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1 A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK
BEMUTATÁSA
Jelen munka tárgya az NSRK 2007-2013 közötti idıszak operatív programjai 2011-2013ra vonatkozó akcióterveinek, illetve azok módosításának Stratégiai Környezeti Vizsgálata.
A Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) kötelezettségét és annak tartalmát az egyes tervek,
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szabályozza. Az
SKV a terveknek a környezetvédelem és a fenntarthatóság szempontjából történı átfogó
vizsgálatát jelenti az Európai Tanács 2001/42 EK irányelvének alapján. Feladata továbbá ezen
szempontok érvényesülésének segítése az akcióterv véglegesítésének folyamatában, valamint a
kapcsolódó környezeti értékelés elkészítése, beleértve az értékelés társadalmi egyeztetésének
lebonyolítását és dokumentálását.

1.1 Elızmények
1.1.1 A környezeti értékelés elızményei
2011 elejére elkészült és elfogadásra került az 2011-2013-as idıszak akcióterveinek környezeti
értékelése. Az értékelés a 2007-2013-as Európai Uniós programozási idıszak Strukturális és
Kohéziós Alapok felhasználását segítı, 2011-13-as idıszakára vonatkozó azon akcióterveket
érintette, melyek várhatóan jelentıs környezeti hatásokkal járnak, melyek a következık:
− Közlekedési Operatív Program (KÖZOP)
− Gazdaságfejlesztés Operatív Program (GOP)
− Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)
− Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
A négy ágazati jellegő operatív program mellett a Regionális Operatív Programok (ROP-ok)
csatlakozó konstrukcióit is a vizsgálatba kell vonni.
Ezek után elkészült az OP-k félidei áttekintı értékelése, mely szerint:
Az Új Széchenyi Terv és a szakpolitikai stratégiák figyelembevételével egyes konstrukciók
feltételrendszerének átalakítása, célcsoportjainak finomítása, és az operatív programok közötti
forrásátcsoportosítás szükséges.
Szükséges az alacsony népszerőségő konstrukciók és a magas megvalósítási kockázatú
projektek stratégiai szintő felülvizsgálata, az abszorpciós kockázatok folyamatos nyomon
követése és döntés egyes projektek folytatásáról vagy leállításáról.
Ennek megfelelıen az azóta eltelt idıszakban a magyar fél már több OP vonatkozásában
jelezte EUB számára, hogy 2011 során programmódosítást fog kezdeményezni.
A forrásmozgatással járó OP módosítások alapvetı okaiként
 az abszorpciós, forrásvesztési kockázat problémákat (KÖZOP, TÁMOP TA, KEOP
1. prioritás),
 különbözı sikeres programok a nagy érdeklıdés miatti forráshiányát (KEOP 4-5.
prioritás, ÁROP TA, VOP 2. prioritás), és
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 az új szakpolitikai célokkal való összhang megteremtésének szükségét (KEOP 4-5.
energiahatékonyság, megújuló energia)
jelölte meg.
A forrásátcsoportosítással Magyarország számára lehetıség nyílik a források hatékonyabb
felhasználására, mert egyrészt indokolt fejlesztések megvalósíthatóvá válnak, másrészt a forrás
átadók és az ország esetében minimalizálódik a források fel nem használásának veszélye. A
tervezett forrásátcsoportosítások mértéke elsısorban finomhangolást, és nem radikális
forrás reallokációt jelent.
A módosítási javaslat három típusú változtatást tartalmaz:
 az operatív programok közötti forrásátcsoportosítással járó módosításokat;
 az operatív programokon belüli forrásátcsoportosítással járó módosításokat;
 A technikai jellegő módosításokat (indikátorok, támogatható tevékenységek);
A tervezett operatív program módosítások a Magyar Köztársaság Kormányának jóváhagyása
után az Európai Bizottság érintett Fıigazgatóságainak jóváhagyását igénylik. A módosításra az
Európai Tanács 1083/2006/EK rendelete, annak 33. cikkelye vonatkozik, a módosítási
folyamatot az ott leírtakkal összhangban kell elvégezni.
Az összes pénzmozgás közel 275 Mrd (továbbiakban Mrd) forintot érint, ebbıl a fent felsorolt,
várhatóan jelentıs környezeti hatásokkal járó OP-ket és akcióterveiket érintı
pénzmozgás mintegy 196 Mrd forintot tesz ki. Lásd 1-1. táblázat.
1-1. táblázat Az értékelést érintı tervezett módosítások
Pénzmozgások, átcsoportosítások

1.

2.

3.

4.

5.

6.

KÖZOP 5. prioritásához (Új konstrukcióként kerékpárút fejlesztésre) a 2.
prioritásból („Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti
elérhetıségének javítása konstrukció”), miután a Duna hajózhatósága projekt
nem kerül beadásra
KÖZOP 3. prioritáson belüli forrásátcsoportosítás a 3.2. azaz a „Kerékpárút
hálózat fejlesztése” konstrukcióra a 3.5-bıl, azaz a „Térségi elérhetıség
javítása” kiemelt projektekbıl
KEOP 4., „Megújuló energiaforrás-felhasználás növelése” prioritáson belül
(„Nagy– és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének támogatása”
konstrukció megszőnésével) átcsoportosítás
KÖZOP 2., 4., és 5. prioritásából a KEOP 5., azaz a „Hatékony energiafelhasználás növelése” prioritásba (2.4 és 2.5 Az ország és a régióközpontok
nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetıségének javítása 55 Mrd + 4.1 és 4.5
„Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának
és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése” 5 Mrd + 5.4 és 5.5 „Városi és
elıvárosi közösségi közlekedés fejlesztése” kiemelt projektek 60 Mrd)
KÖZOP 3. prioritás 3.4 és 3.5 konstrukciójából („Térségi elérhetıség
javítása”) a KEOP 4., a „Megújuló energiaforrás-felhasználás növelése”
prioritásba
KÖZOP 6. prioritásból a KEOP 8. prioritásába a technikai segítségnyújtás
forrásának emelésére a KEOP növekedések miatt
Összesen
A vizsgálat tárgya:

A módosítások olyan jelentısek, hogy szükséges
következményeit, ennek megfelelıen az értékelés célja

vizsgálni

OP-n
belül
(Mrd)
20,7

OP-k
között
(Mrd)

4

8

120

40

3
33
195,7

ezek

163

környezeti
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–
–
–

a módosítások megvalósulása esetén fellépı esetleges rövid és hosszú távú környezeti
kockázatok feltárása;
a módosítások értékelése a fenntarthatóság és az Új Széchenyi Terv szempontjából,
illetve az illeszkedés biztosítása az ország a fenntarthatósági és környezeti céljaihoz;
a fellépı környezeti kockázatok és fenntarthatósági problémák elhárítására,
csökkentésére vonatkozó esetleges alternatív megoldások, javaslatok megnevezése és
bemutatása.

Az értékeléshez fel kell használni a közvetlen elızménynek tekinthetı 2011-2013-as
akciótervek stratégiai környezeti vizsgálatán kívül a korábbi vizsgálatok eredményeit:
− az operatív programok stratégiai környezeti vizsgálatát;
− a Nemzeti Fenntartható Fejlıdés Stratégiát (NFFS);
− az Operatív Programok félidei értékelését.
Az elemzésnek be kell mutatnia a jelenlegi helyzetképet, és vizsgálni kell az operatív
programok és módosításaik illeszkedését más ágazati tervekhez és az ország
környezetvédelmi célkitőzéseihez. Vizsgálni kell az operatív programok megvalósulása után a
környezeti elemekben és rendszerekben beálló változásokat, valamint ezek helyzetének
változását a tervek megvalósulása nélkül. Javaslatokat kell adni mind a kedvezıtlen hatások
csökkentési lehetıségeire, mind a tervek környezeti és fenntarthatósági szempontból
kedvezıbbé tételére, valamint a várható környezeti hatások további mérésére és nyomon
követésére.

1.1.2 A környezeti értékelés felépítése, tematikája
A tervezett változások ugyan érintik az operatív programokat, viszont nem annyira
jelentısek, hogy a teljes rendszer értékelését újra kelljen végezni, a feladatot úgy kell
megoldani, hogy a meglévı értékelésekbe építjük be a változásokat, és ezek környezeti
hatásait, felhasználva a korábban kialakított értékelési rendszert.
A módszertan tervezett lépései:
1) Elkészítjük a korábbi 4 témakörre önállóan készült környezeti vizsgálat szintézisét,
amely így végeredményben minden a környezetre hatással lévı operatív program
összesített hatásait mutatja be. Megtartjuk az eddig alkalmazott felépítést és értékrendet,
hiszen így jobban lehet érzékeltetni a változásokat.
2) A változásokat átvezetjük a szintetizált anyagba.
3) Értékeljük a módosításokat az eddigi megállapítások, problémák, javaslatok alapján.
A lényeg egyrészt, hogy meg tudjuk határozni a programok változásai miatti módosulást
a korábban leírtakhoz képest, másrészt, hogy meg tudjuk állapítani a módosítások
kedvezı, vagy kedvezıtlen irányú lépést jelentenek-e.
Az értékelés tartalmi felépítése
(A dılttel szedett feladatok az „Értékelési feladatleírás”-ban meghatározott feladatok. A
javasolt tartalmi felépítés összhangban van 2/1005. (I.11.) Korm. rendelettel.)
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akciótervben ezek érintettsége a módosítások miatt
3.1.1 Az EU fenntartható fejlıdési stratégiája és hazai végrehajtása
3.1.2 III. Nemzeti Környezetvédelmi Program, összhangban az EU VI. Környezet-védelmi Programjával
3.1.3 Nemzeti Biológiai Sokféleség Stratégia
3.2 Az akciótervek céljainak illeszkedése a nemzetközi, közösségi és országos szinten kitőzött környezetés természetvédelmi célokkal
3.3 Az akciótervek célrendszerének belsı konzisztenciája, illetve annak változásai
3.4 A meglévı (a terv szempontjából releváns) környezeti konfliktusok és problémák bemutatása
3.4.1 Az akciótervek és módosításuk által befolyásolt környezeti jellemzık azonosítása
Az adott tervnek az érintett területek élıvilágára (flóra, fauna), klímájára, népességére (annak
életminıségére, egészségügyi állapotára), talajára, vízkészleteire, ásványkincseire, épített kulturális
örökségére, tájképére valószínősíthetı hatásainak, illetve ezek összefüggéseinek ismertetése – esetleges
határokon átnyúló hatások.
3.4.2 A környezeti állapot egyéb érintett jellemzıinek leírása
3.4.3 A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása a terv illetve módosítása megvalósítása
esetén és anélkül
3.5 A módosított akciótervek által közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezık, okok
feltárása
3.6 Várható környezeti, fenntarthatósági hatások és következmények elırejelzése, azok változásai
3.6.1 Környezeti hatások értékelése
3.6.2 Fenntarthatósági elemzés
3.6.3 A gátló társadalmi gazdasági konfliktusok alakulása
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A várt hatások bekövetkezésekor elıálló helyzet és a „fejlesztés nélküli” állapottal való összevetés.
Az akciótervek összefoglaló környezeti szempontú értékelése, a környezeti szempontból elfogadható
változat (változatok) meghatározása
Az Illeszkedés/helyzetkép és a hatások során feltártak alapján a célok, célkitőzések, célszámok
megfelelısége környezeti szempontból
Az esetleges alternatív, módosított célkitőzések megfelelısége környezeti szempontból
4 Következtetések, javaslatok
4.1 A környezeti hatások és eredményekre vonatkozó akciótervi intézkedések értékelése, javaslatok a
problémák kezelésére
A pozitív hatások erısítésére, és az esetlegesen fellépı negatív környezeti és egészségügyi hatások
kiküszöbölésére, semlegesítésére, vagy tompítására kidolgozott javaslatok felvázolása.
4.2 Javaslat az akcióterv által befolyásolt más tervben, illetve programban figyelembe veendı
környezeti szempontokra
5 A várható környezeti hatások monitorozására vonatkozó javaslatok értékelése, további javaslatok
A várható környezeti hatások további mérésére és nyomonkövetésére, követı intézkedésekre kidolgozott
javaslatok, rövid leírása.
6 Közérthetı összefoglaló
3.7

Az érékelés folyamán a könnyebb áttekinthetıség, kezelhetıség biztosítására 5 különbözı
szimbólumot használunk a fontosnak tartott szövegrészeknél:
 Javaslatokat tartalmazó bekezdések
 Problémák, negatív megítélések, sikertelenségek jelzése
 Ellentmondó megítélések, bizonytalan következtetések, egymást kioltó
hatások
☺ Pozitív megállapítások, sikerek, jó irányok
 Módosítások és az ıket érintı megállapítások, értékelések
Az SKV várható eredményei két fı részre oszthatók:
 Egyrészt környezeti szempontból minısíti a módosítások nyomán kialakuló várható
új állapotokat, véleményt alkot az érintett prioritások változása okozta új környezeti
és fenntarthatósági teljesítményrıl,
 Másrészt javaslatokat fogalmaz meg, az esetleges problémák csökkentésére, a
változásokkal érintett tervek és a késıbbi pályázati kiírások környezeti
megfelelıségének elısegítésére vonatkozóan.

