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Local  governments  are  playing  more  and  more  significant  role  in  reaching  ecological
sustainability. This is strongly connected to that recognition also included in international, EU
and  national  documents,  policy  declarations  and  strategic  plans  that  in  environmental
management  those  societal-economic  systems  that  are  based  on  the  utilization  of  local
resources  trigger  less  environmental  stress  and  impact.  One  of  the  guarantees  of  the
responsible, reasonable and sustainable management of the local resources, if the decisions
are made at local level (at the level of the settlement as well as micro-region, and region) and
the local communities can be actively involved in  them (having interest,  information and
voice in the decision-making).
The  operational  systems  of  local  by-laws,  programming,  public  administration,  assets
management,  community  organization  should  be  connected;  the  comprehensive  (holistic)
approach  of  the  single  individual  environmental  elements  (natural  resources)  is  also
necessary;  as  well  as  it  is  reasonable  within  the  individual  specialities  (e.g.  water
management, waste management) to have systematic, and such kind of protection that takes
into account the complete life-cycle. Besides the validation of the requirements and strategic
programs, the good examples of the local governments can be also stressful.
The Hungarian local governments possess limited resources, instruments, knowledge, so they
have difficulties to measure up to those everyday life challenges to harmonize the interest of
the investors and the environment, as well as those private interests relating to them, opposite
with each other, and come up by different groups, moreover, to judge what can be the private
and public interest in connection with a development and a provision. Presumably of course,
there  is  a  difference  among  the  local  governments  (based  on size,  geographical  features,
environmental problem etc.)
The amendments in the law in the last couple of years – the new Fundamental Law, the Act on
Hungary’s Local Governments, Act on Public Utility Service, Act on Waste etc., as well as the
reorganisation inside the public sector, the social environment – the reduction in the activity
of the civil organisations, the appearance of foreign organisations and last but not least the EU
(infrastructural)  subsidies  (planning,  execution  as  well  as  the  controlling  of  the   utilized
money) have made a radical change in the frame of the local environmental policy.
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A helyi önkormányzatoknak az ökológiai fenntarthatóság elérésében játszott szerepe egyre
jelentősebb, ami szoros összefüggésben van azzal a – nemzetközi jogi, európai uniós és hazai
dokumentumokban,  politikai  deklarációkban  és  stratégiai  tervekben  egyaránt
megfogalmazódó  –  felismeréssel,  hogy  a  környezetgazdálkodásban  a  legkevesebb
igénybevétellel  és  terheléssel  az  olyan  társadalmi-gazdasági  rendszerek  működése  jár,
amelyek  a  helyi  erőforrások hasznosítására  épülnek.   A helyi  erőforrásokkal  való  felelős,
ésszerű, fenntartható gazdálkodás egyik garanciája, ha a döntések helyben (a település illetve
kistérség,  kisrégió  szintjén)  születnek,  azokban  a  helyi  közösségek  aktívan  részt  vesznek
(érdeklődnek, információval rendelkeznek, beleszólásuk van a döntések meghozatalába).
A helyi cselekvési szint megfelelő (a nemzetközi elvárásoknak és trendeknek, illetve az uniós
jognak megfelelő, hatékony, szakmailag megalapozott, fenntartható, koherens) – kialakítása
illetve megerősítése csak integrált megközelítésben lehetséges, ami azonban hazánkban nem
érvényesül.  Össze  kellene  kapcsolódnia  egymással  a  helyi  rendeletalkotás,  programozás,
közigazgatás,  közszolgáltatás-szervezés,  vagyongazdálkodás  és  közösségszervezés
feladatrendszereinek; az egyes környezeti elemek (természeti erőforrások) átfogó (holisztikus)
megközelítése  szükséges;  illetve  egy-egy  szakterületen  belül  is  (pl.  vízgazdálkodás,
hulladékgazdálkodás)  rendszerszerű,  valamennyi  életciklust  figyelembe  vevő
környezetgazdálkodás-  illetve  védelem  indokolt.  Az  előírások  és  stratégiai  programok
érvényesítésén túlmenően hangsúlyos lehet az önkormányzatok példaadása is. 
A  magyar  települési  önkormányzatok  mindehhez  csupán  korlátozott  erőforrásokkal,
eszközökkel,  ismeretekkel  rendelkeznek,  s  ezért  nehezen  tudnak  megfelelni  annak  a
mindennapos  kihívásnak,  hogy  összhangba  hozzák  egymással  a  beruházói  és  a
környezetvédelmi érdekeket, illetve az azokhoz kapcsolódó, egymással ellentétes, különböző
csoportoknál felmerülő magánérdekeket, sőt, hogy meg tudják ítélni, vajon mi lehet a köz-, és
mi a magánérdek egy-egy fejlesztés, illetve intézkedés kapcsán. 
Az elmúlt években bekövetkezett jogszabályváltozások – az új Alaptörvény, önkormányzati
törvény, vízi közmű szolgáltatási törvény, hulladéktörvény, stb., illetve a közigazgatást érintő
szervezeti átalakítások; a társadalmi környezet – a civil szervezetek aktivitásának csökkenése,
külföldi  szervezetek  megjelenése;  és  nem  utolsó  sorban  az  uniós  (infrastrukturális)
támogatások  (tervezés,  kivitelezés,  illetve  a  felhasznált  pénzek  ellenőrzése)  radikálisan
megváltoztatták illetve változtatják a helyi környezetpolitika kereteit.
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