is lehet 
ezt értelmezni –, tehát innentől kezdve a fejlett országoknak, de a fejlődőknek a mozgásterét, 
lehetőségeit ez a válság meglehetősen determinálja, meghatározza, hogy milyen vállalásokat, 
milyen kilépéseket lehet itt tenni. Nagy dilemmája az egész fenntartható fejlődésnek, hogy itt 
hosszú távú dolgokról, kormányok, intézmények mandátumán túlmutató célokról és 
vállalásokról van szó, a mostani gazdasági helyzet pedig tulajdonképpen – akár ha csak 
Európáról, de a világ más részéről is beszélünk – a túlélésről szól, tehát hogy a jövő hét meg a 
jövő hónap hogyan fog elkövetkezni. Ez mindenféleképpen meghatározta azt, hogy a fejlett 
világ mire volt hajlandó és mire volt képes ebben a keretben. Ahogy államtitkár asszony is 
említette, meghatározó volt az egész riói folyamatban, hogy az Egyesült Államokban 
elnökválasztási kampány folyik. Ők minden olyan eseményt hárítanak, és próbálnak kizárni, 
ami ezt az elnökválasztási kampányt kívülről valamilyen módon befolyásolná, tehát a 
kezdetektől, a legelső előkészítő bizottsági ülésektől számítva az Egyesült Államok rendkívül 
passzív, a konkrétumok elkerülését próbálta elérni, és ez volt a legfőbb törekvése.  

Ahogy államtitkár asszony is említette, talán ebben az egész felállásban az Európai 
Unió volt a legprogresszívabb, terv és szándék, ambíció tekintetében a legambiciózusabb. 
Sajnálatos, hogy más fejlett országok – mint az említett Korea, Japán, Ausztrália – nem 
zárkóztak fel, inkább azt mondanám, hogy bebújtak az Európai Unió mögé. Innentől kezdve 
magán a konferencián meg az egész előkészítő szakaszban az Európai Unió volt az, amelyik a 
legtöbb támadást kapta, és a legtöbb konfliktust kellett felvállalnia. Azt gondolom, hogy az 
Unió álláspontja alapvetően az volt, hogy akár éppen a válság, éppen a válság különböző 
elemei, különböző hatásai, aspektusai miatt van most arra lehetőség, hogy előretekintve, egy 
nagy levegőt véve komoly dolgokat döntsünk el, és előremutatóan hosszabb távú 
célkitűzéseket, feladatokat határozzunk meg, hogy a világ milyen irányt vegyen a következő –
 nem kettő, nem négy – mondjuk húsz vagy harminc évre. Ezt szolgálta az Európai Unió 
zöldgazdaságra vonatkozó tervezete, ami az egész gazdaság mechanizmusát, működését 
alakította volna át, tervezte olyan irányba átalakítani, vagy olyan irányba elindítani az 
átalakítást, ami hosszú távon lehetővé teszi azt, hogy a jólét – ha lehet így fogalmazni – a 
világon minél több ember számára legyen elérhető, olyan módon, hogy közben a természeti 
erőforrásokkal hatékonyan, megfelelően, takarékosan és hosszú távon fenntarthatóan bánjunk. 
A zöldgazdaság ezt célozta volna meg, és minden más, ami ehhez kapcsolódott volna az EU 
álláspontjában – fenntartható fejlődési célok, intézményrendszer megvalósításának az 
eszközei –, mind ezt szolgálta volna. Ebben az egész helyzetben, amit felvázoltam, mint 
mondtam, ez érezhető volt a felkészülési megbeszéléseken is meg Rióban is, hogy az Unió 
volt a legtöbb támadásnak kitéve, ugyanis – ahogy államtitkár asszony is mondta – a fejlődő 
országok ezt egy fejlesztési fórumnak gondolták, ahol bármilyen vállalásukat vagy bármilyen 
előrelépésüket ahhoz kötötték, azt a feltételt szabták volna ezért, hogy a fejlett világ még több 
forrást, még több pénzt, még több technológiai transzfert vállaljon cserébe.  

Ez a másik, amit szerintem nagyon fontos lenne kihangsúlyozni, és amit nagyon 
szeretnék itt hangsúlyozni, hogy láthatóan a közeljövőben és az előttünk álló években is a 
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globális fenntartható fejlődés, ehhez kapcsolódó környezetvédelmi, klímapolitikai, bármilyen 
más megbeszéléseken, tárgyalásokon való előrelépés során ez a konfliktus programozva van, 
és ez a konfliktus meg fog maradni elég hosszan. Ha tehát arra gondolunk, hogy egy újabb 
klímaforduló lesz idén novemberben, decemberben Dohában, ahol most már nagyon ideje 
lenne, hogy valami konkrétum is legyen a koppenhágai kudarc és az azt követő arcmentések, 
Cancún és Durban nyomán, most már valamit el kell majd mindenféleképpen fogadni. Ez a 
konfliktus várhatóan programozva van, tehát ha a következő, előttünk álló nagy eseményekre 
és a következő évek nagy globális együttműködéseire és vállalásaira gondolunk, akkor a 
fejlődők-fejlettek konfliktusa meghatározó lesz. Bár nyilván egy mélyebb elemzést követel 
meg, hogy ez Rióban és a Rióra való felkészülésnél hogyan csapódott le, de első 
megközelítésben talán azt lehetne mondani, hogy ez egyedül úgy oldható, ha a fejlett 
országok legalább olyan együttműködést és közös fellépést tudnak produkálni ilyen 
fórumokon, mint amit a fejlődő országok például a G-77 keretében rendkívül hatékonyan és 
igen sikeresen megtesznek. 