1.1.3 A környezeti értékelés fogalma és célja
Az Európai Unió a 2000-es évek elején a fejlesztéseket megelızı környezeti hatásvizsgálatok
gyakorlatát kiterjesztette a beruházásnál korábbi fázisok (pl. ágazatpolitikák, tervek és
programok) szintjére is, hogy a tervezés minél korábbi idıszakában segítse a környezeti
szempontok érvényesülését. Ezt a Tanács „Bizonyos tervek és programok környezeti hatásainak
vizsgálatáról” szóló 2001/42. sz. Irányelve1 (hazai szóhasználattal a stratégiai környezeti
vizsgálatokról szóló irányelve) szabályozza. Az irányelv hazai bevezetése az egyes tervek,
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben valósult
meg, melynek 1. sz. melléklet 4. pontja szerint környezeti vizsgálatot kell végezni a Nemzeti
Fejlesztési Terv Operatív Programjaira is.
1

Lásd Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council on the assessment of the effects of
certain plans and programmes on the environment (27. June 2001.)
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A környezeti vizsgálat egyik fı „erénye”, hogy optimális esetben együtt készülhet a tervvel, így
a környezeti szempontok figyelembe vételének erısítésére, a különbözı érdekviszonyok közötti
kompromisszum megtalálására különösen alkalmas.
A (stratégiai) környezeti vizsgálat (a következıkben mi a korábban már meghonosodott
szóhasználat szerinti SKV-nak rövidítjük) olyan eszköz, mely eredetét tekintve a környezeti
hatásvizsgálatokból (KHV) nıtt ki és önállósult. A környezeti hatásvizsgálat olyan eljárás,
amely valamilyen tervezett emberi tevékenység következtében várható lényeges környezeti
állapotváltozások becslésére és értékelésére szolgál, és ezen keresztül befolyásolja a
tevékenységre vonatkozó döntést. (A KHV típusú szabályozás jelenleg a beruházás formájában
megjelenı tevékenységekre vonatkozik.)
A beruházások környezeti hatásvizsgálata során a legfontosabb eldöntendı kérdés az, hogy a
tervezett új tevékenység gyakorlása miatt kialakuló környezetállapot elfogadható-e vagy sem
számunkra. Más a helyzet, ha feljebb lépünk a tervezési hierarchia szintjén a stratégiai
környezeti vizsgálat irányába, ugyanis ez utóbbi nem egy-egy konkrét beruházásra vonatkozik,
ahol a tevékenység elfogadása, vagy el nem fogadása a tét. A stratégiai hatásvizsgálatok alapját
adó ágazati fejlesztési koncepcióknál, programoknál, területi terveknél, és más, a beruházási
szint felett elhelyezkedı terveknél a tervek készítésének, megvalósítási módjának
(„hogyanjának”) befolyásolása a cél.
A stratégiák szintjén a környezetvédelem általában nemcsak feltételrendszert, de célokat is
jelent, így itt a környezeti vizsgálat feladata kiegészül a környezetvédelmi célok megfelelıségének, illetve a nem környezetvédelmi célok környezeti célokkal való összhangjának
vizsgálatával.
Ezért mindenekelıtt érdemes elgondolkozni a környezetvédelmi és más szakmapolitikai
fejlesztés értékrendi különbségén. A környezetvédelem - mint emberi törekvés, és mint
tevékenység - fı célja a környezetben meglévı természeti és mesterséges értékek védelme.
Ez egyrészt jelenti a jelen idıpillanatban ténylegesen létezı és értékesnek tekintett környezeti
állapot fenntartását (további állapotromlás megakadályozását), másrészt a jelen idıpillanatra
már károsított, vagy tönkretett környezeti értékek helyreállítását (a lehetséges szintig). A
természeti környezet nem fejleszthetı, így az értékvédelmen és helyreállításon túlmutató
fejlesztések már nem tartoznak a környezet-védelem feladatai közé, hanem a területfejlesztés, a
gazdaságfejlesztés stb. kérdéskörébe. A két tevékenység az eltérı értékválasztások miatt fıleg
akkor kerül konfliktusba, amikor a fejlesztések az új értékek létrehozásakor a régieket
megszüntetik, vagy károsítják.
Minden fejlesztési típusú tervnek, intézkedésnek alapcélja ma már a jobb életminıség, és a
térségi szinten értelmezhetı fenntartható gazdasági fejlıdés biztosítása kell, hogy legyen, a
környezeti értékek megtartása, és szükség esetén helyreállítása mellett. A legfontosabb cél amit minden tervnek meg kellene fogalmazni - annak elérése, hogy jobb legyen a térségben
élni a tervek megvalósulása után. Emellett az is fontos cél lenne, hogy a térségben meglévı
élıhelyeket és más zöldfelületeket ne akadálynak, hanem kiváló adottságnak tekintsék, és ez a
használatokban, a szabályozásban is megjelenjen.
A fenti szempontok szerint kulcskérdés annak meghatározása, hogy mit tekintünk jó
életminıségnek. Ezt általában infrastrukturális és gazdasági mutatókban mérik, amelyek alapján
egyáltalán nem biztos, hogy megfelelı eredményeket kapunk. Az életminıségnek a környezet
állapota, a személyes biztonság igénye éppúgy része, mint a közösségi lét lehetıségének
9
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megmaradása. Végeredményben a lakosság elégedettsége lehet az egyik alapvetı
fenntarthatósági indikátor, még akkor is, ha tudjuk, hogy a lakosság az értékek
megválasztásánál gyakran nem szakmai szempontokat helyez elıtérbe.
Az Operatív Programok akciótervei környezeti értékelésének sajátosságai az alábbiak:
− Az SKV - éppen nagyfokú döntéshozatalba integráltsága révén - nem csupán, mint
hatásvizsgálati eszköz jelentıs, de igen szorosan kapcsolódik a fenntarthatóság
eszméjéhez, s mint ilyen, a legközvetlenebb eljárás ahhoz, hogy általa a fenntarthatóság
irányába való elmozdulás összehasonlítható módon értékelhetı legyen. Az operatív
programok környezeti értékelésének is ez az elsıdleges célja. Ez még a
környezetvédelmi operatív programokra nézve is igaz, miután az eddigi gyakorlat azt
mutatta, hogy a környezetvédelem is képes nem fenntartható módon kezelni a
környezeti problémákat.
− Az akciótervek szintjén a környezetvédelem nemcsak feltételrendszert, de célokat
is jelent, így itt a hatásvizsgálat feladata kiegészül a környezetvédelmi célok
megfelelıségének vizsgálatával.
− A fenti megközelítésbıl adódóan az SKV egyik fı jellegzetessége, hogy nem
konfrontál, hanem együtt készül a tervvel, és így menet közben juttatja érvényre a
környezeti érveket. A vizsgálatnak minden esetben környezetvédelmi szempontból is
elfogadható kompromisszumokat tartalmazó programot kell eredményeznie. A munka
fı célja a lehetséges környezeti konfliktusok létének és mértékének azonosítása és
ezeknek, amennyire lehetséges, feloldása, valamint a fejlesztések célzott vagy járulékos
jótékony környezeti hatásainak, a fenntartható térségi rendszerek kialakításában
betöltött szerepének maximalizálása.
–

Miután a vizsgálat tárgya nem egyetlen terv, hanem egy összefüggı rendszer, ahol
az Operatív Programok és az akciótervek között szoros hierarchikus kapcsolat van, ezek
egymásra is hatással vannak, a vizsgálat során a kapcsolatokat, összefüggéseket is
vizsgálni kell. Fontos vizsgálni a fenntarthatóság szempontjából a tervek egymáshoz
való viszonyát is.

− Miután a fenntarthatóság fogalma túlmutat a pusztán környezetvédelmi törekvések
érvényesítésénél, a célok ilyen típusú értékelése és az alkalmazott értékrend is tágabb
területet fog érinteni. A kialakítandó értékrend támaszkodik az uniós, a hazai
környezeti programozási és fenntarthatósági stratégiákra.
− A kialakított értékrend érvényesítésén túl a stratégiai környezeti vizsgálati tevékenység
egy része környezeti hatásvizsgálat jellegő. Az ennek keretében kialakítandó
hatásvizsgálati módszertan alaplogikája, fogalomhasználata hasonló lehet a
beruházásoknál alkalmazott rendszerhez. Alapvetı különbség viszont az, hogy itt
konkrét hatótényezık2 nem azonosíthatók, csak ezek feltételezett típusai, irányai
adhatók meg. Ennek következtében az állapotváltozások elırejelzése természetesen
bizonytalanabb a beruházások hatásvizsgálatához képest. Ugyanakkor beazonosíthatók
azok a kritikus tartalmi programelemek, melyek jelentıs káros környezeti hatásokkal
járhatnak, így végrehajtásuk elıvigyázatossági elveire, esetleges környezeti tervezési
eljárásokra javaslatok vázolhatók, illetve szélsıséges esetben ezek elhagyása is

2

A hatótényezı a tervezett tevékenység olyan önálló része, amely a környezeti elemek vagy rendszerek
állapotváltozásának, azaz a hatásoknak az okaként tekinthetı. A hatótényezı a változások kiváltó oka.
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felmerülhet. A jelzett problémákra a kiírásokban fel lehet hívni a figyelmet, és prioritást
adni azon projekteknek, melyeknél ezekkel nem kell számolni.
− Fentiek szerint a terveknek nem valamilyen határértékrendszernek kell elsısorban
megfelelnie, hanem meghatározott elveknek, prioritásoknak, céloknak. Az ezeket
összefogó értékrend hiányában nem lehetne a változásokat minısíteni, mert hiányzik
ehhez a viszonyítási alap. Az értékrendet tehát a stratégiai környezeti vizsgálati
tevékenység megkezdése elıtt konkrétan meg kell határozni.

1.2 Kapcsolódás a tervezési folyamat más részeihez és egymáshoz
A vizsgálat tárgyát képezı Környezet és Energia Operatív Program (KEOP), valamint a
regionális operatív programok kapcsolódó konstrukcióit tartalmazó 2011-2013 évre
vonatkozó akcióterveinek kidolgozása a 2007 – 20103-ra vonatkozó NSRK utolsó állomása.
Ez a stratégia az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó
támogatások 2007. és 2013. közötti felhasználásához szükséges Nemzeti Stratégiai
Referenciakeret. Ennek legfontosabb célja a foglalkoztatás bıvítése és a tartós növekedés
feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében hat kiemelt területen indít el összehangolt
állami és uniós fejlesztéseket: a gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása
érdekében, a környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform
feladataival összefüggésben.
A támogatandó területek azonosításához és meghatározásához az alábbi országos szintő
ágazati operatív programok (OP-k) készültek a hat kiemelt területre vonatkozóan:
− Gazdaságfejlesztés Operatív Program (GOP)
− Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)
− Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)
− Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
− Államreform Operatív Program (ÁROP), valamint Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program (EKOP)
− Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
Az országos operatív programokhoz kapcsolódóan a regionális fejlettségi különbözıségek
hatékonyabb figyelembe vétele érdekében Regionális Operatív Programok (ROP-ok)
készültek, amelyek az alábbiak:
− Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP)
− Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP)
− Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP)
− Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP)
− Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP)
− Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP)
− Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NYDOP)
A forrásfelhasználás lebonyolításának tervezését segíti a Végrehajtás Operatív Program (VOP).
Az operatív programokban meghatározott prioritások mentén 2-3 éves idıszakokra
vonatkozóan akciótervek készülnek minden operatív program esetében. Az akciótervek
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tartalmazzák a részletes támogatandó területeket (konstrukciók), azok támogatásának módját,
kedvezményezettjeit, forrásait, elszámolható költségeket stb. Az NSRK hét éves idıszaka az
alábbi akcióterv idıszakokra oszlik:
− 2008-2009 idıszakra vonatkozó akciótervek
− 2009-2010 idıszakra vonatkozó akciótervek
− 2011-2013 idıszakra vonatkozó akciótervek.
Jelen értékelés a 2011-2013 idıszakra vonatkozó módosított akciótervek környezeti
vizsgálata. Mivel mind az NSRK-ra, mind az operatív programokra, mind a 2008-2009 és a
2009-2010 közötti idıszakra vonatkozó akciótervekre is készültek stratégiai környezeti
vizsgálatok, így jelen vizsgálat ezen tervezési folyamat utolsó állomásának tekinthetı. Mivel
e tanulmányban közölt környezeti vizsgálat szervesen illeszkedik a teljes fejlesztési tervezés
folyamatába, a vizsgálat nagy mértékben támaszkodik a korábbi környezeti vizsgálatok
eredményeire és megállapításaira.
A környezeti vizsgálat az akciótervek szintjén négy akcióterv csoportra készül el a korábbi
években készült környezeti vizsgálatokhoz hasonlóan. A négy akcióterv csoport az operatív
programok által lefedett kiemelt területek közül az alábbiakat tartalmazza:
I.
II.
III.
IV.

gazdaságfejlesztés (GOP, és a ROP-ok kapcsolódó gazdaságfejlesztési konstrukciói)
településfejlesztés (TIOP, és a ROP-ok humán, településfejlesztési, turisztikai konstrukciói)
közlekedésfejlesztés (KÖZOP, és a ROP-ok közlekedésfejlesztési konstrukciói)
környezetvédelem (KEOP, és a ROP-ok kapcsolódó környezetvédelmi konstrukciói)

A fejlesztési programokra a hét éves, 2007-2013 közötti idıszakban összesen mintegy 6 300
Mrd Ft-ot fordítanak3 (pályázati önerı nélkül), leszámítva a végrehajtási prioritásokat. (Lásd
1-1. ábra.)
1-1. ábra

Az egyes akcióterv csoportokra fordított források*, 2007-2013
Környezetvédelmi
1647,4 Mrd Ft.
26%

Gazdasági
1108,7 Mrd
Ft. 18%
+163

Településfejlesztési
1520,3 Mrd.
Ft. 24%

-163

Közlekedési
2054 Mrd. Ft.
32%

* Végrehajtási prioritások nélkül
** Finanszírozási konstrukciók nélkül

Az akcióterv csoportok közül a teljes forráskeretet tekintve a legnagyobb a
közlekedésfejlesztési akcióterv csoport (32 %), a források közel negyede-negyede
3

280 Ft/EUR árfolyamon számolva.
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településfejlesztésre és környezetvédelem céljaira kerül felhasználásra. A gazdaságfejlesztési
akciócsoport részaránya 18 %, már a tervezett átcsoportosításokat figyelembe véve.



A módosítások 163 Mrd Forint átcsoportosítását jelentették a KÖZOP-ból a KEOPba, ami 3 %-os aránymódosulással járt mindkét programnál.

A 2011-2013 közötti idıszak fejlesztési volumenének tekintetében megállapítható, hogy a
megelızı (2007-2010 közötti) idıszakokban a források 77 %-a került felhasználásra, a
vizsgálat tárgyát képezı idıszak fejlesztéseire a források 23 %-a áll rendelkezésre (lásd 1-2./a
ábrát). Ennek alapján is indokolt a korábbi idıszakok tervezési dokumentumainak és
tapasztalatainak figyelembevétele.
A vizsgált 2011-2013 közötti idıszakban összesen mintegy 1 400 Mrd Ft használható fel.



A módosítások után a környezetvédelmi akcióterv csoport esetében mintegy 402
Mrd Ft használható fel a vizsgált 2011-2013 közötti idıszakban (Ez a 2011-2013
idıszakban rendelkezésre álló teljes forrás 29 %-a. A közlekedési akcióterv csoport
esetében mintegy 222,5 Mrd Ft használható fel a vizsgált 2011-2013 közötti
idıszakban. Ez a 2011-2013 idıszakban rendelkezésre álló teljes forrás 15 %-a. Így a
vizsgálat tárgyát képezı idıszak fejlesztéseire a források már csak 11 %-a áll még
rendelkezésre a közlekedésfejlesztési akcióterv csoporton belül (lásd 1-2./c ábrát).
1-2. ábra

A 2011-2013 közötti idıszak tervezett pénzügyi kerete

a) Az OP-k egésze esetében

b) A környezetvédelmi akcióterv csoport
esetében 
401,9
Mrd Ft.
24%

1 398,7
Mrd Ft;
22%

1 245,6
Mrd Ft.
76%

4 931,6
Mrd Ft;
78%
2007-2010

2011-2013

2007-2010

2011-2013

A gazdaságfejlesztési akcióterv csoport esetében a 2011-2013 közötti idıszakban mintegy 450
Mrd Ft használható fel a vizsgált. (Ez a 2011-2013 idıszakban rendelkezésre álló teljes forrás
32 %-a.) A gazdaságfejlesztési források felhasználásának üteme elmarad az NSRK egészének
forrásfelhasználási üteménél, a vizsgálat tárgyát képezı idıszak fejlesztéseire a források még
40 %-a áll rendelkezésre (lásd 1-2./d ábrát) a gazdaságfejlesztési akcióterv csoporton belül.
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1-2. ábra (folyt.) A 2011-2013 közötti idıszak tervezett pénzügyi kerete
c) Megoszlás a közlekedésfejlesztési akcióterv
csoport esetében 
222,5
Mrd Ft.
11%

d) A gazdaságfejlesztési akcióterv csoport
esetében

448,6
Mrd Ft;
40%
660,1
Mrd Ft;
60%

1 831,4
Mrd Ft.
89%
2007-2010

2011-2013

e) A településfejlesztési akcióterv csoport
esetében
325,8
Mrd Ft;
21%

2007-2010

2011-2013

A településfejlesztési akcióterv csoport
esetében mintegy 326 Mrd Ft használható
fel a vizsgált idıszakban. (Ez a 2011-2013
idıszakban rendelkezésre álló teljes forrás 23
%-a.) A források felhasználásának üteme
megegyezik az NSRK egészének forrásfelhasználási ütemével, a vizsgálat tárgyát
képezı idıszak fejlesztéseire pedig a források
21 %-a áll még rendelkezésre (lásd 1-2./e
ábrát).

