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BESZÁMOLÓ SZAKBIZOTTSÁGI RENDEZVÉNYRŐL 

"Pódiumbeszélgetések a Minőségről" sorozat 

Időpont: 2022. május 18., szerda, 14:00 - 15:30 

Helyszín: Online, ZOOM rendszeren keresztül 

Szervezők: EOQ MNB Minőségrendszerek, Közigazgatási és Fogyasztóvédelmi, 

Építésügyi, valamint Oktatási és Terminológiai Szakbizottságok  

Téma: Fenntarthatóság: kihívások és lehetőségek 
Előadó:  Prof. Dr. Biacs Péter Ákos egyetemi tanár, szakbizottsági elnök 

Moderátor: Prof. Dr. Molnár Pál egyetemi tanár, EOQ MNB elnök 

Dr. Molnár Pál bevezetőjében röviden azt emelte ki, hogy a „Fenntarthatóság” 
egy nagyon aktuális komplex téma, melynek gyökerei a környezetvédelemben 
találhatók. Összességében meghatározza Bolygónk hosszú távú fennmaradását, 
amire mindenkinek valamilyen módon hatása és felelőssége van. Egy újabb 
széles körű nemzetközi felmérés szerint az emberek 67%-a nevezi meg a 
fenntarthatósággal szoros kapcsolatban lévő klímaváltozást mint első számú 
fenyegetést, ugyanakkor nem vagy csak alig érzékeli személyes érintettségét a 
fenntarthatóság megvalósítása terén. Természetesen elsősorban a gazdaságnak 
van szüksége a koncepcióváltásra a fenntarthatóság irányába, ami sok-sok más 
intézkedés mellett – csak példaként említve – a tartós, hosszú ideig használható 
és sokáig javítható műszaki cikkek fejlesztését és előállítását jelenti. Ebbe az 
irányba terelendő a kutatás-fejlesztés és innováció is annak érdekében, hogy a 
környezetszennyező ún. „fekete technológiákat” egyre inkább a fenntartható 
„zöld technológiák” váltsák fel. Az ENSZ általánosan elfogadott és igen 
ambiciózus fenntarthatósági célkitűzései is csak ezen az úton látszanak 
megvalósíthatónak. Ezzel szoros összefüggésben természetesen átfogó 
minőségorientált fordulatra van szükség; ezt juttatja kifejezésre a Nemzetközi 
Minőségügyi Akadémia (IAQ) „Minőség és Fenntarthatóság Díj” pályázata. 

Dr. Biacs Péter előadását azzal indította, hogy mindig voltak olyan vállalati 
vezetők, akik törődtek a környezetükkel. Hangsúlyt kapott, hogy az épített 
környezet megóvása is fontos ahhoz, hogy a fejlődést hosszú távon 
fenntarthassuk. A következő időszak legnagyobb kihívásának tekintették azt, 
hogy a piaci erők a környezet minőségét védve és állandóan javítva 
működjenek. Az ENSZ Környezet és Fejlődés Bizottsága az 1987. évi "Közös 
Jövőnk" című tanulmányában hangsúlyozta, hogy a fejlődés hosszú távú 
fenntartásához mennyire fontos a környezetünk megóvása. Az is ettől függ, 
hogy milyen jövőt tudunk majd az unokáinknak továbbadni. 
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A célok megvalósítása az üzleti világ teljes körű együttműködését igényelte. A 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) felismerte a jelentés időszerűségét és 
fontosságát, ezért vállalati vezetők részvételével munkabizottságot szervezett a 
fenntartható fejlődés vállalati alapokmányának megalkotására. Az 1991 
áprilisában megtartott II. Környezetgazdálkodási Ipari Világkonferencián 
kiadott felhívás 16 olyan alapelvet tartalmazott, amelyek alapvetően fontosnak 
bizonyultak a gazdálkodók számára. Alapfeltétellé vált, hogy csak egy jól 
működő, sokoldalú, dinamikusan fejlődő, rugalmas és nyereséges vállalat tud 
foglalkozni a környezet védelmével és a fenntarthatósági kérdésekkel. Az 
Országos Környezetvédelmi Tanácsban (OKT) az üzleti szféra lehetőséget 
kapott a kormányzati és az országgyűlési szintű egyeztetésekre, illetve a 
hatóságokkal, valamint a civil szervezetekkel közvetlenül folyó tárgyalásokon 
való részvételre. A piacgazdaság körülményei között lehetőség nyílt a 
környezetgazdálkodásra vonatkozó vállalati kezdeményezések megtételére. 
Igazolást nyert, hogy a környezetvédelem számára a gazdasági növekedés 
biztosítja a legkedvezőbb feltételeket a kihívások megoldására. A 2008. évi 
világgazdasági válság megszakította és részben lelassította a felfelé ívelő 
folyamatokat, melynek következményeit a környezetgazdálkodásban is 
tapasztalhattuk.  