A G-77 működési elve az, hogy ha egy tagja valamit ellenez, akkor a G-77 egységesen 
kiáll emellett, és meg tud torpedózni dolgokat, például csak azért, mert a számosságuk igen 
nagy, 77 országot tömörítenek, de azért látni kell, hogy ez a G-77 nem a legszegényebbekről 
és a fejletlenekről szól, hanem azért ez főleg Kína és még egy-két, nagyon gyorsan növekvő, 
feltörekvő ország álláspontját és megközelítését tükrözi. Ez tehát nagyjából a kiinduló 
helyzet, ami várhatóan egy tartós helyzet. Ha ebben nézzük, értékeljük, hogy mi történt 
Rióban abból a szempontból, hogy az Európai Unió mit akart, akkor azt kell mondanunk, 
hogy az eredmények valóban igen-igen szerények, ha másik oldalról fogjuk meg, akkor 
viszont annyit lehet mondani, hogy valami mégiscsak történt Rióban; ha más nem, valami 
elindult. Ahogy államtitkár asszony is mondta, konkrét döntésekről, konkrét határidőkről, 
céloktól, célokhoz kapcsolódó intézkedésekről nem született döntés, de az, hogy például a 
szöveg elismeri, hogy a zöldgazdaság egy fontos eszköz a jelen és a jövő problémáinak 
kezelésében, hogy a fenntartható fejlődési célokat ki kell dolgozni, és ebben egy munkát 
programoz be a következő évekre, ha a dokumentumban benne van az, hogy az UNEP-et meg 
kell erősíteni, és kell egy magas szintű munkacsoportot létrehozni, amelyik tovább 
gondolkodik az intézményrendszer kérdéseiről, ezek mind csírái annak, hogy hogyan lehet 
ezeket a célokat – vagy azokat a célokat, amiket vártunk korábban Riótól – a jövőben 
megtenni. Ez lehetőséget ad arra, hogy a jövőben – ha netán a gazdasági válság enyhül, ha 
netán már új elnök lesz Amerikában, és aktívabban fog fellépni nemzetközi porondon – ezek a 
munkák, feladatok beindulhassanak. 

Zárásként talán csak néhány szót szólnék az ebben való magyar szerepvállalásról. 
Államtitkár asszony is említette, hogy igen-igen aktívak voltunk a felkészülés során is, 
nemcsak az Európai Unión belül – ott ez folyamatos koordinációt igényelt, és egy folyamatos 
finomhangolását jelentette az uniós álláspontnak, amelyben Magyarország aktívan részt vett 
mind Brüsszelben a munkacsoportban, mind pedig New Yorkban az előkészítő üléseken –, de 
emellett a víz és szanitáció kérdését Magyarország kiemelten kezelte. Azt hiszem, hogy talán 
ebben a bizottságban volt szó korábban, még Rio előtt arról, hogy New York-i ENSZ-
misszión egy „Víz Barátai” csoportot szerveztünk Finnországgal, Tádzsikisztánnal, 
Thaifölddel közösen. Öt, munkaműhelyben zajló munkavitára került sor, ami be lett 
csatornázva – ahogy államtitkár asszony is említette – az előkészületek folyamatába. A feladat 
most ennek a „Friends of Water” kezdeményezésnek a továbbvitele. A jövő őszre tervezett 
ENSZ-konferencia leginkább arról szólhat a mai elképzeléseink szerint, hogy ennek a 
fenntartható fejlődési célnak – ami a vízhez és szanitációhoz kötődne – a kidolgozását 
végezné ez a konferencia, tehát ez nyilván egy folyamat. A fenntartható fejlődési célokról a 
következő, jövő évi közgyűlési időszak végére kell a közgyűlés számára beszámolót készíteni, 
tehát ez a konferencia egy nagyon fontos eleme lenne annak, hogy ez a fenntartható fejlődési 
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cél konkrétan hogyan tud megjelenni. Nyilván ez ad egy nagyon határozott profilt 
Magyarország számára, ebben fontos szerepet játszik, és zászlóvivője a folyamatnak. 
Nyilvánvalóan nem árulok el vele titkot, hogy mi azt gondoljuk, hogy ha a víz és szanitáció 
kérdése meg tud jelenni a fenntartható fejlődési célok között, akkor az – ahogy említette 
államtitkár asszony is – a magyar akadémiai, oktatási tapasztalatoknak, know-how-nak, 
vállalati mérnöki tudásnak lehetőségeket is tud teremteni a közeljövőben. A cél tehát 
mindenféleképpen minimálisan kettős: egyfelől a magyar profil fenntartása, hogy a magyar 
karakter és a víz tovább éljen, amit már az EU-elnökség idején is elindítottunk, mint amiben 
Magyarország kiemelkedő szerepet kíván játszani, emellett pedig hogy a magyar 
tapasztalatoknak, rendelkezésre álló know-how-nak és hagyományosan erős oldalunknak 
tudjunk további lehetőségeket teremteni. 