1 194,5
Mrd Ft;
79%
2007-2010

2011-2013

Az 1-3. ábra az egyes akcióterv csoportok felhasznált és tervezett pénzügyi keretét mutatja be.
A 2011-2013 közötti idıszakban az akcióterv csoportok között a források nagyjából azonos
nagyságrendben oszlanak el, a korábbi forrásfelhasználások eltérése kiegyenlítıdött, de a
módosítás a KÖZOP maradványait minimálisra csökkentette.
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1-3. ábra

Az akcióterv csoportok felhasznált és tervezett pénzügyi kerete*
2 000

1 831,4

1 800
1 600
1 400

1 245,6

1 194,5

1 200
1 000
800

660,1

600

448,6
325,8

400

401,9

222,5

200
0
gazdaságfejlesztési**

közlekedésfejlesztési
2007-2010

településfejlesztési

környezetvédelmi

2011-2013

* Végrehajtási prioritások nélkül.
** Finanszírozási konstrukciók nélkül.

A regionális operatív programok súlyát az egyes akcióterv csoportok között az 1-4. ábra
mutatja. A regionális forrásfelosztásban legnagyobb szerepe a településfejlesztési akcióterv
csoportnak van (63 %), a gazdaságfejlesztési akcióterv csoporton belül 33 %.



A közlekedésfejlesztési és környezetvédelmi akcióterv csoportokban a módosítások
miatt az addig 11,5 % körüli arány, a környezetvédelemnél 10,2 %-osra csökkent,
míg a közlekedésnél 12,5 %-ra nıtt.

1-4. ábra

Az ágazati OP-k és a ROP-ok közötti forrásfelhasználás (Mrd Ft)*, 2007-2013
2 500
2 000

258,5
169,3

1 500
1 000

363,2

956,3

1795,5

1478,1
500

745,5

563,9

0

gazdaságfejlesztési**

közlekedésfejlesztési

településfejlesztési

OP

környezetvédelmi

ROP-ok

* Végrehajtási prioritások nélkül.
** Finanszírozási konstrukciók nélkül.

A fenti arányok a vizsgált, 2011-2013 közötti idıszakban is hasonlóak. (Lásd 1-5. ábra.) A
vizsgált 2011-2013 közötti idıszakban felhasználandó 1 400 Mrd Ft, amelynek 69 %-át az
operatív programokon keresztül (957 Mrd Ft), 31 %-át a regionális operatív programokon
keresztül tervezik felhasználni (443 Mrd Ft).
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1-5. ábra

Az ágazati OP-k és a ROP-ok közötti forrásfelhasználás (Mrd Ft)*, 2011-2013
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Összességében megállapítható, hogy az egyes akcióterv csoportokra arányos
forrásmennyiség jut az NSRK egészén belül, a források felosztása azonban többségében
országos koordináción keresztül valósul meg, a regionális forráskoordináció csak a
településfejlesztési akcióterv csoporton belül jelentıs.

1.3 A környezet védelméért felelıs szervek és a nyilvánosság által adott
vélemények, szempontok figyelembevétele
Az elkészült tanulmány 2011 november 16-án felkerült az NFÜ honlapjára, a vizsgálati anyag
ezen fórumon vált véleményezhetıvé.
2011. november 28.-án a társadalmi egyeztetés keretében az NFÜ-ben fórum került
megrendezésre, melynek célja a módosítások Kormány általi elfogadását megelızıen a
bemutatott stratégiai környezeti vizsgálat alapján a felmerülı kérdések, javaslatok, vélemények
megvitatása, konszenzusra jutás az esetlegesen vitás kérdésekben. Ugyanebben az idıszakban a
KÖZOP és a KEOP Monitoring Bizottság elıtt is bemutatásra és tárgyalásra került a vizsgálat.
Ezt megelızıen a KÖZOP és a KEOP Irányító Hatóság érintettjeivel közvetlen konzultáció is
történt.
A társadalmi partnerségi véleményezés során a véleményezık egyetértettek az SKV
megállapításaival, és elfogadták a tanulmányt. A fórumon és a megbeszéléseken lényeges
változtatási igény nem merült fel.
Mindig tárgya az ilyen megbeszéléseknek az a kérdés, hogy mi lesz az SKV sorsa, van-e hatása
a döntésekre. Ezzel kapcsolatban érdemes a következıkre kitérni:
A Városi és Elıvárosi Közlekedési Egyesült (VEKE) kemény kritikát fogalmazott meg elıször a honlapján, majd az NFÜ-nek küldött levelükben is - a változásokat illetıen, vitatva
annak célszerőségét és indokoltságát. Állításuk szerint a tervezett forrásátcsoportosítás
szakmailag nem megalapozott.
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Az SKV készítıi maguk is leírták, hogy környezetvédelmi szempontból nem örvendetes a vasút
és a városi és elıvárosi közlekedés forrásainak csökkenése, de kényszerhelyzetnek tekintve az
intézkedést és környezeti és fenntarthatósági szempontból megfelelınek ítélve az
átcsoportosítás célterületeit el kellett fogadnia a módosítást. A forrásátcsoportosítás abból a
szempontból nem szakmai döntés volt, hogy valamilyen szakmai érv alapján kellett a forrásokat
csökkenteni az egyik területen a másikon meg növelni. Fontos leszögezni, hogy az SKV nem
mondhatja ki magukról a módosításokról, hogy márpedig azok nem valósíthatók meg, és
hasonlóképpen nem feladata a helyzetért való felelısség tisztázása sem. Ezért sem tudunk azzal,
mit kezdeni, hogy a véleményezı szerint „Elfogadható változat pedig nincs”. Elméletben az is
kérdés vajon mi, vagy a véleményezı felvállalhatja e sokmilliárdos forrásvesztés kockázatát.
A fentiek miatt a javaslatok elsısorban a következményekre vonatkoznak, részben a késıbbi
hasonló problémák elkerülését (a vasúti tervek kidolgozása a következı támogatási periódusra),
részben a módosítások pozitív hatásainak erısítését szolgálják.
Az SKV a legkomolyabb kritikát azon állítása miatt kapta, hogy az elvonás által érintett
területen nincsenek beadható tervek (ezt kérdés a Levegı Munkacsoport is felveti késıbb):
„Ez az állítás egyszerően nem igaz: mind a MÁV-Start, mind pedig a BKV rendelkezik kész
jármőprojektekkel, melyek ráadásul éppen korszerőbb, az energiával hatékonyabban
gazdálkodó villamos motorvonatok, illetve trolibuszok, villamosok beszerzését célozzák meg. E
projekteket azonban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium forráshiányra hivatkozva nem
támogatta és indításukat blokkolja. Ugyanúgy, ahogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt-nél
“azonnal indítható” státuszban levı, jogerıs építési engedéllyel rendelkezı projekteket,
amilyen pl. a “Nyugati pu. csatlakozó vonalszakaszainak elıvárosi célú fejlesztése - I/a ütem”,
vagy az elıvárosi vasútvonalak mellett 48 helyszínen P+R és B+R parkolókat kiépíteni
szándékozó projekt, de továbbiak is indításhoz közeli készültségi állapotban vannak.”
A megfelelı tervek hiánya az indoklása a változásnak, ezt nem az SKV készítıi találták ki. Az
állítást a tárgyalások során az IH is megerısítette, illetve a monitoring bizottság is tényként
kezelte. Ezt az SKV készítıi nem bírálhatják felül. Azonban a véleményre reagálva el kell
mondani, hogy sajnos nem lehet beadható projektnek tekinteni a valamilyen formában létezı
tervek jó részét.
A másik fontos vélemény a Levegı Munkacsoporté volt, ık jórész egyetértve a
megállapításokkal a következı javaslatot hiányolják:
„Hiányzik ezzel összhangban az anyagból annak megállapítása, hogy a tömegközlekedés
nemcsak az épített infrastruktúra, hanem a gördülıállomány – vonatok, villamosok,
metrókocsik, autóbuszok – tekintetében is katasztrófa közeli állapotban, különösen Budapesten
az ellehetetlenülés szélén van. Mindez azért fontos, mert amennyiben nincs elegendı, az idıbeni
befejezéshez szükséges tervezési állapotban lévı kötött vonalas építési, fejlesztési
projektjavaslat, a KÖZOP-ban még meglévı forrásokat más operatív projektekbe történı
átcsoportosítás helyett a gördülıállomány cseréjére, modernizálására is fel lehetett volna
használni.”
Elven egyetértve a felvetéssel, azt kell mondjuk, hogy az SKV készítıi számára annak
eldöntése, hogy ez miért nem volt megoldható, már meghaladja a kompetencia határát,
ugyanakkor beépítettünk a javaslatok közé ezzel kapcsolatban egy lehetséges megoldást.
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A véleményezı nem értett egyet, azzal a javaslatunkkal, hogy a tervezett átcsoportosítások
megváltozzanak és a támogatások egy része a GOP-ba irányíttassék át. Ebben az ügyben
máshonnan is Kaptunk kritikát, így a javaslatot kihúztuk az anyagból.
A véleményezı felhívta a figyelmet arra, hogy legyenek felelısei annak a feladatnak, hogy
közlekedési ágazat a következı tervezési ciklusnak a kötött vonalas közlekedési alágazat és a
tömegközlekedés jelentıs számú, kidolgozott, de fıleg beadásra kész állapotban lévı tervvel
tudjon nekivágni. Ezzel teljes mértékben egyetértünk és ráerısítettünk az ezzel kapcsolatos
javaslatunkra is. A Levegı Munkacsoport több javaslata is beépült az anyagba.
Az SKV készítıi szakértıi közremőködés címén még 2011. december 31-ig állnak a
tervezık rendelkezésére.

1.4 A javaslatok hatása a terv, illetve program alakulására
Az egyeztetések során sok apróbb kiegészítési javaslat mellett, egy jelentısebb, de
végeredményben nem az SKV-t hanem magát a vizsgálat tárgyát érintı módosítási igény
érkezett a Magyar Természetvédık Szövetsége részérıl. Ezt a javaslatokkal foglalkozó
fejezetben ismertetjük és értékeljük.
A további általunk leírt javaslat sorsa a jövıben dıl el, ezek sorsa most még nem értékelhetı. A
változások miatti szervezeti változtatások például a KEOP Monitoring Bizottsági ülésen eleve
célként merültek fel.

1.5 Felhasznált adatok, alkalmazott módszer, korlátok, bizonytalanságok.
1.5.1 Alkalmazott módszer és a vizsgálat sajátosságai
A vizsgált akciótervek fenntarthatósági és környezetvédelmi szempontból az SKV során,
ha nem is egységesen, de intézkedés típusonként kezelhetıek.
A KEOP négy intézkedés típusa a fenntarthatósági és a környezeti típusú elemzés
szempontjából meglehetısen eltérı vonásokat mutat, például a IV/2 inkább a III. akcióterv
csoporttal van összefüggésben és a nem a másik hárommal. Annak ellenére, hogy
környezetvédelmi célú az intézkedések jó része, mégis sok környezeti és még több
fenntarthatósági problémával kell számolni. Jelenleg a KÖZOP által lefedett ágazat
jelenti környezeti hatásaiban a legdominánsabb tevékenységi kört, ahol komoly
állapotjavulás csak akkor lehetséges, ha a fejlesztések fenntarthatóság szempontjából pozitív
elmozdulást eredményeznek. Az SKV célja a létrejövı közlekedési struktúrát befolyásolni. A
TIOP értékelése végeredményben a települési környezet élhetıségén keresztül kapcsolható
össze. A hatásviselı itt szinte mindig csak a településen élı ember. A fejlesztések megítélésénél
a fenntarthatóság fontosabb tényezı a környezeti hatásoknál. A GOP akciótervek hatásai
elsısorban telepítés- és technológia-függık, ami viszont elıre nem ítélhetı meg. A K+F
fejlesztések például, ha anyag és erıforrás takarékosság irányába történı elmozdulást
jelentenek jónak számítanak, míg ha mondjuk növekvı veszélyes hulladék kibocsátást
eredményeznek rossznak. Ennek megfelelıen az SKV inkább feltételadó tud lenni. A várható
hatások jelentıségükben kisebbek a másik három csoportnál, miután nagyságrendjük miatt
lényeges termelıi struktúra váltásra nem lehet számítani.
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Az OP-k közötti módosítások elsısorban a KEOP javára történtek, így a hatásoknak
elvben egyértelmően kedvezınek kellene lennie. Ugyanakkor ez jórészt a KÖZOPban lévı környezetbarát közlekedési módok fejlesztésének rovására történt, tehát
elsıre nem egyértelmő a megítélés, bár az valószínősíthetı, hogy összességében
kedvezıek a változások. Hasonló a helyzet bizonyos fokig az OP-okon belüli
változásokkal is.

A fı eldöntendı kérdések:
KEOP: a környezet állapota vajon tényleg a ráfordításokkal arányosan javul-e?
KÖZOP: a közlekedési rendszer struktúrájának változása csökkenti-e a nem kívánatos
hatásokat, jelentıs terheléseket, azaz a tervezett közlekedési programok eredményeként
létrejövı változások a fenntarthatóság irányába mozdítják-e el a jelenlegi kedvezıtlen
állapotot?
GOP: el lehet-e érni a fejlesztések és eredményeik környezetbaráttá válását?
TIOP: a településeink a fejlesztések hatására élhetıbbekké válnak-e, maguk a települések
fenntarthatóan fejlıdnek-e?



Módosítások: környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontból javult-e a vizsgált
rendszer megítélése, mit nyertünk és mit vesztettünk ezekkel?

