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még nagyobb kihívást jelent: használható 
eszközt adni a társadalom kezébe. A széles 
körben ismert és a fenntartható fejlődés alap-
kövének tekintett Brundtland Bizottság jelen-
tése óta az alapprobléma modellezésére 
számos szakmai műhely kelt életre, munkás-
ságuk eredményeként pedig több száz fenn-
tarthatósági indikátor látott napvilágot, me-
lyek a gazdasági, a szociális és környezeti 
folyamatok elemzéséhez és teljesítmény-ér-
tékeléséhez nyújtanak a döntéshozóknak 
hathatós segítséget. Ezzel párhuzamosan a 
világ vezető gazdasági csoportosulásai – 
élen az Európai Unióval – megalkották fenn-
tartható fejlődési stratégiáikat. 

KiraKat vagy gyaKorlat?
mindezek ellenére nem jelenthetjük ki bátran, 
hogy a fenntarthatóság kérdése már „intéz-
ményesített” módon megoldott lenne. Ennek 
számos oka van, de mindegyik ugyanabból a 
problémából ered: a nemzeti stratégiák nem 
tűzik ki célul az egyes feladatokat és a hozzá-
juk szorosan kapcsolódó felelősségi köröket 
egyértelműen. Egyszerűbben fogalmazva 
nem tudják a társadalom egyes szereplői 
(kormány, megye, régió, önkormányzatok, 
társadalmi szervezetek és az állampolgár), ki-
nek mit kellene tenni. Hovatovább a cél sem 
egyértelműen világos – noha környezetvédel-
mi kérdésekben néhány nemzeti szinten vég-
rehajtandó feladatot definiálnak, a társadalom 
aspektusából vizsgált fenntarthatósághoz in-
kább csak amolyan „de jó lenne, ha…” kíván-
ságlistát vonultatnak fel. mindezek abból a 
hagyományos felfogásból gyökereznek, hogy 
a fenntartható fejlődést általánosan globális 
dimenzióba helyezik, azzal a kikötéssel, hogy 
a globális rendszer diktálta feltételeket az 
egyes országoknak maguknak kell kielégíteni. 
Ez azt a rendkívül káros jelenséget eredmé-
nyezi, hogy a fenntartható fejlődéssel kapcso-
latos stratégiai döntések rendre politikai plat-
formra kerülnek, és ebből rendszerint „kira- 
kat-stratégiák” születnek. Így ezek aztán nem 

képesek arra, hogy ösztönözzék az egyes 
polgárokat és társadalmi szervezeteket azok-
nak a teljesen valós problémáknak a megol-
dására, amelyekről tudomásunk van, de ami 
még borzasztóbb, néhány valóságos problé-
mát valótlannak sugallnak.

az EU KivEszi a KiraKatból  
a FEhér KönyvEt
Ezt a komplex problémát felismerve az EU 
2007-ben vitaindító anyagot indított útjára  
a fenntarthatóság tervezhetőségének kér-
désében Zöld Könyv néven, amely idén ápri-
lisban, hosszas konzultáció után Fehér Könyv-
vé forrt ki, amely már konkrét kerettervet vázol 
fel a bolygónkat érő emberi eredetű káros ha-
tások mérséklésére. Ezzel, úgy tűnik, elmoz-
dul a Közösség a holtpontról és a tettek me-
zejére lép, a könyvben ugyanis nem csak egy 
távoli stratégia körvonalazódik már, hanem 
végre konkrét gyakorlati tennivalókat ír elő. Ki-
emelten foglalkozik a fenntarthatóság talán 
egyik legfontosabb részterületével, a bioüzem-
anyagok és a folyékony bio-energiahordozók 
előállításával is. 

Az új keretrendszer ugyan magában foglalja 
a különböző kritériumok megfogalmazását is, 
de felmerül a kérdés, hogy honnan tudhatja 
egy gazdasági szereplő, megfelel-e az új elő-
írásoknak, vagyis fenntartható módon gazdál-
kodik? Honnan tudhatja egy fogyasztó, hogy 
fenntartható módon készült terméket vásá-
rolt-e, vagy egy vállalat a partneréről, hogy az 
fenntarthatóan működik-e? Hiszen csak úgy 
beszélhetünk fenntartható fejlődésről, ha az 
egyes szereplők ténykedése és fejlődése nyo-
mon követhető, értékelhető. A választ a kér-
désre egy olyan eszköz adhatja meg, amely 
ez idáig még elméletben sem létezett. 