Még egyetlenegy dolog zárásként. Köztársasági elnök úr nemcsak a plenárison szólalt 
fel Rióban, hanem részt vett a tádzsikok által szervezett víz, szanitáció úgynevezett side 
eventen, tehát ez egy mellékesemény. Ebből számos volt a konferencia során, de ezek egy-
egy témára specializálva bontottak ki jobban, és beszéltek át jobban bizonyos kérdéseket. 
Ezek meglehetősen nagy nyilvánosságot élveztek. Ezen a tádzsik side eventen is a magyar 
hozzászólás a víz és szanitáció kérdésére összpontosított, emellett elnök úr részt vett egy high 
level kerekasztal-megbeszélésen is. Ez tulajdonképpen a delegációvezetőknek a plenáris 
mellett szűkebb körben a kérdések megvitatását jelentette, tehát ebben a panelban elnök úr 
más delegációvezetőkkel együtt szűkebb körben vitatta meg azt, hogy a riói döntéseket – még 
ha azok a várakozásokkal szemben sajnos minimálisak is – hogyan lehetne továbbvinni. Volt 
egy negyedik esemény is, ahol pedig az Akadémia elnöke, Pálinkás elnök úr vett részt, az 
úgynevezett partnerségi fórum, ahol a kormányzaton kívüli minden más érintett – NGO-k, 
kutatók, Akadémia – részvételével, tehát a civil szféra bevonásával került sor arra, hogy a 
konferencia kiemelt témáiról és a lehetséges végrehajtás jövőbeli feladatairól és módjairól 
vitatkozzanak. Itt Pálinkás elnök úr is megerősítette azt, hogy egy ilyen vizes ENSZ-
konferenciát tervezünk jövőre tartani. Azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy nemcsak a 
köztársasági elnök részéről hangzott ez el, illetve nyilván a kormánydelegáció jelölte meg ezt, 
amit Fazekas miniszter úr vezetett, de az Akadémia oldaláról, mint egy nagyon fontos 
szereplő részéről is egy megerősítés történt.  

Tényleg egy legutolsó gondolat. Elnök úr számos bilaterális egyeztetést is folytatott a 
konferencia peremén, amelyből én csak egyet emelnék ki: találkozott a Világbank ügyvezető 
igazgatójával. A Világbanknál éppen most elnökcsere van, tehát most tulajdonképpen ő a 
legmagasabb rangú operatív vezető. Nagyon komoly konkrét megbeszélések folytak arról, 
hogy a Világbank hogyan tud részt venni bármiben, ami a víz és szanitáció kérdésével 
összekapcsolódik program, finanszírozás, együttműködés oldaláról. Ugyancsak még egyszer 
hangsúlyoznám, hogy ez kettős: egyfelől hogy a magyar karakter megjelenését fenntartsa, 
másfelől pedig, hogy bizonyos lehetőségeket, akár piacokat is teremtsen Magyarország 
számára. A Világbank ebben az egyik legfontosabb finanszírozási szereplő tud lenni. 
Nagyjából ennyivel egészíteném ki azt, amit államtitkár asszony elmondott. 

 
ELNÖK: Köszönöm főosztályvezető úrnak a kiegészítést. Kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy kívánnak-e kérdéseket, észrevételeket megfogalmazni az elhangzottakkal 
kapcsolatban. (Jelzésre:) Aradszki képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon 
köszönöm helyettes államtitkár asszonynak a beszámolót meg a kiegészítést is. Először 
kérdezni fogok, és hadd mondjam el egy kicsit a benyomásomat a beszámolóról. Úgy érzem, 
hogy túl pesszimistán látjuk ezt a dolgot, mert ha reális oldalról nézzük, akkor igazán nagyon 
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fontos dolog, hogy a célokat meg tudta fogalmazni ez a dokumentum. Annak, hogy itt miért 
nem történtek kötelezettségvállalások és még ilyen dolgok, ezeregy oka van, legfőképpen az a 
folyamat, amit a világban úgy mondunk rossz szóhasználattal, hogy globalizáció, de inkább 
úgy mondanám, hogy gazdaságierőtér-kiegyenlítődési folyamat, amelyben azért egészen más 
érdekei vannak egy fejlődő szektornak és egy fejlettebb világnak. Nem véletlen, hogy a 
fejlődők – szerintem ugyan vitathatóan – elsősorban arra helyezték a hangsúlyt, hogy ha már 
zöldgazdaságot akarunk elfogadtatni globális szinten, akkor ehhez adjunk pénzt. Azért 
mondom, hogy vitathatóan, mert úgy gondolom, hogy nekik nem volna szabad belépni 
ugyanabba a folyóba, amiből a fejlett világ már próbál kihátrálni – a fosszilis energiák 
fokozott felhasználása, a termőföld védelmének negligálása és a többi –, mert ez 
mindannyiunk számára veszélyt jelent.  

Pontosan az ilyen szempontok miatt kérdezem azt – az EU álláspontját a magyar 
álláspont is támogatta –, hogy mennyire volt flexibilis, mennyire hallgatták meg az EU-
képviselők a fejlődő világnak az érveit. Ez az egyik kérdésem. A másik az, hogy ez a fejlődő 
világ – leszámítva a gazdasági dolgokat – kitért-e olyan problematikákra, amik a fenntartható 
fejlődés praktikumában mondjuk itt, Európában vagy a bolygó északi részén működhetnek, de 
nem működhetnek ökológiai okok miatt a fejlettebb világban; gondolok itt a mezőgazdaságra, 
gondolok itt az esőerdők védelme mellett kialakítandó normális és emberi igények 
kielégítésére. Ebben volt-e konkrét szakmai vita a találkozón?  