E kérdésekre a következı alapelv szerint kerestük a választ (alkalmazott módszertan). A
terveknek nem valamilyen határértékrendszernek kell megfelelniük jelen vizsgálatban (ez a
konkrétság hiányában nem is lehetséges), hanem meghatározott (jogszabályi, stratégiai stb.)
elveknek, prioritásoknak, céloknak. Az ezeket (elveket, prioritásokat, célokat) összefogó
feltételrendszer hiányában nem lehet a változásokat minısíteni, mert hiányozna a viszonyítási
alap. Szükség volt tehát a környezetvédelmi feltételrendszer (viszonyítási alap) kialakítására,
melynek három pillére (a „teljeskörőség elve” környezeti szempontból) az alábbi:
− A fenntarthatósági értékrend kialakítása: A módszertan kialakítása során a
fenntarthatósági kritériumok meghatározásával egy olyan általános kritériumrendszert
adunk meg, amely az operatív programok fejlesztése során egyfajta tervezési
követelményként alkalmazható. A fenntarthatósági kritériumok azokat a szempontokat
határozzák meg, amelyek a fenntartható társadalmi-gazdasági folyamatok és magatartás
alapját képezik.
− A hazai és EU-s környezetpolitikai célok azonosítása: A környezetpolitikai célok „külsı
tényezıként” is értelmezhetık. Nemcsak a hazai, de az Európai Uniós környezetpolitika
céljainak megvalósítása egy feltételrendszert jelent (jogszabályok, elıírások révén),
amelynek keretein belül szükséges, és kell a fejlesztési törekvéseket megvalósítani.
− A környezeti problémák és azok okainak, következményeinek azonosítása: A
fejlesztési programok alapvetıen társadalmi-gazdasági irányultságúak. Ahhoz hogy
megértsük a környezeti célokat, vizsgálni szükséges, hogy milyen társadalmi, gazdasági
folyamatok vezetnek a környezeti problémák kialakulásához. Az elemzéshez ún.
„környezeti problémafa” kerül kialakításra, mely a környezeti problémákhoz vezetı okokozati elemeket mutatja be, azok következményeivel együtt. A környezeti problémafa
alkalmazásának célja, hogy fejlesztés során indukált esetlegesen kedvezıtlen társadalmigazdasági folyamatok, a környezeti problémák kialakulásához vezetı okok felismerhetık és
felszámolhatók legyenek már a tervezés során.
A konkrét vizsgálat sajátosságai
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− A korábbi akciótervekhez képest jelen vizsgálat meglehetısen speciális abból a
szempontból, hogy a rendelkezésre álló forrásokat nagyobbrészt már elköltötték az
Operatív Programok 2007-2010 közötti szakaszában, így a vizsgálat elméletileg csak a
hátralévı tervidıszakra (2011-2013) és a fennmaradó támogatási forrásokra vonatkozott. A
feladat jelen idıszakban kiegészült a módosítások vizsgálatával, ami még ennél is
szőkebb keretet jelent. Ez utóbbiak hatásait megítélni csak a már felhasznált
keretekkel összefüggésben lehet, hiszen ezek jellemzıen függvényei az elızményeknek.
Tehát a vizsgálat részben utólagos jellegő a fennmaradó utód konstrukciók esetében, önálló
értékelés csak az új konstrukciók, és módosítások esetében értelmezhetı. Amennyiben tehát
az eddigi konstrukciók hatásai kedvezıtlennek számítanak, szükséges javaslatot tenni a
fennmaradó források felhasználásának változtatására, míg a jó irányok megerısítése
szükséges.
− A vizsgálat elvégzésére rövid idı állt rendelkezésre, és a vizsgálat tárgyául szolgáló
akciótervekrıl és módosításukról is csak kevés információ volt megismerhetı. Ezzel
szemben az OP-ok és az akciótervek eddigi alakulásáról nagyszámú és terjedelmő bár
kevéssé rendezett adat, információ, anyag állt rendelkezésre.
− A vizsgálat során felmerült problémák egy része magára az NSRK és az OP-ok
célrendszerére vezethetı vissza. Ilyen például a megelızı környezetvédelem háttérbe
szorulása a KEOP-ban, vagy az, hogy nincs megfelelıen meghatározva a KÖZOP
konstrukcióinak egymásra épülése, hierarchiája. Tudomásul kell venni, hogy a problémák
okai sokszor az EU direktíváknak való megfelelés adta kényszerpályákra vezethetık
vissza. A célok általában már nem változtathatók meg, legfeljebb csak finomíthatók, tehát
az SKV eredményei csak nagyon szők mezsgyén képesek változásokat elérni, ott viszont
lehetıség nyílhat jó irányú változtatásokra.
− A vizsgálat során többféle módon kellett csoportosítanunk a konstrukciókat. A
csoportosítás alapja a 4 akcióterv csoport (közlekedési, gazdasági, településfejlesztési,
környezetvédelmi), amely a feladatkiírás meghatározásában szerepelt. Ez alatt különbözı
részletezettségi szinten kezeljük a konstrukciókat, hierarchikus módon, és annak
megfelelıen alkalmazva ıket, hogy az elemzések milyen részletezettséget igényelnek.
Például az eddigi konstrukciók ráfordításainak bemutatása részletesebb bontást igényel,
mint a környezeti hatásoké, és ez utóbbi is részletesebbet, mint a fenntarthatósági elemzés.

1.5.2 A fenntartható fejlıdés fogalma
A környezetvédelmi feltételrendszer alappillérei közül a fenntarthatósági kritériumok
igényelnek magyarázatot.
Az ENSZ Környezet és Fejlıdés Világbizottsága 1987-ben ,,Közös jövınk'' címő jelentésében a
fenntartható fejlıdés fogalmát a következıképpen határozta meg: "a fenntartható fejlıdés
olyan fejlıdés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövı
nemzedékek esélyét arra, hogy ık is kielégíthessék szükségleteiket". Miután maga a fogalom
meghatározása is sokat fejlıdött azóta, és a megfogalmazás is általános, keresnünk kell egy
számunkra kezelhetı meghatározást.
A fejlıdésrıl
A fogalom használói „fejlıdés” alatt valójában az életminıség valamilyen javulását értik.
Ez azonban sokban különbözhet a gazdasági értelemben vett fejlıdéstıl. A fı problémánk,
amely a különbözı, pl. ENSZ, EU, OECD dokumentumok elemzése során érzékelhetı az, hogy
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Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

a fejlıdés fogalma ezekben az anyagokban burkoltan megegyezik a gazdasági növekedéssel, és
még inkább a fogyasztás alakulásával. A piacgazdaság életeleme a fogyasztás növekedésére
épülı gazdasági növekedés, e nélkül nem képes mőködni. Szélsıségesen fogalmazva: a
fenntartható fejlıdés fogalma mögött gyakran azt a törekvést lehet felfedezni, hogy: miként
lehet a fogyasztást úgy növelni, hogy a felhasznált, illetve érintett természeti erıforrások
fajlagosai csökkenjenek.
Véleményünk szerint a fejlıdés csak emberi és társadalmi szinten értelmezhetı fogalom.
Ebbıl a szempontból a fejlıdés célja az emberhez méltó életkörülmények és életmódok
biztosítása mellett a kulturális és etikai színvonal emelése is. Ez utóbbi lenne hivatott
biztosítani a szükségletek megfelelı önkontrolját is az emberek részérıl.
A fenntarthatóságról
A fenntarthatóság a társadalmi és gazdasági folyamatoknak olyan belsı önszabályozó
képességét jelenti, amely biztosítja egyrészt a környezeti folyamatok probléma-mentes
mőködését, másrészt segít az emberi értékek fennmaradásában. Ez azt jelenti, hogy amíg a
társadalmi és gazdasági folyamatok csak állandó beavatkozások árán terelhetık
fenntartható irányba, addig az alkalmazott rendszer nem fenntartható.
Itt találkozunk a fenntartható fejlıdés alapkonfliktusával, miszerint a jelenlegi piacgazdasági
rendszer paradigmája ellentmond a fenntartható fejlıdés alapelveinek.
A fenntartható fejlıdés
A fenntartható fejlıdés az eddigiek alapján az emberi élet színvonalának, olyan belsı
értékeket is figyelembevevı emelését jelenti, amely harmóniában van a környezeti és
természeti folyamatokkal és megırzi az ember által létrehozott értékeket is. Ez tekinthetı
a társadalom céljának, és ehhez a gazdaság eszközt, a természeti környezet társat jelent. A
cél elérése csak átfogó, komplex eszközök alkalmazásával lehetséges.
Az alábbi, 1-2. táblázatban megkísérlünk egy olyan általános kritériumrendszert megadni erre
vonatkozóan, amely tervezési követelményként alkalmazható. Az alábbi kritériumrendszer
azért született, hogy általában az SKV típusú értékelésekhez viszonyítási alapot jelentsen.
Ennek megfelelıen vannak a kritériumok kialakítva. A módszert beváltnak tekinthetı, mert kis
átalakításokkal nagyon eltérı tartalmú tervek, programok értékelésére is alkalmas volt az eddigi
munkák során.
Az általános környezetvédelmi prioritások, fenntarthatósági kritériumok sokkal inkább
egy szemléletmódot kívánnak rögzíteni, semmint mérhetı és számonkérhetı feltételeket.
A más stratégiai vizsgálatoknál is alkalmazott kritériumrendszert, második lépésben
átalakítottuk a környezetvédelmi intézkedés típusok esetére.
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1-2. táblázat Fenntarthatósági kritériumok a környezetvédelmi akciótervek esetére
Általános fenntarthatósági kritériumok
1. A lételemnek tekintett, feltételesen megújuló környezeti
elemek (levegı, víz, föld, élıvilág) készleteit és állapotát,
valamint az általuk alkotott környezeti rendszer potenciálját,
önszabályozó képességét a rendszer terhelhetıségének
határán belül fenn kell tartani, illetve ahol ez szükséges és
lehetséges, állapotukat javítani kell.

I. A szükségletek
kielégítése és a
természetikörnyezeti értékek
megırzése között
hosszú távú egyensúlyt kell elérni.

2. A természeti erıforrásokkal való gazdálkodásban
általánosan a feláldozott és a létrehozott értékek pozitív
egyenlege kell, hogy érvényesüljön, miközben a meg nem
újuló erıforrások igénybevétele nem haladhatja meg azt az
ütemet, amennyivel azok megújuló erıforrásokkal való
helyettesíthetısége megoldható.

(a) a környezet igénybevétele ne haladja meg a
források keletkezésének a
mértékét
(b) a környezet terhelése ne
haladja meg a környezet 3. A természetbe hulladékként visszakerülı anyagok
mennyiségének és veszélyességének csökkennie kell.
asszimilációs
kapacitását.

4. A rendelkezésre álló terület felhasználásánál az igénybe
vehetı területek nagyságát kemény felsı korlátnak kell
tekinteni, a fejlesztéseknél a területkímélı megoldásokat kell
elınyben részesíteni.

A kritériumok konkretizálása az akciótervek elemzéséhez
A fejlesztéseknek összességében csökkenteni kell az
érintett tevékenységekbıl származó károsanyagkibocsátásokat és terheléseket, de egyedileg sem
járhatnak ezek növekedésével. Az egyik környezeti
tényezı javulása nem járhat egy másik érzékelhetı
romlásával (pl. szennyvizes projektek hatása a
vízfolyásokra). Az állapotjellemzıknek érzékelhetıen, a
ráfordítások nagyságrendjével arányosan javulni kell.
Az egyes konstrukciók megvalósítása során biztosítani
kell az anyag és energiatakarékos megoldások
használatát. A kutatások, innovációk, fejlesztések
eredményeinek anyag és energia szegény, inkább tudás
alapú termelés és szolgáltatás irányába kell elmozdulást
elérnie. Az alacsonyabb fajlagos energiafelhasználású
szállítási módokat kell elınyben részesíteni. A KEOP alá
tartozó prioritások között szerepelnie kell a megújuló
erıforrások elterjesztésének.
A hulladékgazdálkodási beavatkozásoknak a megelızésre,
és az anyagában való újrahasznosításra kell
koncentrálnia, miközben a csak lerakással
ártalmatlanítható hulladék mennyisége, térfogata és
veszélyessége minél kisebb legyen. A fejlesztések
kivitelezésénél el kell érni, hogy minél több beépítésre
alkalmas hulladék kerüljön felhasználására.
A jelentısebb területfoglalással járó beavatkozásoknál a szükséges minimumra kell törekedni, és lehetılég
minél rosszabb termıképességő, és értéktelenebb
élıvilágú területeket kell igénybe venni. A fejlesztések
befogadására amennyire lehetséges a rehabilitált
területeket is fel kell használni.
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Általános fenntarthatósági kritériumok

5.

II. A kardinális értékek
elvesztésével járó
folyamatok nem
tőrhetık el.
Minden kipusztított faj
belılünk vesz el valamit.

6.

III. Meg kell adni
mindenkinek a
lakóhelyén az
emberhez méltó
élet lehetıségét
mind a jelenben,
mind a jövıben.

7.

Egy fejlesztésnek akkor van
értelme, ha jobb lesz tıle ott
élni.

8.

A kritériumok konkretizálása az akciótervek elemzéséhez
Természetvédelmi érdekek szem elıtt tartásával kell a
fejlesztéseket, a nyomvonal kijelöléseket elvégezni. A
A biológiai sokféleség megırzésének feltételeit, a
környezetvédelmi konstrukciók közvetlenül is szolgálnia
természetesen elıforduló fajok, és tenyésztett vagy
kell a biológiai sokféleség megırzését, az ebbıl a
termesztett hagyományos fajták megırzését és védelmét, a
szempontból érzékeny konstrukcióknál a feltételrendszer
természetes és természetszerő élıhelyek sokszínőségét, és
úgy kell kialakítani, hogy a kritérium teljesülése
térbeli koherenciáját biztosítani kell.
biztosított legyen. A turizmus fejlesztésének összhangban
kell lennie az esetlegesen érintett természeti értékek
terhelhetıségével.
Az építészeti, táji és kulturális értékek fennmaradását a
Az építészeti, táji és kulturális értékek fennmaradását
konstrukciók kialakítása és megvalósítása során
biztosítani kell.
biztosítani kell.
A fejlesztések kialakításánál a helyi kultúrára, és a
A fejlesztésnek meg kell ıriznie a helyi kultúrát, azokat a
környezethez alkalmazkodó hagyományos termelıi és
termelıi és fogyasztói mintázatokat, amelyek a környezethez
fogyasztói mintázatokra építeni kell. A fejlesztések
való alkalmazkodás során alakultak ki, s hosszú távon
eredményeinek az anyag és energia intenzív termékek és
biztosították a helyi közösség és környezet harmóniáját.
szolgáltatások körétıl, az anyag és energia szegény inkább
Emellett, vagy ha ez már nem lehetséges a fejlesztéseknek a
tudás és kultúra alapú termelés, és fogyasztás irányába
fenntartható termelıi és fogyasztói mintázatok kialakítását
kell elmozdulást elérnie. E mellett az élımunka igényes
kell támogatnia. A termelıi és fogyasztói mintázatok
technológia nem bőn.
átalakításának iránya az anyag és energia intenzív termékek és
Tömegközlekedési eszközzel is biztosítani kell a települések
szolgáltatások körétıl, az anyag és energia szegény inkább
minden napi elérhetıségét. A fejlesztéseknek a területi
tudás és kultúra alapú termelés, és fogyasztás irányába kell,
kiegyenlítıdést is szolgálnia kell, hiszen egy élhetıségi
hogy mutasson.
szintet minden településnek el kell érni.
A helyi közösségeknek ne szőküljenek a lehetıségei az
A helyi közösségeknek bıvüljenek a lehetıségei az
igényelt és választható életmódok tekintetében, amennyiben
igényelt és fenntarthatóbb életmódok választásának
ezek nem zárják ki egymást, és megfelelnek mind a
tekintetében. Javuljon a környezetbarát közlekedési
fenntarthatóság, mind a fejlıdés kritériumainak.
módok igénybevételének lehetısége
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IV.