A fenntarthatóság eredeti 3 alappillérét tekintve a gazdaság és a környezet 
egymással való kölcsönös mozgása mellett kezd kiemelkedni a szociális pillér, 
ami eddig háttérbe volt szorítva. Már nem csak a profit mindenhatósága számít, 
hanem a környezet is, amelyben a cég működik. A humán erőforrásokat jobban 
megbecsülik, mint korábban. Az új szemléletmód az életminőség szélesebb 
körű, a jövedelmi viszonyokon túlmutató elemzésével foglalkozik. 

Előtérbe kerül az oktatás-nevelés-szakképzés, mint a jó kollektíva 
létrehozásának nevelési forrásai. Nagyon fontos a már az óvodában megkezdett 
környezeti nevelés. Hazánkban a felnőtteknél az egészséges életmódra való 
törekvéshez társulnak a környezet megóvására irányuló tevékenységek. Az 
idősebb nemzedék sem maradhat ki a testmozgás megerősítését szolgáló 
programokból. Az infláció és a munkanélküliség csökkenése az egyének 
szintjén a háztartásokban is nagyobb odafigyelést eredményezett a természeti 
erőforrások fenntartható használata és a hulladékkezelés (pl. komposztálás) 
tekintetében. 

Az elmúlt évtizedben határozott gazdasági fellendülést tapasztalunk, ami a 
társadalom jelentős hányadánál jövedelemnövekedést is eredményezett. A 
fenntarthatóság elsődleges célja úgy dolgozni a jelenben, hogy az a jövő 
zálogát jelentse! Az előadó itt röviden ismertette az ENSZ Fenntartható 
Fejlődési Célok 17 blokkját. Napjainkban egyre inkább a figyelem 
középpontjába kerül a fenntarthatóság. Magyarországon 2013-ban megalakult a 
kormányzattól független Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa (NFFT) és 
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létrejött a nemzeti fenntartható fejlődési keretstratégia. Az NFFT feladata 
tájékoztatni az Országgyűlést a keretstratégia megvalósításának irányában tett 
lépésekről. Az NFFT a fenntartható társadalom lényeges tényezőit négy 
csoportba gyűjtötte: 

1. Őrizzük meg hazánk természeti tőkéit, 

2. Kerüljük el a válságok okozta sokkokat, 

3. Javítsuk a hazai termelés versenyképességét, 

4. Védjük a társadalmi jólét és az életminőség eddig elért szintjét.  

Az eddigi tapasztalatok szerint lehetséges a nemzeti erőforrások tudatos 
fejlesztése és a következetes népesedéspolitika. A panel-beszélgetéseken és a 
szakmai szervezetek vitafórumain bizonyítást nyert, hogy jelentős társadalmi 
igény van a fenntarthatóság ügyeinek megismerésére.  

Megköszönve a kiváló előadást, Dr. Molnár Pál moderátor méltatta és nagyra 
értékelte Dr. Biacs Péter Ákos elnöki tevékenységét az EOQ MNB 
Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Szakbizottságának élén. Az on-line 
lehetőséget kihasználva 30 résztvevő jelentkezett és a téma fontosságát jelzi, 
hogy az elhangzottakkal kapcsolatban élénk gondolatcsere bontakozott ki a 
hallgatóság részéről: 

Holczer Szabolcs (vízközmű szolgáltató) a vállalatuk fenntarthatósági 
törekvéseiről beszélt, a megújul energiaforrások közül a Szentendrén 
szennyvízből biogáz, majd ebből elektromos energia nyerését említette meg. 

Kornfeld Zsuzsanna PhD hallgató szerint a vállalatok fenntarthatósági lépései a  
versenyképességet növelik, a piacra gyors reagáláshoz a kockázatfelmérés 
nélkülözhetetlen. 

Lukács Béla szakértő az újra-tervezés fontosságát emelte ki és felhívta a 
figyelmet a közös beruházások esetén társtelepülések között tapasztalható 
versenyre. 

Kiss Krisztián (SZTE) a minőségfogalom sokféle területén belül az életminőség 
jelentőségét tartja igazán meghatározónak, kiemelve az élelmiszereink 
előállításának módját. 

Budapest, 2022. május 19. 

Összeállította: Várkonyi Gábor 