A másik az, hogy nagyon fontos dolog, pontosan visszatérve arra a kiindulási pontra, 
hogy örüljünk ennek, hogy benne voltak a célkitűzések, mert azt lehet látni, hogy húsz év alatt 
nem változott semmi, tehát ebben a találkozó résztvevői egyetértettek, hogy a fenntartható 
fejlődésnek és a zöldgazdaságnak az emberiség központi kérdésének kell előbb-utóbb lennie 
kormányzati, gazdaságpolitikai, mindenféle szempontból. Viszont amit szeretnék 
megkérdezni, hogy ennek azért kell egy katalizátor, és ezt nagyon helyesnek tartom, 
nevezetesen hogy a globális fenntartható fejlődés kormányzásának mik az esélyei, milyen 
formában valósulhat ez meg, mi ennek a nemzetközi jogi háttere. Ebben volt-e egyetértés, 
hogy ebbe az irányba el kell mozdulni, illetve ha nem volt, akkor mik voltak a differenciák, 
mik voltak azok a speciális igények? Erről szeretnénk bővebben hallani, mert azt kell 
mondanom, hogy a közös célkitűzésekhez egy ilyenfajta enyhe hatalmi pólusnak is létre kell 
jönni a tekintetben, hogy azért a célkitűzések mellé már garanciák, elvárások és mérföldkövek 
is kerüljenek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más észrevétel nincs. Én is szeretnék néhány kérdést 

feltenni; erre az időre átadom az elnöklést Nagy Andor alelnök úrnak. 
 

(Az elnöklést dr. Nagy Andor, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Átveszem az elnöklést, és megadom a szót Jávor Benedeknek. 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Három nagyon rövid és egyszerű, 

illetve egy, picit talán filozofikusabb kérdésem lenne. Kezdjük a három egyszerű kérdéssel. 
Helyettes államtitkár asszony említette, hogy az UNEP megerősítését szakosított ENSZ-
szervezetté az ENSZ eltolta egy későbbi közgyűlési vitára. Egyrészt erre várhatóan mikor 
kerül sor, tehát mikor fog az ENSZ-közgyűlés erről tárgyalni – a következő közgyűlésen vagy 
mikorra várható ennek a beütemezése –, illetve az önök érzése szerint van-e esély annak, 
hogy egy ENSZ-közgyűlési keretben többet tudunk előrelépni, mint Rióban? Én azt 
érzékeltem ugyanis, hogy Rióban nem azért nem született meg ez a döntés, mert rövid volt az 
a néhány nap, vagy rossz volt a klíma ehhez, hanem azért, mert hiányzott a politikai akarat, és 
elsősorban az Egyesült Államok részéről elég merev elzárkózás volt. Mire számítunk, 
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várható-e, hogy egy ENSZ-közgyűlési formában addigra megszülethet ez a politikai akarat, 
vagy abban a keretben nagyobb esélye van annak, hogy itt döntés szülessen? 

A második kérdésem a jövő nemzedékek főbiztosával kapcsolatos. Az eredeti terv az 
volt, hogy mivel a főtitkár mellett van emberi jogi főbiztos, egy ilyen küldetéssel, ilyen 
feladat- és jogkörrel jön létre a jövő nemzedékek főbiztosa intézmény. Erre megint csak nem 
került sor, és egy ilyen – nem is tudom, mi volt – special envoy vagy valami hasonló 
megnevezést kapott az a pozíció, amiről nagyon keveset tudunk, hogy majd a főtitkár ezt 
létrehozza. Hogyan illeszkedik ez bele egyáltalán abba a nemzetközi, illetve ENSZ szervezeti 
keretbe, hogy fog kialakulni ennek az intézménynek a hatás- és jogköre, egyáltalán jó lesz-e 
ez valamire, vagy majd egy ilyen jószolgálati nagykövetként néha díjakat ad át, és aranyosan 
vigyorog a kamerákba, vagy ezen felül várható-e, hogy valami érdemi hatáskörrel egy ilyen 
gyenge mandátumú intézményt fel lehet ruházni? 