A fenntartható
fejlıdést csak
felelısségteljes
ember érheti el.

Az egyén életminıségének
javulása sem a saját, sem a
mások által preferált
környezeti javak sérelmére
nem történhet.

A kritériumok konkretizálása az akciótervek elemzéséhez
A tervezett megoldásoknak alkalmazkodniuk kell az
9. Minden a környezetgazdálkodással összefüggı tevékenységet érintett települések sajátosságaihoz, kerülni kell a
azon a szinten kell megvalósítani, ahol a probléma kezelése a túlcentralizált és a fıleg külföldrıl származó (gépek,
legnagyobb környezeti és egyéb haszonnal, és a legkisebb
berendezések, munkaerı) eszközökre építı megoldásokat.
környezeti kockázattal, illetve kárral jár.
A térségi kapcsolatok elısegítésének az együttmőködési
lehetıségek bıvülését kell szolgálnia.
A tervezés építsen a helyi, térségi és regionális belsı
piacok felvevıképességére, a tervezett kapacitások és
10. A helyi szinten kezelhetı erıforrások használata elsısorban a technológiák kialakításánál erre is figyelemmel kell lenni.
helyi közösség hasznát szolgálja.
A beavatkozásokat úgy kell megvalósítani, hogy az
érintett lakosság számára érzékelhetı, és megfizethetı
életminıség-javulással járjon a hatásterületen.
A beavatkozásokat, fejlesztéseket úgy kell megvalósítani,
11. A régió nem veszélyezteti - sem közvetlen, sem közvetett
hogy a nem kívánatos környezeti hatások ne rontsák más
formában - más régiókban ugyanezeknek a
területen élık életminıségét, vagy ne károsítsák más
követelményeknek az érvényesülését.
területek környezeti értékeit.
Az érintettek bevonását a mindennapjaikat érintı
döntésekbe biztosítani kell. A környezetbarát munkahely
12. Meg vannak az eszközök ahhoz, hogy a fenntarthatóság elvei
a legjobb példamutatás az ott dolgozók számára. A
tudatosuljanak, és erkölcsi normává váljanak a társadalom
közlekedési rendszer változása ösztönzı legyen
tagjaiban, és ezzel párhuzamosan az érintetteknek a
társadalom és a gazdasági szereplık számára a
döntésekben való részvétele biztosítva legyen.
környezettudatos közlekedés és szállítás mindennapi
normává válásához.
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1.5.3 Az elırejelzések érvényességi határai, korlátok, bizonytalanságok kezelése
A vizsgált 2011-2013 közötti idıszakra vonatkozó akciótervek stratégiai környezeti vizsgálata
– a módszertani elvárásoknak megfelelıen – együtt készül a tervvel. Ebbıl adódóan a
vizsgálat az SKV-t végzı munkacsoport számára átadott OP módosítások a 2011. október
25-i állapotot tükrözik, ami meglehetısen sok bizonytalanságot hordoz, így információhiánnyal is meg kell küzdenünk. 
A nehézséget elsısorban a ROP-ok akcióterv csoportok szerinti felosztása jelentette, ugyanis
a ROP-ok esetében egy prioritás több akcióterv csoporthoz is tartozhat. Ez esetben a források
2011-2013 közötti idıszakra történı felosztását a korábbi (2009-2010) közötti idıszak
tervezett forrásfelhasználási arányaival becsültük. Mivel a prioritásokon belül lehetıség van a
források átcsoportosítására, az 1.2. és a 2.1. fejezetben bemutatott pénzügyi keretek e
becsléseken alapulnak!
A regionális programok mindegyike öt prioritást határoz meg, amelyek azonban hat
tématerület köré csoportosulnak. A hat témakört a ROP-ok az 1-3. táblázatban szereplı
módon kezelik.
1-3. táblázat A ROP prioritások és tématerületek

DAOP
DDOP
EAOP
EMOP
KDOP
KMOP
NYDOP
Jelmagyarázat:

gazdaságfejlesztés

humán
infrastruktúra
fejlesztés

turizmusfejlesztés

településfejlesztés

közlekedésfejlesztés

környezetvédelem
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 önálló prioritás
● összevontan kezelt tématerületek

Összességében megállapítható, hogy a környezetvédelem tématerület egyik ROP esetében
sem került önálló prioritásként meghatározásra, általában együtt kezelik valamely más
tématerülettel, leggyakrabban a településfejlesztéssel. A településfejlesztéssel történı
összevont kezelés bizonyos mértékben indokolt, hiszen a környezetvédelem a településfejlesztési akciókkal összehangolt beavatkozásokat tesz lehetıvé. A közlekedésfejlesztés
tématerület a ROP-ok felében önálló prioritásként került meghatározásra, míg mások
együtt kezelik valamely más tématerülettel, leggyakrabban a környezetvédelemmel. A
gazdaságfejlesztés tématerület a ROP-ok mindegyikében önálló prioritásként került
meghatározásra. A településfejlesztés akcióterv csoport a ROP-okban több tématerület
mentén jelenik meg (humán infrastruktúra fejlesztés, turizmus fejlesztés, térség fejlesztés).
Ezek közül a humán infrastruktúra fejlesztés önálló prioritásként jelenik meg minden
egyes ROP-ban, a turizmusfejlesztés is egy ROP kivételével (KMOP) önálló prioritás. A
térségfejlesztés intézkedései általában vagy a környezetvédelemmel vagy a
közlekedésfejlesztéssel összevont prioritásban kerülnek meghatározásra.
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 Azon ROP-ok esetében, ahol a turizmus- vagy közlekedésfejlesztéssel kerül egy
prioritás alá (DDOP, KDOP, KMOP), jelentıs veszélyt rejt magában a
környezetvédelem háttérbe szorulása, különösen a forrásátcsoportosítás lehetısége
miatt.
További bizonytalanságok:
– A felhasználható források nagyságrendje alapján a vizsgált fejlesztések várhatóan
kisebb-nagyobb mértékben, de befolyásolni fogják az ország, a régiók és a települések
helyi környezeti állapotát. E fejlesztéseken kívül azonban egy sor más folyamat is
mőködik, amelyek szintén alakítani fogják a környezetet (mint hatásviselıt). A
teljesség igénye nélkül néhány ilyen folyamat: az Új Széchenyi Terv, az
éghajlatváltozás, a gazdasági válság. Ez azt jelenti, hogy a bekövetkezı változásoknak
csak egy része függ össze a vizsgált tervekkel. Ez természetesen hatásonként
különbözı, de szinte mindenütt érzékelhetı.
– Bizonytalanság tehát mind a jelenlegi becslésekben, de késıbb regisztrált változások
okainak feltárásában is az arányok megállapításában lesz. (Szinte lehetetlen
megmondani például, hogy egy tüdıbeteg betegsége milyen arányban vezethetı vissza
genetikai eredetre, munkahelyi körülményeire, a közlekedési levegıszennyezésre, a
passzív, vagy aktív dohányzásra. Azt viszont tudni lehet, hogy e tényezık mindegyike
közrejátszik a betegség kialakulásában, és így legalább másokat figyelmeztetni lehet,
hogy mire vigyázzanak, ha el akarják azt kerülni.)
– A stratégiai szintő vizsgálat nehéz elméleti problémája az, hogy hogyan lehet összeadni
az egyes konstrukciókban megvalósított fejlesztésekbıl származó környezeti hatásokat.
A nagy bizonytalanság miatt a várható hatásokat az összterhelés változásával lehet
leírni. Ha kisebbek a kibocsátások, ha csökkennek az igénybevételek a hatásviselı
állapota is javulhat, és viszont. Természetesen ez is becslés, mégpedig elég nagy
bizonytalanságú.
– Fentieken túl jelentıs bizonytalanság még a fejlesztések megvalósítása által okozott
közvetett környezeti terhelésekkel kapcsolatban merül fel. Ilyennel fıleg a jelentısebb
beruházások járnak, de arra a kérdésre, hogy ezek milyen tovagyőrőzı, gyakran
globális hatásokat jelentenek, nem tudunk választ adni.
– Bizonytalanság van az egyes konstrukciók, intézkedések megvalósulásának
tekintetében is. A következı fejezetbıl látni fogjuk, hogy a megvalósulás
szempontjából nagyon eltérı állapotban vannak az egyes konstrukciók.



A módosítások tekintetében nem mindig vannak akcióterv szintő ismereteink, így
nehéz értékelni a hatások változását. Maguk a módosítások is változtak menez
közben.
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2 AZ AKCIÓTERVEK RÖVID ISMERTETÉSE ÉS ILLESZKEDÉSÜK,
KONZISZTENCIÁJUK VIZSGÁLATA
A fejezet a 2011 elején elkészült 4 SKVK környezeti értékelésére támaszkodik,
aktualizálva annak adatait a 2011 szeptemberi állapot alapján.

2.1 Az akciótervek céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése,
környezeti összefüggések
2.1.1 Intézkedéstípusok csoportosítása az akcióterveken belül
A vizsgált, 4 akcióterv csoportba tartozó konstrukciókat a környezeti vizsgálat elvégzéséhez
különbözı szintő csoportokba soroltuk, annak érdekében, hogy a feltételezhetıen azonos vagy
hasonló környezeti hatásokkal rendelkezı konstrukciókra összefoglaló értékelések és
megállapítások legyenek tehetık. Ennek alapján az alábbi szintek kerültek kialakításra:
− akcióterv csoport
− intézkedés típus (1-5 db környezeti szempontból azonos konstrukció)
− konstrukció csoport (az intézkedés típus további bontása, ha szükséges)
− konstrukció.
A környezeti vizsgálat érdekében a környezetvédelmi akcióterv csoportba tartozó
konstrukciókat a 2-1. táblázatba szereplı olyan intézkedéstípusokba és konstrukció
csoportokba soroltuk, amelyekre összefoglaló értékelések és megállapítások tehetık.
2-1. táblázat A négy akcióterv csoport konstrukcióinak csoportosítása
intézkedéstípusonként
Intézkedés típus
/konstrukció csoport

Kapcsolódó konstrukció (kód)
KÖZOP

I/1. Közúthálózat fejlesztése
1. Gyorsforgalmi úthálózat
fejlesztése

− TEN-T gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése (KÖZOP 1.1) - lezárult
− Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetıségének javítása
(KÖZOP 1.4, KÖZOP 1.5)
− Közút-hálózat fejlesztése (KÖZOP 3.1, KÖZOP 3.3 )- lezárult

2. Magasabb rendő utak
fejlesztése

− Térségi elérhetıség javítása (KÖZOP 3.4, KÖZOP 3.5)

3. Mellékúthálózat fejlesztése
4. Belterületi utak fejlesztése

− Közúti elérhetıség javítása (DAOP 3.1.1, ÉMOP 5.1.1, KMOP 2.1.1 lezárult)
− A hálózati jelentıségő mellékúthálózat fejlesztése (DDOP 5.1.3)
− 4 és 5 számjegyő közutak fejlesztése (ÉAOP 3.1.1)
− Önkormányzati utak fejlesztése (ÉAOP 3.1.2)
− Kül- és belterületi utak fejlesztése (KDOP 4.2.1)
− Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése (NYDOP 4.3.1)
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Intézkedés típus
/konstrukció csoport

Kapcsolódó konstrukció (kód)

I/2. Környezetbarát közlekedési módok fejlesztése
5. Vasúthálózat fejlesztése

6. Vízi utak fejlesztése

7. Kerékpárút-hálózat
fejlesztése

8. Közösségi közlekedés
fejlesztése

9. Multimodális közlekedési
fejlesztések

− Vasúthálózat fejlesztése (KÖZOP 2.1, KÖZOP 2.2) - lezárult
− Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti
elérhetıségének javítása (KÖZOP 2.4, KÖZOP 2.5)
− Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti
elérhetıségének javítása (KÖZOP 2.4, KÖZOP 2.5)
 megszőnt, 300 millió maradt tovább tervezésre
− Kerékpárút-hálózat fejlesztés és ROP-ok kapcsolódó konstrukciói
(KÖZOP 3.2, DAOP 3.1.2, DDOP 5.1.1, ÉAOP 3.1.3, ÉMOP 5.1.3,
KDOP 4.2.2, KMOP 2.1.2 – lezárult, NYDOP 4.3.1)
 új konstrukcióként a KÖZOP 5.-ben
− Budapesti 4-es (DBR) metró fejlesztése I. szakasz (KÖZOP 5.1) – lezárult
− Városi kötöttpályás közlekedés fejlesztése (KÖZOP 5.2, KÖZOP 5.3) lezárult
− Városi és elıvárosi közösségi közlekedés fejlesztése KÖZOP 5.4, és 5.5)
− Kapcsolódó ROP konstrukciók (DAOP 3.2.1, DDOP 5.1.2, ÉAOP 3.1.4,
ÉMOP 5.1.2, KDOP 4.2.3, KMOP 2.3.1 - lezárt, NYDOP 3.2.1 – lezárult)
− Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok
intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése
(KÖZOP 4.1)
− A záhonyi térség komplex logisztikai fejlesztése(KÖZOP 4.2,) - lezárult
− A záhonyi térség komplex logisztikai fejlesztésének kivitelezése (KÖZOP
4.3) - lezárult
− Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok
intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése
(KÖZOP 4.4, KÖZOP 4.5)
GOP

II./1. K+F, innováció

1. K+F, innováció támogatása

2. Innovációs szolgáltató
központok, klaszterek
fejlesztése

− Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (GOP 1.1.1,
KMOP 1.1.1 - lezárult)
− Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerısítése - lezárult (GOP
1.1.2, KMOP 1.1.2)
− Vállalati innováció ösztönzése (GOP 1.3.1, KMOP 1.1.4 - lezárult),
Innovatív KKV-k támogatása (GOP 1.3.1./C)
− Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erısítése – lezárult (GOP 1.3.2,
KMOP 1.1.5)
− Vállalkozások technológiai innovációjának ösztönzése tartós beszállítóvá
válás megerısítése érdekében – lezárult (GOP 1.3.3., KMOP 1.1.6)
− Innovációs és technológiai parkok támogatása (GOP 1.2.2, KMOP
1.1.3/B) - lezárult
− Régió innovációs potenciáljának a fejlesztése (DAOP 1.3.1, EAOP 1.1.3
- lezárult, EMOP 1.3.1)
− Kísérleti akciók, programok (DDOP 1.1.4.) - lezárult
− Innovációs menedzsment szolgáltatások fejlesztése (2007-08),
Technológia-transzfer és helyi kezdeményezések támogatása (2009-10)
(KDOP 1.3.1) – lezárult
− Pólus innovációs klaszterek támogatása (GOP 1.2.1, KMOP 1.1.3/A) lezárult
− Klaszter menedzsment szervezetek létrehozása, megerısítése, közös
eszközbeszerzései és beruházásai (DAOP 1.2.1, DDOP 1.1.3, EAOP
1.1.2, EMOP 1.2.1, KDOP 1.2.1, KMOP 1.5.2, NYDOP 1.1.1)
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Intézkedés típus
/konstrukció csoport