Egy magyar FEjlEsztés:  
az öKo-stanDarD
Az ÖKO-sTANDARD Konzorcium a világon az 
elsők között, még az új irányelvek megjelené-
se előtt belefogott egy olyan holisztikus rend-

szeren alapuló menedzsmentszabvány fejlesz-
tésébe, amely a bioenergetika legfontosabb 
területeinek szabályozását tűzte ki célul, szigo-
rúan fenntarthatósági szempontok mentén. 

A „szabvány” szó abszolút általánosan is-
mert, de hallatán a legtöbben a termékszab-
ványra asszociálnak. A termékszabványok 
alapvető feladata arról gondoskodni, hogy a 
termék ismert minőségben és jellemzőkkel 
rendelkezésre álljon. Valójában tehát egy ter-
méket akkor lehet megnevezni annak, aminek 
készült, ha jellemzőiben megfelel a termék-
szabványban foglaltaknak. Ezzel szemben 
a folyamat- vagy menedzsmentszabvány  
a termék előállítási folyamatát szabályozza.  
A folyamatszabványok az egyes termékek 
előállítása során a termelőegység tevékeny-
ségének a külső- és belső érdekeltek igényei 
szerinti végrehajtását biztosítják. A folyamat-
szabványok ezért nem írnak elő kötelezően 
teljesítendő jellemzőket, viszont előírják a leg-
jobb termelési gyakorlat azon elemeit, melyek 
folyamatos kézben tartása mellett a szabvány 
alkalmazója teljesíteni tudja tevékenységével 
kapcsolatos, s az üzletfelei, a társadalom, 
a munkatársai és alvállalkozói felől fellépő el-
várásokat. Az ÖKO-sTANDARD esetében 
a termék a fenntartható jövő, a termelési gya-
korlatok komplex rendszere pedig, maga  
a fenntartható fejlődés. 

mivel magyarország európai összehasonlí-
tásban is mértékadó technológiával rendelke-
zik a biogáz és biodízel előállításában, így a 
konzorcium elsőként e területek menedzsment- 
szabványainak kidolgozásával foglalkozik. 
A fejlesztés egy nagy múltú gazdasági tanács-
adó-szervezet vezetésével zajlik, kiegészítve 
az egyes szakterületek tudományos műhelyeit 
képviselő professzorokkal és két, a magyar 
bioenergetikában meghatározó vállalat szak-
értőivel. 

Az ÖKO-sTANDARD szabvány jóval több 
„egyszerű” menedzsment-szabályozásnál. Kö-
zéppontjában nem elsősorban a vevői elége-
dettség megteremtésének biztosítása áll, ha-

fenntartható fejlõdés
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kereslet helyi kínálattal való kielégítését, de 
a lényeg, hogy mindezeket a szabvány 
szerint megkövetelt, nyomon követhető 
módon kell kivitelezni. mindebből világosan 
kitűnik, hogy a rendszer bevezetése az ismert 
menedzsment-szabványokénál nagyobb ki-
hívást jelent, de alkalmazója olyan szakmai 
muníciót kap, amely a helyi sajátosságok 
feltárásával és rendszerbe integrálásával 
egyetemben már nem a fenntarthatóság 
hamis illúzióját kelti.