A harmadik kérdésem pedig, hogy megint csak előzetesen itt szó volt a 
fenntarthatósági fejlesztési célok megfogalmazásáról, arról, hogy konkrét lista fog készülni, 
hogy a millenniumi fejlesztési célokhoz kapcsolódóan milyen SDG-megfogalmazásokra fog 
sor kerülni, de ez megint nem történt meg. Hova delegálta ennek a megfogalmazását a 
találkozó? Milyen körben fognak ezek a fenntarthatósági fejlesztési célok megfogalmazódni? 
Ki fogja ezt a listát kialakítani? Mikor várható ezeknek az elfogadása? Mire számítanak, ez 
milyen hatással lesz a nemzetközi fejlesztési folyamatokra akár ENSZ-szinten, nemzetközi 
szinten? Konkrétan a Külügyminisztériumhoz, Stelbaczky úrnak szeretném azt a kérdést 
feltenni, hogy a magyar fejlesztési politikát ez várhatóan érinteni fogja-e; részben azt, hogy a 
magyar, nemzetközi fejlesztésre szánt források a GDP 0,09 százalékára rúgtak 2011-ben, 
szemben az Európai Unió által javasolt 0,036 százalékkal – európai szinten, átlagban –, vagy 
a Magyarországra javasolt 0,036 százalékkal szemben európai uniós szinten 0,07 százaléknak 
kellene lennie. Ha hozzákapcsolódnak a nemzetközi fejlesztés, MDG céljaihoz fenntartható 
fejlesztési célok is, várható-e, hogy a magyar szakdiplomácia, a külügy, a kormányzat 
hajlandó lesz arra, hogy emeljen ezen a fejlesztési kereten, ami jelen pillanatban 120 millió 
forint? Szerintem a parlamentben vannak néhányan, akiknek a háza többe kerül, mint 
amennyit Magyarország nemzetközi fejlesztésre fordít, tehát itt egy emelésre lenne szükség. 
A NEFE-pénzek elköltésében meg fog-e történni ennek a szempontnak az érvényesítése, 
addig is, amíg ezek az SDG-célok elfogadásra nem kerülnek? Az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján nem a fenntarthatóság volt az elsődleges szempont a NEFE-projektek kialakítása 
kapcsán.  

A negyedik, nem ennyire konkrét kérdés a 2013-ra beütemezett víz konferenciával 
kapcsolatos. Nem értek mindenben egyet Aradszki képviselő úrral, vagy talán az ő 
optimizmusát nem tudom osztani – lehet, hogy majd beszélgetünk, és akkor meggyőz róla, 
hogy én is legyek egy kicsit optimistább –, de én úgy látom, hogy ez a riói csúcs nem csak 
arról szólt, hogy itt most nem sikerült bizonyos célokat elérni. Ez egy folyamatba illik bele, 
amelybe az említett Koppenhága, Cancún, Durban szintén beleillik, és ez azt mutatja, hogy 
maga ez a multilaterális, tárgyalási, államközi, megegyezéseken alapuló rendszer mintha 
válságban volna, tehát a nemzetközi közösség képtelen érdemi előrelépéseket tenni nagyon 
fontos és egyébként széles körben elfogadott célok érdekében.  

Magyarország mire számít? Összehozunk egy víz konferenciát, ami egy szép nagy 
diplomáciai esemény lesz, nyilván lehet sajtófotókat készíteni, de mi az a tracklist, mi az a 
céllista, amit el szeretnénk érni ebben a környezetben, ahol az ilyen típusú nemzetközi 
találkozók hatékonysága és eredményessége évek óta nagyon korlátozott, hova szeretne 
Magyarország eljutni, milyen eredményt szeretne kivenni egy ilyen nemzetközi 
konferenciából? Ehhez kapcsolódóan az eddig elhangzottak, mind a Rio előtt, mind az azóta 
napvilágot látott, illetve itt elhangzott beszámoló alapján is úgy látom, hogy a vízhez egy picit 
talán szűk megközelítésben közelít a magyar kormányzat, tehát egyrészt egy ilyen 
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technológia- és tudástranszfert, részben gazdasági exportlehetőséget lát a vízprojektben, 
miközben azt gondolom, hogy maga a víz egy ennél sokkal komplexebb kérdés. Egyébként 
azt gondolom, hogy ebben, ilyen komplexebb vízgazdálkodási szemléletekben is van 
Magyarországnak tapasztalata, és egyébként azt gondolom, hogy van rengeteg tanulnivalója is 
a világ más területeiről. Ezt a fajta vízszűkösség, a gazdaság vízhasználati mintázatai, tehát 
hogy ez az egész vízkérdés nem egy ilyen körülhatárolt dolog, hogy hogyan tudunk vizet 
tisztítani meg szennyvizet kezelni, hanem arról szól, hogy a gazdaság működése mennyi 
vízforrást igényel, és hogyan hat a globális vízrendszerre. Egy ilyen szélesebb 
megközelítésben van-e szándék arra, hogy ebben az értelmezésben foglalkozzon 
Magyarország a víz kérdésével, ne csupán azzal, hogy a magyar szennyvízkezelő 
technológiát, illetve az árvízvédelmi tapasztalatokat tudjuk-e exportálni más országokba? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést elnök úrnak.  
 

(Az elnöklést Jávor Benedek, a bizottság elnöke veszi vissza.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, én pedig megadom a szót Aradszki képviselő úrnak, aki 

jelezte, hogy hozzá kíván szólni. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Elnézést kérek az előterjesztőktől, hogy 

vitatkozunk. Szerintem éppen a víz az a pont – és ezt nagyon helyesen találta meg a 
kormány –, ahol a leghamarabb lehet konszenzust elérni. Nemzeti szinten a fejlődők 
kormányzatainak felelőssége az ivóvízbiztonság, a szennyvíztisztítás, az ipari felhasználás, 
tehát pont az a dolog, ami közvetlenül érinti az adott ország lakosságát. Ha ebben sikerül a 
magyar félnek, Magyarországnak kezdeményezőnek lenni, pont ez az egyik olyan kérdés, ami 
sokkal hamarabb eredményekkel kecsegtet, mint mondjuk a nagyvonalúan elmondott 
zöldgazdaság kiépítésének távlatos gondjai. Azt mondom, hogy én azért vagyok optimista, 
mert vannak olyan közös pontok, ahol a kis lépéseken keresztül bizony lehet elérni 
eredményeket, és ami ebből a szempontból nagyon fontos, hogy a célkitűzések között ez 
szerepel.  