Kapcsolódó konstrukció (kód)

II/2. Vállalkozásfejlesztés, vállalkozói környezet javítása

3. Technológia- és
menedzsment eszközök
fejlesztése, munkahelyteremtés

4. Iparterület-, telephelyfejlesztés, inkubátorházak,
barnamezıs területek
fejlesztése

5. Vállalkozási tanácsadás

− Vállalati technológia fejlesztés (GOP 2.1.1./A/M, GOP 2.1.1./B, GOP
2.1.1./C, KMOP 1.2.1)
− Komplex beruházások támogatása (GOP 2.1.3, GOP 2.1.2 - lezárult,
KMOP 1.2.2 – lezárult)
− Nemzetközi szolgáltatóközpontok létrehozása, fejlesztése (KMOP 1.2.3 lezárult)
− Környezetvédelmi szempontú technológiakorszerősítés (GOP 2.1.4,
KMOP 1.2.4 – lezárult)
− KKV munkahelyteremtés (GOP 2.2.4)
− Versenyképességi program (GOP 3.3.2)
− Esélyegyenlıségi célcsoportok a gazdaságban (GOP 3.5.1, KMOP
1.4.4)
− Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (GOP 3.2.1., KMOP
1.4.2 - lezárult)
− Üzleti infrastruktúra regionálisan kiegyensúlyozott fejlesztése (DAOP
1.1.1, DDOP 1.1.1, EAOP 1.1.1, EMOP 1.1.1, KDOP 1.1.1, KMOP
1.5.3, NYDOP 1.3.1)
− Hálózati infrastruktúra létrehozása (GOP 3.1.1) - lezárult
− Szélessávú körzethálózati fejlesztések támogatása (GOP 3.1.2, KMOP
1.4.1) - lezárult
− IKT fejlesztések (Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus
kereskedelem támogatása) (GOP 2.2.1, KMOP-1.2.5)
− Minıség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése (GOP
2.2.2, KMOP 1.2.6) - lezárult
− E-kereskedelem, és egyéb e-szolgáltatások támogatása (GOP 2.2.3,
KMOP 1.2.7) - lezárult
− Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása
(professzionális informatikai szolgáltatás nyújtása) (GOP 3.4.1)
− Vállalkozások fejlesztése tanácsadással (DAOP 1.1.2, DDOP 1.1.2,
EAOP 1.1.4, EMOP 1.1.2, KDOP 1.4.1, KMOP 1.5.1, NYDOP 1.2.1)
TIOP

III/1. Humán infrastruktúra fejlesztések

1. Oktatási, egészségügyi és
szociális infrastruktúra
fejlesztése

− Oktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges
infrastrukturális és informatikai fejlesztések
(TIOP 1.1.1 –lezárult, TIOP 1.1.2 – lezárult, TIOP 1.2.4 – lezárult, TIOP
1.2.5, TIOP 1.3.1, TIOP 3.1.1 lezárult, DAOP 4.2.1, DDOP 3.1.2, DDOP
3.2 – lezárult, EAOP 4.1.1, EMOP 4.3.1, KDOP 5.1.1 – lezárult, NYDOP
5.3.1, KMOP 4.1.1, KMOP 4.2.1- lezárult, KMOP 4.6.1)
− Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
(TIOP 2.1.1 – új, TIOP 2.1.3, TIOP 2.2.2, TIOP 2.2.4./II, KMOP 4.3.1 –
lezárult, TIOP 2.2.5, TIOP 2.2.9 – lezárult, TIOP 3.4.3 – lezárult, DAOP
4.1.1, DAOP 4.1.2, DDOP 3.1.3, EAOP 4.1.2, EMOP 4.1.1, EMOP 4.1.2,
KDOP 5.2.1, KMOP 4.3.2 - lezárult, NYDOP 5.2.1
− Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer
(TIOP 2.3.1,TIOP 2.3.2, TIOP 2.3.3) – új, (KMOP 4.3.3 - lezárult)
− Akadálymentesítés (TIOP 3.3.1/A, DAOP 4.3.1, DDOP 3.1.1, EAOP
4.1.5, EMOP 4.2.2, KDOP 5.3.2, KMOP 4.4.2, KMOP 4.5.3) - lezárult
− Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat
infrastruktúrájának fejlesztésével (TIOP 3.2.1, KMOP 4.1.2 - lezárult)
− Közmővelıdés fejlesztése (TIOP 1.1.1, TIOP 1.2.2 - lezárult, TIOP 1.2.3,
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Intézkedés típus
/konstrukció csoport

Kapcsolódó konstrukció (kód)
−

−
−
2. E-közigazgatás

−

KMOP 4.6.2)
Szociális intézmények fejlesztése (TIOP 3.4.1, TIOP 3.4.2, KMOP 4.4.1,
DAOP 4.1.3, DDOP 3.5- lezárult, EAOP 4.1.3, EAOP 4.1.4- lezárult,
EMOP 4.2.1, KDOP 5.2.2. – lezárult, NYDOP 5.1.1., KMOP 4.5.1 –
lezárult, KMOP 4.5.2 – lezárult,
A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (DAOP
5.1.3 – új, EAOP 5.1.3, EMOP 3.3.1
A közszolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés megteremtése
(TIOP 3.3.1/B, TIOP 3.3.1/C)
E-közigazgatás fejlesztése (DAOP 4.3.2, DDOP 3.1.4, EAOP 4.1.6,
EMOP 4.3.2, KDOP 5.3.1, KMOP 4.7.1, NYDOP 5.4.1)

III/2. Integrált projektek városi és vidéki rehabilitációhoz
3. Leromlott városi területek
integrált rehabilitációja

4. Városfejlesztési akciók
támogatása

− Leromlott városi területek integrált rehabilitációja
(DAOP 5.1.1, DAOP 5.1.2, DDOP 4.1.2 – lezárult, EAOP 5.1.1, EMOP
3.1.1, EMOP 3.1.2, KDOP 3.1.1, KDOP 3.2.1 – lezárult, NYDOP 3.1.1 lezárult, KMOP 5.1.1 – lezárult)
− Városfejlesztési akciók támogatása (DDOP 4.1.1 - lezárult)
− Pécs EKF 2010 program (DDOP 4.1.3, kiemelt))
− Kisléptékő településfejlesztés a vidékfejlesztési program kiegészítésére
(EMOP 3.1.3)
− Pest megyei településközpontok fejlesztése - Kisléptékő megyei
fejlesztések (KMOP 5.2.1 - lezárult)
− Budapesti integrált városfejlesztési program - Budapesti belváros
fejlesztése (KMOP 5.2.2 - lezárult)

III/3. Turizmusfejlesztés
5. Versenyképes turisztikai
termék- és
attrakciófejlesztés
6. Szálláshelyek és turisztikai
szolgáltatások minıségi
fejlesztése
7. Turizmusban érintett
szereplık együttmőködésének ösztönzése

− Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés (DAOP 2.1.1,
DDOP 2.1.1, EAOP 2.1.1, EMOP 2.1.1, KDOP 2.1.1, KMOP 3.1.1.,
NYDOP 2.1.1)
− Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások minıségi fejlesztése (DAOP
2.1.2 – lezárult, DAOP 2.2.1, DDOP 2.1.2 - lezárult, EAOP 2.1.2, EMOP
2.2.1, KDOP 2.1.2 – lezárult, KMOP 3.1.2/A - lezárult, NYDOP 2.2.1 lezárult)
− Turisztikai Desztináció Menedzsment fejlesztése (DAOP 2.3.1, DDOP
2.1.3, EAOP 2.1.3, EMOP 2.3.1, KDOP 2.2.1, KMOP 3.1.2/C, NYDOP
2.3.1)
KEOP

IV/1. Megújuló energia fejlesztések, energiahatékonyság növelése
− KEOP 4. prioritás: Megújuló energiaforrás-felhasználás növelése
konstrukciói (KEOP 4.1.0-lezárult, KEOP 4.2.0, KEOP 4.3.0, KEOP
4.4.0, KEOP 4.6.0 KEOP 4.7.0, KEOP 4.8.0)
− Kapcsolódó KMOP konstrukció (KMOP 3.3.3)
− KEOP 5. prioritás: Hatékony energia-felhasználás konstrukciói (KEOP
2. Hatékony energia5.1-lezárult, KEOP 5.2.0-lezárult, KEOP 5.3.0/A-B, KEOP 5.3.0/E,
felhasználás
KEOP 5.4.0)
IV/2. Fenntartható települési környezet és életmód fejlesztése
3. Települési szilárd− KEOP 1.1. Hulladékgazdálkodás konstrukciói (KEOP 1.1.1, KEOP
hulladékgazdálkodás
1.1.1/B)
− KEOP 1.2. Szennyvízkezelés konstrukciói (KEOP 1.2.0, KEOP 1.2.0/B4. Szennyvíz-kezelés
lezárult)
fejlesztése
− ROP-ok 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése konstrukciói:
1. Megújuló energia
felhasználás növelése
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Intézkedés típus
/konstrukció csoport

Kapcsolódó konstrukció (kód)

(DAOP 5.2.1., DDOP 5.1.4., ÉAOP 5.1.2., KDOP 4.1.1., KMOP 3.3.1.,
NYDOP 4.1.1.)
− Ivóvízminıség-javítás (KEOP 1.3.0)
5. Megfelelı ivóvízminıség
biztosítása
Ivóvízellátás biztonságának javítása (KEOP 1.3.0.B)
− ROP-ok települési vízrendezéssel kapcsolatos konstrukciói (DAOP 5.2.1.,
6. Települési vízrendezés
EAOP 5.1.2., EMOP 3.2.1., KDOP 4.1.1., KMOP 3.3.1., NYDOP 4.1.1.)
− KEOP 6. prioritás Fenntartható életmód, fogyasztás konstrukciói (KEOP
6.1.0, KEOP 6.2.0)
7. Fenntartható életmód,
fogyasztás
− E-környezetvédelem (KEOP 6.3.0)
− Stratégiai zajtérképek (KEOP 6.3.0/Z)
IV/3. Vizek mennyiségi és minıségi védelmét és kárelhárítását szolgáló fejlesztések
− KEOP 2.1. Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása konstrukciói (KEOP
2.1.1, KEOP 2.1.2)
8. Árvízi biztonság javítása
− Árvíz kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése
(KEOP 2.5.0/B)
9. Tájgazdálkodás vízi
− Tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése, VTT (KEOP
infrastruktúrája
2.1.3)
− KEOP 2.2. Komplex vízgyőjtı-fejlesztés konstrukciói (KEOP 2.2.1,
KEOP 2.2.1/B, KEOP 2.2.2, KEOP 2.2.2/B)
− Vízgyőjtı-gazdálkodási tervek (KEOP 2.5.0/A-lezárult)
10. Komplex vízvédelem
− ROP-ok Regionális jelentıségő vízvédelmi intézkedések kapcsolatos
konstrukciói (DAOP 5.2.1., DDOP 5.1.5., ÉAOP 5.1.2., ÉMOP 3.2.1.,
KDOP 4.1.1., KMOP 3.3.1.)
− Ivóvízbázis védelem (KEOP 2.2.3)
− KEOP 2.3. Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja konstrukciói
(KEOP 2.3.0, KEOP 2.3.0/B)
11. Vízbázis-védelem,
− Szennyezett területek kármentesítése (KEOP 2.4.0)
rekultiváció, kármentesítés
− Hulladéklerakók kármentesítése (KEOP 2.4.0/B)
− ROP-ok Települési hulladéklerakók rekultivációjával kapcsolatos
konstrukciói (ÉAOP 5.1.2., NYDOP 4.1.1.)
IV/4. A biodiverzitás megırzését, természet védelmét erısítı fejlesztések
− Élı- és élettelen természeti értékek megırzése, vonalas létesítmények
12. Élıhely-védelem,
természetkárosító hatásának mérséklése (KEOP 3.1.1 - lezárult)
-helyreállítás, vonalas
létesítmények
− Élıhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító
természetbarát átalakítása
hatásának mérséklése (KEOP 3.1.2)
13. Győjteményes
− Győjteményes növénykertek és védett történeti kertek megırzése és
növénykertek és védett
helyreállítása (KEOP 3.1.3)
történeti kertek védelme
− Élıhely-megırzı mezı- és erdıgazdálkodás infrastrukturális alapjainak
14. Élıhely-megırzés
megteremtése KEOP 3.2.0
infrastrukturális támogatása
− Élıhely megırzés infrastrukturális támogatása
15. Erdei iskolák és óvodák
− Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése (KEOP
infrastrukturális fejlesztése
3.3.0)
* Az új konstrukciók vastagon, az utód konstrukciók dılttel szedve7.

2.1.2 Az intézkedéstípusok jellemzıi
Az egyes intézkedéstípusok jellemzıit röviden az alábbiakban foglaljuk össze. Egy-egy rövid
mondatban a környezeti következményekrıl is szólunk.
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I. KÖZOP

 A Közlekedés Operatív Program összes kerete a módosítások után 1795,5 Mrd Ft
(Technikai segítségnyújtás nélkül), melybıl a megítélt támogatások összege 1 554 Mrd
Ft. A fennmaradó összeg 240,5 Mrd Ft az összes keret 13 %-a.
A Prioritásokon belüli Intézkedésekre szánt összeget hét esetben lépték túl, és tizennégy
esetben még nem került felhasználásra a rászánt összeg.
I/1. Közút-hálózat fejlesztése
1. Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
Jelentıs országos, regionális kiterjedéső környezeti hatások várhatók a projektek
megvalósulása során, többnyire inkább negatív, helyenként pozitív jelleggel. A környezeti
hatás a tervek részleteitıl és a tervezés prioritásaitól, mikéntjétıl jelentısen függ.
A közlekedés fejlesztésének legfontosabb célja a biztonságos elérhetıség javítása a globális
és a regionális versenyképesség növelése, illetve a társadalmi-gazdasági és a területi kohézió
erısítése céljából. Az ország nemzetközi elérhetıségének javításában elsıdleges szempont a
gyorsforgalmi utak hálózatának kiépítése. A támogatható tevékenységek körét egyrészt a
projektelıkészítés (tervezés, engedélyeztetés, tanulmányok készítése) elemei, másrészt a
kivitelezés elemei teszik ki.
A KÖZOP 1. prioritásán belül még le nem zárult konstrukciók közül a TEN-T
gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése konstrukcióra eddig mintegy 191 Mrd Ft került
lekötésre, a másik két konstrukcióra 122 Mrd. A keret 340 Mrd forint volt, így ezek a
konstrukciók sikeresnek mondhatók. Az 1.5-ben kivitelezésre nyert a M3 gyorsforgalmi út
Nyíregyháza - Vásárosnamény között szakasz fejlesztését célzó projekt, 5 másik projekt pedig
elıkészítési támogatást nyert. Ezek közül utoljára az M35 gyorsforgalmi út Debrecen Berettyóújfalu közötti szakaszának és debreceni repülıteret az M35 gyorsforgalmi útba
bekötı út (Debrecen déli elkerülıje) elıkészítése. Az ezen idıszakban (2011-2013)
elıkészítésre támogatást nyert projektek nyilvánvalóan már csak a következı tervezési
periódusban valósulhatnak meg, lekötve a 2013 után rendelkezésünkre bocsátott összegek
jelentıs részét. Gyorsforgalmi út célú fejlesztésre a 3.5-os konstrukción belül is találunk
példát: M44 autóút építése Kecskemét - Békéscsaba-nyugat csomópontok között 2011-ben
megítélve.
A már lezárult KÖZOP-1.1.1. konstrukció keretében az M0 útgyőrő építése a 0+000-29+500
km szelvények között nyert nagy összegő támogatást 2009-ben, illetve 2009 elıtt az M43
gyorsforgalmi út Szeged-Makó közötti szakasz, valamint az M7 autópálya Balatonkeresztúr Nagykanizsa közötti szakaszának kivitelezése. A KÖZOP 3. prioritás már lezárult, ezen
csoportba sorolt konstrukcióin belül 6 gyorsforgalmi útszakasz elıkészítése (3.3 konstrukció),
illetve több tucat két- illetve három számjegyő út (3.1. konstrukció) nyert néhány Mrd
forintnyi támogatást.



