
Közös Nyilatkozat  

 

a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács megalakulásáról 
 

Az emberiség globális gondokkal, ellentmondásokkal terhelve lépte át a XXI. század küszöbét. 

Amíg az emberek alkotói képzelete és teljesítménye kimeríthetetlen a tudományok, a kultúra és a 

művészetek területén, amíg a gazdaság egyre bővülő mértékben képes előállítani a jólét forrásait, 

amíg az emberi népesség immár meghaladta a 6,6 milliárd főt, addig a haladás árnyoldalaként 

szélsőségessé válnak a Földön a társadalmi egyenlőtlenségek. Felerősödött Földünkön a környezet 

minőségének romlása és a természeti erőforrások kimerülése előre látható. Ezek a tendenciák 

érvényesülnek a hazai társadalmi-gazdasági folyamatokban is.  

 

Ezért ma és a jövőben úgy kell élnünk, szükségleteinket kielégíteni, hogy a jelen és jövő 

nemzedékek minden tagja számára biztosítható legyen a méltó élet lehetősége! Ez új erkölcsiséget, 

új megközelítéseket, szemléletet, gondolkodást és cselekvést, értékrendi változtatást igényel a 

társadalom egészétől. A Tanács e szemlélet jegyében arra törekszik, hogy érvényesítse a 

fenntarthatóság elvét a hazai társadalmi-gazdasági viszonyok alakításában, a jogi szabályozásban, s 

hozzájáruljon ahhoz a tudatformáláshoz, ami a fenntartható fejlődés eszméjét valamennyi magyar 

polgár számára érthetővé és követendő mintává teszi.  

 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács – amelyet az Országgyűlés egyhangú szavazással hozott 

létre - teljes mértékben ennek a gondolatnak, ennek az eszmének a megvalósításán kíván 

munkálkodni a hazai közéletben.  

 

A jövő fenntarthatósága érdekében azt képviseli, hogy a változtatások közös alapja: 

 

 a társadalom által vallott értékek egyensúlyának megteremtése, amely feltételezi annak 

elfogadását, hogy az anyagi jóléttel szemben a környezetminőséget és -biztonságot, az 

egészséget, a társadalmi igazságosságot, és más általános értékeket fontosabbnak kell tekinteni;  

 

 a rendszerszemléletben való gondolkodás, amely szerint az életünket kísérő problémák 

összefonódtak, amelyeket éppen ezért nem lehet a mai módon, különállóan működő 

intézményrendszerben megoldani, mert az ember része a globális földi rendszernek;  

 

 nemzeti egyetértés kialakítása a jövő azon céljainak elérése érdekében, mely szerint a 

környezet adta lehetőségek mértékéhez kell igazítanunk a fogyasztási igényeinket, hiszen a 

társadalom csak annyit vehet el környezetétől, amennyit a természetes folyamatok képesek 

újratermelni, pótolni, illetve feldolgozni;  

 

 a társadalomban uralkodó viszonyok újragondolása, az igazságosság, a kölcsönös szolidaritás, 

az egymásért való felelősség, a megértés, a békesség, az együttműködés, és a befogadás jegyében. 

 

 az egyéni, rövid távú érdekeken történő felülemelkedés, az emberi méltóságból származó alap-

vető értékek, a közösségi, hosszabb távú, több nemzedékre kiterjedő érdekek előtérbe helyezése;  

 

A Tanács küldetése, hogy követendő példát mutasson mindenki számára az általa vallott értékek 

megélésében, valóra váltásában, és elősegítse az együttműködés kultúráját. 

 

A felelősség közös, a jövő kötelez! 

 

Megvitatta és elfogadta a Tanács  

az alakuló ülésén, 2008. október 10-én   