A másik dolog, amit elfelejtettem kiegészíteni a második kérdésemmel kapcsolatban, 
hogy számol-e a külügyi kormányzat azzal, hogy az USA szerepvállalása kormányzati szinten 
nem attól függ, hogy volt-e vagy lesz-e elnökválasztás vagy nem, mert az USA ebben 
kormányzati szinten mindig passzív volt, a gazdálkodó szervezetek szintjén, tehát a gazdaság 
önmaga szintjén meg a lokális környezetvédelmi szinteken viszont nagyon aktív. Nem lehet 
azt mondani tehát, hogy túlszabályozott az Egyesült Államok környezetvédelmi, jogi 
szempontból, viszont a lokális érdekek miatt nem nagyon lehet látni szennyezett folyókat, 
nem nagyon lehet látni olyan légszennyezési paraméterek, amelyeket Európa ne tudna 
elfogadni. Ez csak egy zárójeles megjegyzésem volt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha más kérdés, észrevétel nincsen, akkor megadom a 

szót helyettes államtitkár asszonynak, illetve főosztályvezető úrnak, hogy reagáljanak az 
elhangzottakra.  

Dr. Stelbaczky Tibor (KÜM) reagálása 

DR. STELBACZKY TIBOR (Külügyminisztérium): Ha szabad, akkor kezdeném én, 
mert több kérdés volt különösen ilyen külügyi aspektusokból. Az egyik, hogy mennyire volt 
flexibilis az Európai Unió a tárgyalások során. Ha nagyon sarkítva akarnék válaszolni, akkor 
azt mondanám, hogy maximálisan flexibilis volt, hiszen elfogadta ezt a zárónyilatkozatot. 
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Talán nem árulok el titkot, hogy amikor készültünk Rióra, azért magunk között többször 
felmerült az a kérdés, hogy mi lesz az a minimum, amit az Európai Unió hajlandó lesz aláírni, 
milyen kompromisszumot kell kötnie. Az előzetes értékelések, meg ott a helyszínen is az 
előkészítő megbeszélések során az EU-nak az általános értékelése volt az, hogy ami 
megszületett, az a saját ambíciónkhoz képest nagyon szerény és minimális, ugyanakkor mivel 
benne van a lehetősége annak, hogy ez tovább fejlődjön, tovább dolgozzunk, és elindít 
bizonyos gondolkodásokat, ezért az Európai Unió ezt nyilván elfogadja. Ebben benne van az, 
amit képviselő úr említett, hogy a fejlődő világ főbb pontjai, aggályai ebben a 
dokumentumban elég markánsan megjelennek, és tükröződnek; főleg a szegénység kérdése, 
ami nyilván az Európai Unió számára is egy lényeges pont, és az erőforrásokhoz való 
hozzáférés kérdése. Az Unió tehát hallgatott ezekre a szavakra, és bár próbálta a saját 
megközelítését érvényesíteni – amiről egyébként mi azt gondoljuk, és az Európai Unió is azt 
gondolja, hogy ez nem káros vagy rossz a fejlődő világ számára, ez egy másfajta fejlődési 
pályát, másfajta lehetőséget kínálna –, de ebben az Unió megfelelően odafigyelő és flexibilis 
volt. 

Kérdés hangzott el az ökológiai lehetőségekre vonatkozóan a fejlettek és a fejlődők 
között, illetve az USA kormányzati szándékaira, az amerikai gazdaság szabályozására és 
sajátos működési feltételeire vonatkozóan. Ez az egész folyamat azért ennyire nehéz sok más 
ok mellett, mert pont ezeket kellene összehangolni. Kezdve az esőerdőtől a szubszaharai régió 
alapvető problémáiig, a városok túlnépesedési kérdéséig, az európai társadalom elöregedési 
kérdéséig, ezek mind olyan helyi gondok, amik az egészhez hozzájárulnak, hogy az egész 
fenntartható fejlődés, a világ fenntartható fejlődése hogyan alakul. Nyilvánvalóan erre 
egységes sémák, egységes megoldások nem lehetségesek, és nem is lesznek, tehát itt az 
összes nehézség, ami Riót is jellemezte, de ha szűkebben vesszük például a klímapolitikát, és 
megnézzük annak a kérdéseit, ott is pontosan az a kérdés, hogy egyes régiók saját problémái, 
saját fejlődési lehetőségei hogyan egyeztethetőek össze a különböző kiindulási pontok és a 
különböző lehetőségek kapcsán. Egy alapelv, ami végighúzódik az egész riói dokumentumon, 
és a felkészülés során is mindig szem előtt tartották a tárgyalók, hogy nincsenek egységes 
globális megoldások. Ha ezek a fenntartható fejlődési célok meg fognak születni, akkor 
ezeknek figyelembe kell venniük a helyi sajátosságokat, figyelembe kell venniük azt, hogy 
melyik ország hogyan tudja elérni azokat a célkitűzéseket, tehát ez a konfliktus – fejlődő-
fejlett, ökológiai lehetőségek – megvan végig Rióban, és azt hiszem, hogy meg is fog maradni 
a következőkben is. 