2013. január 1-tıl tervezik bevezetni a használattal arányos útdíj rendszert. Az
említett dátumig kerülne kiépítésre az útdíj megállapítás és beszedés rendszere,
melynek elıkészítése és megvalósítása KÖZOP finanszírozással lehetséges. Ennek
megfelelıen javasolták az OP releváns szövegrészeinek módosítását.
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2. Magasabbrendő utak fejlesztése
Jelentıs inkább regionális környezeti hatások várhatók a projektek megvalósulása során,
többnyire inkább negatív, helyenként pozitív jelleggel. A környezeti hatás a tervek részleteitıl
és a tervezés prioritásaitól, mikéntjétıl jelentısen függ.
A régiók gazdaságilag és társadalmilag jelentıs szerepet játszó nagyvárosainak TEN-T
gyorsforgalmi úthálózatra csatlakozó közúti kapcsolatainak fejlesztése a régiók egymás
közötti és a gyorsforgalmi úthálózat elérhetıségét biztosító kapcsolatainak hatékonyabb
kihasználása érdekében. A térségi elérhetıséget a régió fıútjainak kapacitása, mőszaki
állapota is jelentısen befolyásolja, az uniós elvárások szerint ezért a 100 kN tengelyterhelésre
kiépített útszakaszokat képessé kell tenni a 115 kN terheléső jármőforgalom lebonyolítására.
A „Közúthálózat fejlesztése konstrukció” megvalósításának segítségével biztosíthatóvá válik
a magyar gyorsforgalmi közúthálózat transzeurópai elemeihez történı csatlakozások
fejlesztése, rekonstrukciója, az európai sztenderdeknek megfelelı kialakítása. Ennek
eredményeképpen régióink könnyebben és versenyképesebben kapcsolódhatnak be az
országos (közvetve pedig a transzeurópai) szállítási piacba, biztosítottá válik a regionális
elérhetıség. A támogatható tevékenységek körét egyrészt a projektelıkészítés (tervezés,
engedélyeztetés, tanulmányok készítése) elemei, másrészt a kivitelezés elemei teszik ki.
A Közlekedési Operatív Programon belül összességében a legtöbb forrást a magasabb rendő
utak fejlesztéséhez rendelték, a 3.1-es konstrukció több mint 160 Mrd forintot használt fel 37
projektre. A térségi elérhetıség javítása célú konstrukciók keretében jelenleg elıkészítésre
59, kivitelezésre 73 Mrd forint a megítélt támogatás. A kivitelezés esetében a források 88
kisebb projekt között oszlottak meg, a kiemelt projektek között is 5 Mrd Ft körüliek voltak a
legmagasabb támogatások. (A Közép-Magyarországi Operatív Program e csoportba tartozó
konstrukciója keretében nem érkezett be pályázat, a konstrukció lezárásra is került.)



Az akciótervekre további 24,68, illetve 65,72 Mrd Ft áll volna rendelkezésre a 20112013-as idıszakban. Ezzel szemben a térségi elérhetıség javítása prioritásból (3.4 és
3.5) 40 Mrd forint átkerült a KEOP 4. prioritásába. Ennek fı oka, hogy a
prioritásra rendelkezésre álló 489 milliárdos keretbıl eddig 315 Mrd Ft-ra ítéltek
meg támogatást.

3. Mellékúthálózat fejlesztése
Kevésbé jelentıs, csak kistérségi környezeti hatások várhatók a projektek megvalósulása
során, többnyire inkább pozitív, helyenként negatív jelleggel. A környezeti hatás a tervek
részleteitıl és a tervezés prioritásaitól, mikéntjétıl jelentısen függ.
Ez a csoport biztosít pályázati lehetıséget a kistérségek, azaz elsısorban a munkahelyek, a
térségi központok, a közszolgáltatások könnyebb elérésére, azaz a belsı elérhetıségi
viszonyok javítására. Ezek túlnyomó többségükben 4 és 5 számjegyő közutak fejlesztése,
mely javítja az egyes régiók társadalmi és gazdasági kohézióját.
4. Belterületi utak fejlesztése:
Kevésbé jelentıs, csak lokális környezeti hatások várhatók a projektek megvalósulása során,
többnyire inkább pozitív, helyenként negatív jelleggel. A környezeti hatás a tervek részleteitıl
és a tervezés prioritásaitól, mikéntjétıl jelentısen függ.
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Ezen csoport keretében a társadalmi mobilitás környezettudatos fejlesztése érdekében
támogatható az önkormányzati bel- és külterületi utak fejlesztése. Elsısorban önkormányzati
tulajdonú belterületi földutak szilárdburkolatú úttá való fejlesztése, belterületi utak
korszerősítése céljából igényelhetı támogatás.
A ROP-ok közlekedéssel kapcsolatos konstrukciói közül a legnagyobb összegek a mellékutak
és belterületi utak fejlesztése témában kerültek kiosztásra, illetve a 2011-13-as idıszakban is
ebben a témában állnak rendelkezésre a legmagasabb összegek (az Észak-Alföldön pl. majd
14 Mrd Ft). Számos néhány tíz - néhány száz milliós összeget nyert projekt mellett egy - két
Mrdos pályázat is támogatáshoz jutott (pl. a KMOP keretében itt nyert támogatást a
Szabadság- és a Margit-híd rekonstrukciója is).
I/2. Környezetbarát közlekedési módok fejlesztése
5. Vasúthálózat fejlesztése:
Jelentıs, regionális hatásterülető, kedvezı környezeti hatások várhatók.
A vasúti törzshálózaton belüli fejlesztések elsısorban a TEN-T hálózathoz tartozó
szakaszokra koncentrálnak, melyeket komplex módon, a kapcsolódó informatikai,
telematikai, biztonsági fejlesztések egészítenek ki. A támogatható tevékenységek körét
egyrészt a projektelıkészítés (tervezés, engedélyeztetés, tanulmányok készítése) elemei,
másrészt a kivitelezés elemei teszik ki.
A KÖZOP 2. prioritásának 567 milliárdos keretbıl eddig közel 400 Mrd Ft került
megítélésre. Az eddig lekötött és a 2011-2013-as periódusban meghirdethetı összegnek is
mintegy harmada jut(ott) projekt elıkészítésre, a fennmaradó kétharmad a kiemelt
projekteknek jut. Az utód konstrukciókban eddig 1-1 projekt nyert néhány milliárdnyi
támogatást. (A már lezárult konstrukciók keretében a Budapest Kelenföld – Székesfehérvár Boba vasútvonal rekonstrukciója, illetve a Szajol - Püspökladány vasútvonal felújítása
nyertek 100 Mrd Ft feletti összeget, ennél valamivel kisebb összegeket nyert kivitelezésre 3,
elıkészítésre pedig 8 projekt.) Megjegyzendı, hogy több, vasútvonal fejlesztése,
rekonstrukciója témájú projekt a Közösségi közlekedés fejlesztése csoportba sorolt
konstrukciókba nyújtott be pályázatot.



A módosítások elıtt mintegy 82 Mrd Ft forrást terveztek a 2011-13 periódusra,
viszont a jelenlegi tervezett módosításokkal ebbıl 55 Mrd Ft a KEOP 5.
prioritásába („Hatékony energiafelhasználás”) kerül. Ennek oka, hogy 167 Mrd
Ft-nyi még felhasználható keret csak egy része fedhetı le projektekkel az idıbeli
megvalósíthatóság figyelembe vételével. (A 2.4 és 2.5 konstrukciókra rendelkezésre
álló majd 200 milliárdos keretbıl eddig csak 26 Mrd forintot ítéltek meg.)

6. Vízi utak fejlesztése
Jelentıs környezeti hatások lehetnek regionális léptékben, negatív és pozitív jelleggel
egyaránt. A környezeti hatás a tervek részleteitıl és a tervezés prioritásaitól itt is jelentısen
függ.
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A Dunán az év nagy részében hajózható szállítási pálya létrehozása volt a cél. A
„TEN-T belvízi utak” fejlesztésre 21 Mrd Ft állt rendelkezésre Kohéziós Alap
forrásból. Tekintettel arra, hogy a Duna hajózhatósága projekt végül nem kerül
beadásra a 2007-13 programozási idıszakban, ebbıl az összegbıl 20,7 (300 millió
további elıkészítésre, tervezésre maradt meg) átcsoportosítása kerül a kiemelt
kerékpárutak megvalósítására, amit az 5. sz. „Városi és elıvárosi közösségi
közlekedés fejlesztése” prioritásba soroltak be. A KÖZOP 2.4 és 2.5 konstrukción
belül eddig csak vasúti fejlesztést célzó projektek nyertek. Megjegyzendı, hogy mivel a
prioritás összes indikátora vasúttal volt kapcsolatban, erre valószínőleg már a
kezdetektıl számítottak is.

7. Kerékpárút-hálózat fejlesztése
Kevésbé jelentıs környezeti hatások lokális, kistérségi léptékben, pozitív jelleggel.
Ebben a csoportban a KÖZOP keretében a kiemelt közúthálózat fejlesztési beruházásokkal
mőszakilag összefüggı kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítására lehet pályázni.
Regionális operatív programok esetén ebben a csoportban lehet támogatást igényelni a
hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztéséhez, a kerékpárút-hálózat fejlesztésével a
települések, térségek belsı elérhetıségi viszonyainak javításához.



A „3.2. Kerékpárutak fejlesztése” konstrukció keretében a 2007-2013.
programozási idıszakra rendelkezésre áll 7 Mrd Ft, amelybıl 2011. augusztus 30ig megítélésre került 4,97 Mrd Ft. Így szabad forrásként jelenleg 2,03 Mrd Ft áll
rendelkezésre. Ezzel szemben 2011 augusztus 1-ig összesen mintegy 5,5 Mrd Ft
támogatási igény érkezett be a KIKSZ Zrt-hez, ami több mint kétszeresen
meghaladja a jelenleg rendelkezésre álló keretet. A 2011 augusztusában beérkezett
pályázatok közül az értékelés során megfelelı pontszámot elértek számára
biztosították a támogatást, aminek eredményeként a jelenleg rendelkezésre álló
szabad keret megemelése szükséges 4 Mrd Ft összeggel. Ez belsı átcsoportosítással
a „3.5. Térségi elérhetıség javítása - Kiemelt projektek” konstrukció terhére
történhet. A pályázatok elbírálása után javasolt a konstrukció lezárása.

A Regionális Operatív Programok keretében számos település nyert néhány tíz-néhány száz
millió Ft-os támogatást kerékpárút fejlesztésekre, a legtöbb projekt az alföldi régiókban kapott
támogatást. Az elkövetkezı idıszakban régiónként további 1-2 Mrd Ft áll rendelkezésre ilyen
irányú fejlesztésekre. (Kivéve Közép-Magyarországot, ahol ez a konstrukció lezárásra került.)
8. A közösségi közlekedés fejlesztése
Jelentıs környezeti hatások várhatók megvalósulásával, inkább pozitív jelleggel, a tervek
részleteitıl és a tervezés prioritásaitól nagyon függı módon.
Ebben a csoportban a cél a közösségi közlekedés fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek
javítása, hatékonyságának, szolgáltatási színvonalának emelése, az egyéni közlekedéssel
szemben elınyben részesítése. A csoport ROP keretei közé tartozó konstrukciói esetében a cél
a közösségi közlekedés fejlesztésén keresztül a jelentıs gazdasági potenciállal rendelkezı
területek és turisztikai attrakciós célpontok, a kistérségek központi településeinek és a
gyorsforgalmi utak elérhetıségének a javítása, ami hozzájárulhat a munkahelyek és a
közszolgáltatások jobb elérhetıségéhez.
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A Közlekedési Operatív Program keretében a legnagyobb egyösszegő támogatást, 261 Mrd
forintot a fıvárosi 4-es metró – a közösségi közlekedés fejlesztése csoportba tartozó –
fejlesztése kapta. Így az ebbe a csoportba tartozó fejlesztések kapták az OP-ban a legtöbb
támogatást. Az érintett konstrukció le is zárult. Szintén lezárult a városi kötöttpályás
közlekedés fejlesztése témájú konstrukció, melyben néhány tízMrdos támogatást kapott
Szeged, Miskolc, Debrecen, valamint kisebb összeget Budapest villamos (elektromos)
közlekedésének fejlesztésére. (Az elnyert támogatás alapján a legjelentısebb a miskolci
villamosvasút fejlesztése, melyre 33 Mrdot kapott a pályázó.) Itt, szintén már lezárult
konstrukcióban kapott támogatást elıvárosi vasút fejlesztése, rekonstrukciója elıkészítésre 2
projekt. 2009-2010 idıszakban jelentıs számban kerültek támogatásra ITS, IKT jellegő
fejlesztések is (forgalom-irányítás, utastájékoztatás, elektronikus jegyrendszer).



A Duna hajózhatósága projekt - mint azt már jeleztük - nem kerül beadásra, így a
rendelkezésre álló 20,7 Mrd Ft ide kerül átcsoportosításra a következı célra:
A Széchenyi Tervben három kerékpárút-hálózati szakasz került nevesítésre:
– Duna menti kerékpárút kiépítése (EUROVELO 6 hazai szakasza)
– Balatoni Bringaút
– Tisza tavi kerékpárút
A kerékpárutak megvalósítása közlekedésbiztonság javítása tekintetében is
kiemelt fontosságú, mind a kerékpárutat használók, mind pedig a közúton
haladók szempontjából.



