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A fenntartható fejlődésre leggyakrabban alkalmazott definíciót az ENSZ Környezet és 

Fejlődés Világbizottsága 1987-ben kiadott "Közös jövőnk" c. jelentésében fogalmazta meg: 
„a jelenkor szükségleteit úgy kell kielégíteni, hogy ne veszélyeztessük a jővő generációt 
abban, hogy kielégítse saját szükségleteit”.1 Mivel a jövőnket csak nagy bizonytalansággal 
tudjuk megjósolni, a definíció legtöbbször csak arra volt alkalmas, hogy teljesíthetetlen célok 
létjogosultságát próbálja igazolni.2 Az ENSZ 2015 szeptemberi csúcstalálkozóján elfogadtak 
17 fenntartható fejlődési célokat 169 feladattal vagy célponttal együtt,3 melyek szolgálhatnak 
„térképként a boldogsághoz”, de nem úgy mint egy szabályrendszer, amely segitségével 
megvalósítható célok jelőlhetők ki és a felelőségre vonhatóság elérhetővé válik.  

Azért, hogy teljesíthető és megbízhatóan mérhető célokat állítsunk a társadalom elé, a 
fenntartható fejlődésnek egy olyan megközelítését javasoltuk, amely az evolúcióban is fontos 
szerepet játszó két elven alapszik: (1) a természeti források felhasználása nem lehet gyorsabb 
mint amilyen mértékben azt a természet újra tudja termelni és (2) a hulladékok képződésének 
és környezetbe való jutásának sebessége nem lehet gyorsabb, mint a feldolgozásuk 
sebessége.4 

Az 1990-ben elfogadott amerikai szennyezésmegelőzési törvény a hagyományos 
„parancsolj és szabályozz” irányítási módszer helyett a környezeti szennyezők forrásának 
csökkentésére helyezte a hangsúlyt.5 A megelőzési stratégia alapja az az egyszerű felsimerés 
volt, amely szerint ha egy szennyező anyag nem keletkezik, akkor az nem okozhat környezeti 
problémát. Anastas és Warner a zöld kémiát úgy definiálta, mint „a kémiai termékek 
tervezését, termelését és felhasználását irányító 12 elv egységes alkalmazása, melyek 
eredményeként csökken vagy megszűnik a környezetre veszélyes anyagok előállítása és 
felhasználása”.6,7 

Az előadás célja napjaink két legfontosabb kémiával és környezetvédelmmel kapcsolatos 
területének, a fenntartható kémiának8 és a zöld kémiának6,7 integrációját bemutatni.2 
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