A harmadik kérdés az intézmény mint katalizátor, és ez talán kapcsolódik ahhoz is, 
amit elnök úr is kérdezett az UNEP-pel és a jövő nemzedék főbiztosával kapcsolatban. Az 
első értékeléseink alapján azt kell mondanom, hogy ezekben viszonylag pesszimistább lennék 
a közeljövőt illetően, mert ha Rióban nem sikerült áttörést elérni, akkor várhatóan a 
közgyűlési keretekben sem biztos – ahova ezek a kérdések lettek utalva –, hogy rövid távon 
nagy, látványos siker lehet. Ami megint csak egy ilyen általános jellemzője ennek a riói 
folyamatnak, hogy benne van a lehetősége. Ha a közgyűlés, az UNEP elkezd ezzel 
foglalkozni, hogy egy ilyen special envoy ki lesz nevezve a jövő nemzedékek ombudsmanja 
helyett, ami a terv volt, azért ebben benne van az, hogy ki tud oda futni és ki tud oda fejlődni, 
és ha nem is a következő néhány éven belül vagy rövid távon várható, de ha a csírája 
megszületik, és elindul egy folyamat, akkor abban benne van a lehetőség, hogy ebből valami 
ki fog fejlődni.  

A magyar fejlesztéspolitika tekintetében mindenképpen az a cél, hogy ezt sokkal 
jobban lehessen ezekhez a fenntartható fejlődési célokhoz alakítani és idomítani. Azt hiszem, 
hogy nemcsak magyar fejlesztéspolitikai, hanem általános probléma az, hogy amit a fejlett 
világ adott fejlesztéseket, fejlesztési segélyeket a fejlődőknek, ezek nagyon sok esetben nem 
fenntartható célokat szolgáltak, sőt sokszor ellentétesek voltak ezzel, tehát itt egy alapvető 
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gondolkodásbeli változásra van szükség. A magyar fejlesztéspolitikában – amelyben 
egyébként éppen zajlik egy gondolkodás, hogy milyen stratégiai módosítást lehetne tenni, 
akár csak összefüggésben a következő pénzügyi perspektívával is – mindenféleképpen az 
egyik fő vezérfonal, vezér, irányító fejlemény vagy irányító szempont lehet az, hogy ezek a 
fenntartható fejlődési célok milyen irányba mennek el. 

A vizes konferencia és a vizes profil. Ahogy talán utaltam is rá, ennek a 
konferenciának az lenne a legfontosabb célja, hogy a vízzel kapcsolatos fenntartható fejlődési 
célt meghatározza. Ez azt jelentené, hogy Rio rengeteg mindenről szólt, általában fenntartható 
fejlődésről, amelynek egy eleme lenne az intézményrendszer, a végrehajtás eszközei, a 
zöldgazdaság, a fenntartható fejlődési célok. A dokumentum nem állapított meg se időkeretet, 
se pontos listát arra, hogy miben szülessenek ilyen fenntartható fejlődési célok, de azt 
rögzítette, hogy melyek azok a főtémák, amelyekben a gondolkodást el kell kezdeni, és akkor 
benne van a víz és a szanitáció kérdése. A konferencia a mostani elképzeléseink szerint 
igazából nem egy levegőben lógó ENSZ-konferencia lenne, ahol sokan felszólalnak, és 
nyilván mindenki hangsúlyozza és aláhúzza, hogy milyen fontos ezzel foglalkozni, hanem 
ehhez egy konkrét eredményt is szeretnénk párosítani, ez valamilyen módon endorzálni tudná 
a víz kérdésével összefüggésben a fenntartható fejlődési cél főbb elemeit és főbb kritériumait. 
Ez tulajdonképpen a riói konferenciának az első ilyen nagy follow-up konferenciája lehetne 
ENSZ-es keretben, egy konkrét céllal: azzal, hogy a víz fenntartható fejlődési célt 
alaposabban körüljárja, adott esetben – optimális esetben – akár itt ebben egy ilyen endorzálás 
is történhessen, és ezt a közgyűlés számára felajánlani, hogy a vízben itt tart a világ, tehát 
lenne ennek egy ilyen konkrét ügye. 

Az utolsó ponthoz pedig csak annyit, amit elnök úr felvetett, hogy a magyar 
gondolkodás is úgy tekint a vízre, hogy ez egy átfogó, globális, nem szűken értelmezett dolog, 
tehát nem csak a szennyvíz vagy szanitáció kérdése. Magyarországnak önmagában is a 
földrajzi helyzetéből tekintve – minden víz ide folyik, tehát itt van egy nagyon erős, határon 
átnyúló kérdéseknek a hazai hatása is, meg nyilván szakértelem is – a Duna révén, amely a 
világ legnemzetközibb folyója, bőven van tapasztalata abban, hogy a vízzel mi történik, és 
hogy a több országon keresztülfolyó folyamokkal mi a helyzet. A vízszolgáltatás, tehát a víz 
mint szolgáltatás kérdése is ennek része, amire már az uniós elnökség alatt is próbáltunk 
reflektálni, tehát a vizet mindenféleképpen komplexen, összetetten, minden formájában – akár 
a szárazság, akár az árvizek, akár más megjelenési formái – gondolnánk.  