Az új szabvány alapját az általános szab-
ványmodul képezi, amely vonatkozik mind-
azon szervezetre vagy szervezetnek egy egy-
ségére, amelyik vállalja, hogy tevékenysége 
során megfelel a szabványban megfogalma-
zott fenntarthatósági szempontoknak, és főte-
vékenysége nem irányul energia vagy energia-
alapanyag előállítására. Vagyis bárki bevezet- 
heti, aki nem az energetikában vagy ahhoz 
közvetlenül kapcsolódóan tevékenykedik. Ez 
lehet akár egy önkormányzat, kereskedelmi 
egység vagy oktatási intézmény is. A szab-
vány azonban moduláris rendszerű, ami a 
gyakorlatban annyit jelent, hogy más-más mo-
dul vonatkozik a fenntarthatóság szempontjá-
ból kiemelkedően fontos tevékenységekre. 
Jelenleg három ilyen terület szabályozásának 
kidolgozása folyik, az elsődleges biomassza-
előállításé, a biogáz-termelésé és a biodízel-
gyártásé. A szabvány önértékelésen alapul, 
tehát miután az alkalmazó megfelelő módon 

bevezette, annak menedzsmentje képet kap-
hat arról, mennyire járul hozzá a cég működé-
se a fenntartható fejlődéshez. Nem utolsósor-
ban a szabványnak létezik egy „integrált” 
szintje is, amely vonatkozik egy önálló szerve-
zetre, vagy egymással szerződéses kapcso-
latban álló szervezetekre, amely vagy amelyek 
tevékenysége a teljes bioenergetikai vertiku-
mot lefedi (termelés, szállítás, átalakítás, feldol-
gozás). Ilyenkor a vállalkozásoknak együttesen 
kell megfelelni a szabvány kritériumainak. Ez 
utóbbi magasabb szintjét tulajdonképpen úgy 
is felfoghatjuk, mint egy önellátásra törekvő 
gazdasági közösséget. Könnyen belátható, 
hogy ez a megoldás közelebb visz a fenntart-
ható fejlődés céljához. A szabvány leendő al-
kalmazói így biztosak lehetnek benne, hogy a 
követelményrendszer módszeres betartásával 
hozzájárulnak egy másfajta, hosszútávon fenn-
tartható társadalmi rend kialakulásához.

A bemutatott szabványmodulok fejlesztése 
2010 év végéig tart, ez idő alatt a fejlesztők 
a társadalom, és a gazdaság szereplőinek be-
vonásával megteremtik a konszenzust. 2010 
második felében a gyakorlati alkalmazás-pró-
bák során tisztázódnak a megvalósíthatóság 
küszöbértékei, 2011-től pedig a teljes szab-
vány a fenntartható fejlődés szolgálatába áll.

Biró AttilA, Dr. SiklóSi imre

Öko-land Szövetség közhasznú egyesület

Somogyi Zoltán, Dr. CZelleng ArnolD

tQ Consulting kft.

nem egy olyan folyamat, amely hosszú távon 
egy fenntartható állapothoz juttatja el a társa-
dalmat. A megalkotandó szabvány többet kí-
ván elérni, mint amit a vonatkozó EU-irányel-
vek (2009/28/EK, 2009/29/EK, 2009/30/EK) 
előírnak, mivel a széndioxidkibocsátás-csök-
kentésen túl nagy hangsúlyt fektet a fenntart-
hatóság szociális és gazdasági kérdéseire is. 

Az eddigi menedzsment-szabványok több-
ségéből hiányoztak (vagy nem kellőképpen 
hangsúlyozottan szerepeltek) a fenntartha-
tó fejlődéshez elengedhetetlen tevékenysé-
gek. Jóllehet, a munkabiztonsági és egész-
ségvédelmi aspektusok már szerephez ju- 
tottak, ez azonban nem elegendő egy olyan 
komplex problémához való megfelelésre, 
mint amilyen a fenntartható fejlődés. Ebbe  
a szabványba ezért egyéb kritériumok is 
bekerültek. Fontos összetevő a közösségi 
kommunikáció előírása. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a szabványt alkalmazónak 
folyamatos és jól nyomon követhető kom-
munikációs tevékenységet kell folytatnia a 
környezetében működő civil szervezetekkel, 
önkormányzatokkal, vállalkozásokkal és ma-
gukkal a polgárokkal egy jól megtervezett 
kommunikációs stratégia szerint. Hasonló-
képpen oktatási és továbbképzési koncep-
cióval kell rendelkeznie, szorgalmaznia kell 
a közösségi kezdeményezéseket, figyelem-
be kell vennie a gyengébben képviselt szer-
vezetek véleményét, szorgalmaznia a helyi 


