
        FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOK 
 

 
 

 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

A 
  



 

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOK 

1. A szegénység felszámolása. (A szegénység minden formájának megszüntetése a világon mindenhol.) 

2. Az éhezés megszüntetése. (Az éhínség megszüntetése, élelmiszer-biztonság létrehozása, az élelmezés 
fejlesztése és fenntartható mezőgazdaság létrehozása.) 

3. Jó egészség. (Egészséges élet biztosítása és jólét megteremtése minden korosztályban élő minden egyes 
ember számára.) 

4. Minőségi oktatás. (Átfogó és igazságos minőségi oktatás megteremtése és egész életen át folytatott 
tanulmányokra való lehetőségeket létrehozása mindenki számára.) 

5. Nemek közötti egyenlőség. (Nemek közötti egyenlőség létrehozása, és minden nő és lány 
felemelkedésének elősegítése.) 

6. Tiszta víz és köztisztaság. (Fenntartható vízgazdálkodás biztosítása, a vízhez és közegészségügyhöz 
biztosított hozzáférése minden ember részére.) 

7. Újrahasznosítható és megfizethető energia. (Megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energia 
biztosítása mindenki számára.) 

8. Jó munkalehetőségek és gazdaságok. (Hosszan tartó, átfogó és fenntartható gazdasági növekedés 
létrehozása, teljes és eredményes foglalkoztatás, valamint méltó munka biztosítása mindenki számára.) 

9. Innováció és jó infrastruktúra. (Alkalmazkodó infrastruktúra kiépítése, átfogó és fenntartható iparosodás 
megteremtése, valamint az innováció támogatása.) 

10. Egyenlőtlenség csökkentése. (Egy országon belüli és országok közötti egyenlőtlenségek csökkentése) 

11. Fenntartható városok és közösségek. (Fenntartható, befogadó, biztonságos és alkalmazkodó városok és 
emberi települések létrehozása.) 

12. A források felelősségteljes használata. (Fenntartható fogyasztási és termelési szokások kialakítása.) 

13. Fellépni az éghajlatváltozás ellen. (Gyors cselekedetek a klímaváltozás és hatásai leküzdésének 
érdekében.) 

14. Fenntartható óceánok. (A fenntartható fejlődés érdekében az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások 
megőrzése és fenntartható használata.) 

15. Fenntartható földhasználat. (A Föld ökoszisztémáinak fenntartható használata, fenntarthatóan 
erdőgazdálkodás, az elsivatagosodás leküzdése, valamint a talaj degradációjának visszafordítása, valamint 
a biodiverzitás csökkenésének megállítása.) 

16. Béke és igazság. (A fenntartható fejlődés érdekében a békés és befogadó társadalmak elősegítése, 
mindenki számára elérhető igazságszolgáltatás biztosítása, és minden szinten hatékony, felelősségre 
vonható és befogadó intézményeket létrehozása.) 

17. Partnerség a fenntartható fejlődésért. (A végrehajtás módjainak biztosítása, és a fenntartható fejlődés 
globális partnerségének felélesztése.) 
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