Amire mégis egyfajta specializációt adna, ez az ivóvíz és a szanitáció kérdése, ami 
mégiscsak egy leginkább globálisnak tekinthető probléma, amire megoldás találandó. Ennek 
aztán van rengeteg összefüggése, például egészségügyi kérdések is – elég, ha csak a 
szanitációra gondolunk –, úgyhogy azt gondolom, hogy a víz tekintetében a kormányzat 
szándékai szerint erre komplex módon tekint. Nyilván a Vidékfejlesztési Minisztérium vagy a 
Nemzeti Környezetügyi Intézetet mind úgy tekintenek erre a kérdésre, mint egy komplex, 
átfogóan kezelendő területre. Ami egy kicsit specifikációt jelent, hogy itt a megjelenő, 
felsorolt, kiemelt területek között az ivóvíz és szanitáció kérdése jelenik meg, tehát erre 
nyilván valamivel nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Azt hiszem, hogy talán a felmerült 
kérdések mindegyikét érintettem, és tudtam valamit rá reagálni. Részemről ennyit gondoltam 
ezekre reagálni.  

 
ELNÖK: Államtitkár asszony! 

Tóth Katalin (VM) reagálása 

TÓTH KATALIN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Néhány apró kiegészítést szeretnék tenni, először is az UNEP ENSZ-szakosított 
intézménnyé válásával kapcsolatosan. Szeptemberben várható a 67. ENSZ-közgyűlés, amikor 
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előreláthatólag ennek szakosított intézménnyé delegálására nem fog sor kerülni. Mint ahogy 
említettem, a zárónyilatkozatba annyi került be, hogy megerősítik a szervezetet strukturálisan, 
illetve financiálisan, tehát ez a kettő dolog valószínűleg a közgyűlés által elfogadásra kerül, a 
megerősítésre inkább negatívak a reflexiók jelen helyzetben. 

A másik, hogy a víz konferenciával kapcsolatos tagállami hozzászólásban Áder János 
köztársasági elnök úr kinyilatkoztatta, hogy Magyarország ebben a konferenciában aktív 
szerepet vállalna. A minisztérium részéről mindenképp üdvözöljük ezt a témát. Magyarország 
számára ez egy nagyon fontos kérdéskör, és gyakorlatilag az EU-elnökség alatt is számos 
témában, számos szakértői csoportban, egyeztetésen vettünk részt, és próbáltuk a téma 
fontosságát hangsúlyozni. Hogy milyen hatásai lehetnek ennek a konferenciának? Úgy 
gondolom, hogy ez mindenképp a nemzetközi színtéren való megjelenést segítené elő. Mint 
ahogy említettem korábban, az akadémiai tudás, illetve a technológiai transzfer átadása sem 
egy utolsó szempont, amely gyakorlatilag végső soron a külkapcsolati, illetve a külgazdasági 
pozíciónk erősítésére is alkalmat adhat. Természetesen ennek a konferenciának vannak 
költségei, hiszen ha ezt víz világkonferenciának nevezzük, akkor ennek financiális vonzatai is 
vannak, és többek között a téma komolyságára való tekintettel mindenképp kormányhatározat 
lesz szükséges erre vonatkozóan, amely a konkrét feladatköröket kijelöli, illetve egyáltalán 
azokat a szakterületeket, azokat a konkrét területeket, amire Magyarország koncentrálni kíván 
egy ilyen esetleges megrendezendő konferencia folyamán. 

Történt is erre a minisztériumban vezetői értekezleten egy javaslat. Illés államtitkár úr 
szintén támogatta a kérdést, tehát mindenképp melléállt ennek a feladatnak, és előreláthatólag 
egy 300-500 millió forintos keretet tartana üdvözlendőnek, amely megfelelő hátteret 
biztosítana ennek a konferenciának a megrendezésére. Azt hiszem, ennyit szerettem volna 
kiegészítésként tenni, illetve még a mellettem ülő szakértőnek szeretnék szót adni, 
amennyiben igényli. (Nincs jelzés.) Köszönjük szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen akkor mind Tóth Katalin helyettes államtitkár 

asszonynak, mind Stelbaczky Tibor főosztályvezető úrnak és Kuntár Tamásnak, hogy eljöttek, 
és tájékoztatták a bizottságot. Ez az ülés volt egyébként a Fenntartható fejlődés bizottságának 
az utolsó ülése ebben az ülésszakban, úgyhogy én egy füst alatt szeretném a képviselőknek is 
megköszönni az együttműködésüket a február óta tartó ülésszakban.  

Egyebek 

Egyebek napirendi pont igazából nincsen. Arra hívnám fel a képviselők figyelmét, 
hogy a tegnapi ülésünkön jeleztem, hogy csütörtökre Illés államtitkár úr összehívott egy 
egyeztetést a hulladéktörvénnyel kapcsolatban. Aki erre el kíván venni, az még a mai napon 
jelezze a bizottság titkárságának, hogy azt továbbítani tudjuk a minisztériumba. Az „egyebek” 
napirendi pont alatt az ülésszakot követő időszakra jó pihenést és kellemes nyaralást szeretnék 
kívánni mindenkinek. Még egyszer megköszönöm az elmúlt időszakban az 
együttműködésüket, helyettes államtitkár asszonynak, főosztályvezető úrnak a jelenlétet, és 
ezzel az ülést lezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 43 perc) 

 

Dr. Nagy Andor 
a bizottság alelnöke 

Jávor Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