Az OP-on belül a két utód konstrukció esetében jelentıs összeg áll még
rendelkezésre a városi és elıvárosi közlekedés fejlesztésére (73,88 Mrd Ft). Ebbıl
azonban most 60 Mrd Ft átcsoportosításra kerül a KEOP 5. („Hatékony energiafelhasználás növelése”) prioritásba. Ennek oka, hogy az 5.4 és 5.5 konstrukciók
rendelkezésre álló, több mint 180 milliárdos keretébıl eddig csak 105,5 került
megítélésre, és a befogadott és értékelt projektek nagysága sem éri el az 5 Mrd
forintot.



A nulla emissziós buszok beszerzése eddig nem volt támogatható terület, azonban az
5. prioritás (Városi és elıvárosi közösségi közlekedés fejlesztése) céljaihoz illeszkedik
az alacsony fogyasztású és alacsony káros-anyag kibocsátású (pl. akkumulátoros)
buszok beszerzése. Ezen fejlesztések hozzájárulnak a tiszta és energia hatékony közúti
jármővek használatának elımozdításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2009.
április 26-i 2009/33/EK irányelvének megvalósításához.

A regionális operatív programok ide sorolható kiírásai keretében eddig is számos projekt
nyert – jellemzıen néhány százmilliós – támogatást, a Nyugat-Dunántúlt és KözépMagyarországot leszámítva (ahol lezárultak a releváns konstrukciók) további 2-3 Mrd Ft-os
összegek állnak rendelkezésre e célból. (A Közép-Magyarországi OP már lezárult, ide tartozó
konstrukciójában jellemzıen budapesti projektek nyertek, más települések leginkább a P+R
parkolók fejlesztésére kaptak támogatást ebben a kiírásban.)
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9. Multimodális közlekedési fejlesztések:
Jelentıs környezeti hatások várhatók kistérségi és lokális léptékben. A hatások irány a tervek
részleteitıl és a tervezés prioritásaitól nagyon függ, jó tervezés esetén inkább a pozitív jelleg
dominál.
E csoport keretei között a közlekedési módok közötti váltás elısegítésére, a logisztikai
központoknak a fı közlekedési hálózatba való jobb bekapcsolására lehet pályázni. További
cél az intermodális kapcsolatok fejlesztése, ezen keresztül a szállítás környezetbarát
közlekedési módokra történı átterelése feltételeinek biztosítása. Cél az országos és regionális
közlekedés intermodalitásának - ezen belül a gazdaságos és környezetbarát elérhetıség javítása, kereskedelemélénkítı hatása révén pedig a versenyképesség fokozása. Fontos
szempont, hogy a külsı infrastruktúra fejlesztések közforgalmú feladatokat is
ellátnak/elláthatnak.
A rendelkezésre álló 51 Mrd forintos keretbıl jelenleg 32,8 Mrd forint van lekötve,
amely szinte teljes egészében a már lezárult, a záhonyi térség logisztikai fejlesztése témájú
konstrukció keretén belül 2-2 projekt elıkészítésére, illetve kivitelezésére (31,7 Mrd) kerül
felhasználásra. A multimodális közlekedési fejlesztések elnevezéső csoportba sorolt KÖZOP
4. prioritáson belül az utód konstrukciók tekintetében elmondható, hogy elıkészítésre eddig 1
Mrd Ft-ot kötöttek le, és további 2 Mrd áll rendelkezésre. Egyfordulós pályázatokra ezidáig
nem egész 5 Mrd Ft került lekötésre.



A szabad forrás jelenleg 17,28 Mrd Ft, amely esetében a támogatási igényt 5,5 Mrd
Ft összegőre becsülik, így itt szabad forrással számolnak. Ennek megfelelıen a
módosítások során innen 5 Mrd Ft került átcsoportosításra a KEOP 5. (Hatékony
energia-felhasználás növelése) prioritásba. Jelenleg a megítélt támogatás alig több
mint 1 Mrd Ft.

II. GOP
A következıkben az egyes intézkedéstípusok fıbb jellemzıit foglaljuk össze, az alábbiak
figyelembe vételével:
− Népszerőségi ráta: az egyes konstrukciók igényelt támogatásának és a meghirdetett
keretösszeg közötti összefüggést mutatja be. (Forrás: GOP félidei értékelés, EMIR
adatok 2007.01.01. - 2009.12.31 idıszak között.)
− Támogatás mértéke, aránya, típusa: az akcióterv tervezetek alapján
− Konstrukció célja és alkalmazott kiválasztási szempontok: az akcióterv idıszak
pályázati kiírásai alapján.
− Legnagyobb projektméret: maximális támogatási mértékkel és támogatási összeggel
számolva (elvileg lehet ennél nagyobb is pl. max. támogatási összeg alacsonyabb
támogatási intenzitással)
II/1. K+F, innováció
Nem jelentıs környezeti hatások, inkább pozitív jelleggel, a tervek részleteitıl és a
tervezés prioritásaitól nagyon függı.
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1. K+F, innováció:
Az ebbe a csoportba tartozó konstrukciók hivatottak ösztönözni a vállalkozások által végzett,
a gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységeket, az innovatív
vállalkozások klaszteresedési folyamatait, az innovatív fejlesztések piacra vitelét, és a
korszerő kutatási infrastruktúra kialakítását.
GOP 1.1.1. Piacorientált K+F (utód)
A konstrukció célja: A konstrukció célja olyan kutatás-fejlesztési projektek támogatása, amelyek
kutatási eredményekre támaszkodva korszerő, magas innovációs értéket
képviselı prototípusok létrejöttét eredményezik.
Népszerőségi ráta:
134,1 %
Támogatás mértéke,
aránya, típusa:

25-500 MFt, max. 80 % (egyfordulós)

10.4. A projekt keretében létrejövı K+F eredmény (prototípus) a
Kiválasztásnál
környezeti szempont: nemzetgazdaságilag kiemelt húzóágazatok (gyógyszeripar, biotechnológia,
logisztika, jármőipar, informatika, elektronika, mezıgazdaság, környezeti
technológiák), valamelyikében hoz létre újdonságot?
Értékelés:

Mintegy 45 Mrd Ft támogatás nyújtható, nem csak KKV-k számára.
Legnagyobb projektméret: ~ 625 MFt
☺ Kapcsolódás az Új Széchenyi Tervben meghatározott kitörési pontokhoz
(amelyek között a környezetvédelem is szerepel)
Környezeti hatása: nagyobb eszközbeszerzéseknek lehet.

GOP 1.3.1./KMOP 1.1.4. Vállalatok / akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai
innovációjának támogatása (utód)
A konstrukció célja: A konstrukció célja olyan vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat)
és akkreditált klaszter tagvállalkozások technológiai innovációs
tevékenységeinek támogatása, amelyek új vagy jelentısen javított piacképes
termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások,
technológiák kidolgozását, a kapcsolódó termelési/szolgáltatási tevékenység
beindítását/bıvítését, és a termék/szolgáltatás piaci bevezetését vállalják.
Népszerőségi ráta:

A: 51,8 %; B: 66,0 %

Támogatás mértéke,
15-500 MFt, max. A: 45 %, B: 55 % (egyfordulós)
aránya, típusa:
Kiválasztásnál
☺ Kapcsolódás az Új Széchenyi Tervben meghatározott kitörési pontokhoz
környezeti szempont:
(amelyek között a környezetvédelem is szerepel)
Értékelés:
A GOP-ból integy 33 Mrd Ft, a KMOP-ból 6 Mrd Ft támogatás nyújtható,
nem csak KKV-k számára.
Legnagyobb projektméret: ~ 1.000 MFt
Környezeti hatása: építéssel járó beruházásoknak, nagyobb eszközbeszerzéseknek lehet.
GOP 1.3.1.C / KMOP 1.1.4.B Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és
középvállalkozások részére
A konstrukció célja:
(jelenleg még nem ismert)
Támogatás mértéke,
aránya, típusa:

5-25 MFt, max. 65 % (automatikus)

Kiválasztásnál
(nincs)
környezeti szempont:
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Értékelés:

A GOP-ból mintegy 27 Mrd Ft, a KMOP-ból 2 Mrd Ft támogatást kaphat
mintegy 1600-2000 db KKV.
Legnagyobb projektméret: ~ 38,5 MFt
 Az automatikus pályázatoknál a kiválasztás a jogosultsági kritériumoknak
történı megfelelés alapján történik, így a válaszható fenntarthatósági
kritériumok nem jelennek meg értékelési szempontként.
Környezeti hatása: A projektek önmagukban kicsik, bár jelentıs mennyiségő
eszközbeszerzés valósulhat meg, amelynek összességében már lehet
érzékelhetı környezeti hatása.

2. Innovációs szolgáltató központok, klaszterek fejlesztése:
Az ide tartozó konstrukciók egyik célja, hogy támogassák az innovatív vállalkozások
alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységét, a K+F elméleti hátterének a
gyakorlatba való áthelyezıdését, annak érdekében, hogy minél több versenyképes termék
kialakítására kerüljön sor, mely erısíti a vállalkozások növekedési potenciálját. Fontos a
vállalkozások és innovatív szervezetek olyan újító eljárásainak és kísérleti jellegő
fejlesztéseinek támogatása, melyek hozzájárulnak az elavult és korszerőtlen technológia
továbbfejlesztéséhez, vagy akár új technológiák kifejlesztéséhez, bevezetéséhez. A termék- és
technológiafejlesztések mellett meg kell nyíljon a lehetıség, újszerő, innovatív kísérleti
megközelítéseken alapuló ötletek fejlesztése, tesztelése, kísérleti végrehajtása és alkalmazása
elıtt is, amelyek alkalmasak szélesebb körő elterjesztésre és megvalósításra. Másrészt a
vállalkozások együttmőködésébıl származó gazdasági elınyök kihasználása érdekében az
ebbe a csoportba tartozó konstrukciók a kis- és középvállalkozások közötti együttmőködés
erısítését szolgálják, az újonnan létrejött, s a már mőködı klaszterek, beszállítói hálózatok,
valamint a szakképzı intézmények és gazdasági szervezetek együttmőködésének támogatásán
keresztül. A hálózatok alakításának ösztönzésével tudniillik eredményesen javítható a kis és
közepes vállalkozások versenyképessége, nemzetközi piacokra való kijutásának feltétele.
A 2011-2013 közötti idıszakban az eredeti elképzelések szerint ezzel kapcsolatos GOP
pályázatok nem indultak volna, a korábban meghirdetett GOP pénzügyi keretek nem
kerültek teljes mértékben kihasználásra. Azonban az Új Széchenyi Terv célkitőzései miatt a
GOP 1.2.1. konstrukció továbbra is elindul.
GOP 1.2.1. Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása
A konstrukció célja:
Regionális szintő K+F+I tevékenység, az együttmőködések, a hálózatosodás
ösztönzése
Népszerőségi arány: 41,5% (korábban: Pólus innovációs klaszterek támogatása)
Támogatás mértéke,
aránya, típusa:

100-1000 MFt, max. 50 % (egyfordulós)

Kiválasztásnál
☺ Kapcsolódás az Új Széchenyi Tervben meghatározott kitörési pontokhoz
környezeti szempont:
(amelyek között a környezetvédelem is szerepel)
Értékelés:

Mintegy 15 Mrd Ft támogatás nyújtható
Legnagyobb projektméret: ~ 2000 MFt
Környezeti hatása: jelentısebb építéssel járó beruházások (ingatlan,
infrastruktúra fejlesztés), eszköz-beszerzések valósulhatnak meg.
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ROP-ok: Régió innovációs potenciáljának a fejlesztése
A konstrukció célja:
Támogatás mértéke,
aránya, típusa,
összege:

DAOP:
ÉAOP:
ÉMOP:

10-150 MFt, max. 80 % (egyfordulós), 0,5 Mrd Ft
10-150 MFt, max. 85 % (egyfordulós), 0,25 Mrd Ft
20-500 MFt, max. 90 % (egyfordulós), 1 Mrd Ft

Kiválasztásnál
(nincs)
környezeti szempont:
Értékelés:

Mintegy 2 Mrd Ft értékő fejlesztés valósul meg.
 Környezeti hatású fejlesztések valószínőleg nem valósulnak meg.
Környezeti hatás: nem jellemzı.

ROP-ok: Klaszterek fejlesztése
A konstrukció célja:
Helyi gazdasági szereplık közötti, iparági klaszter formában megvalósuló
együttmőködések támogatása
Támogatás mértéke,
aránya, típusa,
összege:

DAOP: 10-100 MFt, max. 85 % (egyfordulós); 1,2 Mrd Ft
ÉAOP:
10-150 MFt, max. 80 % (egyfordulós); 1,25 Mrd Ft
DDOP:
10-200 MFt, max. 85 % (egyfordulós); 0,5 Mrd Ft
KDOP:
10-100 MFt, max. 85 % (egyfordulós); 0,25 Mrd Ft
KMOP:
10-200 MFt, max. 80 % (egyfordulós); 1.0 Mrd Ft
NYDOP:
10-200 MFt, max. 90 % (egyfordulós); 0,9 Mrd Ft
ÉMOP:
10-250 MFt, max. 80 % (egyfordulós); 1,2 Mrd Ft

Kiválasztásnál
(na.)
környezeti szempont:
Értékelés:

Mintegy 6,3 Mrd Ft támogatással mintegy 7,5-8,0 Mrd Ft-nyi fejlesztés
valósulhat meg.
 Környezeti hatású fejlesztések valószínőleg nem valósulnak meg.
Környezeti hatás: nem jellemzı.

II/2. Vállalkozásfejlesztés, vállalkozói környezet javítása
Jelentıs környezeti hatások, negatív és pozitív jelleggel, a tervek részleteitıl és a tervezés
prioritásaitól nagyon függı.
3. Technológia-fejlesztés, munkahelyteremtés:
Ezen csoport keretei között a fı cél a növekedési potenciállal rendelkezı vállalkozások,
elsısorban a KKV-k vállalati kapacitásainak komplex fejlesztése, jövedelemtermelı
képességük növelése és a piaci pozícióik javítása érdekében technológia-intenzív
tevékenységek fejlesztésével, a vállalkozások szervezet- és humánerıforrás fejlesztésének, az
IKT technológia és alkalmazások használatának, illetve az üzlet- és piacfejlesztési
tevékenységeknek az integrálásával. Emellett ezen csoporton belül a foglalkoztatás
támogatása is biztosítható - különös tekintettel az esélyegyenlıségi célcsoportokra - például a
bérköltség támogatásán keresztül.
GOP 2.1.1/A és KMOP 1.2.1/A - mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése (utód)
A konstrukció célja: A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése
technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.
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Népszerőségi ráta:

106 %

Támogatás mértéke,
3-20 MFt, max. 40 % (automatikus)
aránya, típusa:
Kiválasztásnál
az automatikus pályázatoknál általánosan alkalmazott kritérium
környezeti szempont:
Értékelés:
GOP forrásból mintegy 30 Mrd Ft támogatást kaphat mintegy 3 000-5 300 db
vállalkozás. KMOP forrás: 4 Mrd Ft.
A projektek önmagukban kicsik, bár jelentıs mennyiségő eszközbeszerzés
valósulhat meg, amelynek összességében már lehet érzékelhetı környezeti
hatása.
Legnagyobb projektméret: ~ 50 MFt
 Az automatikus pályázatoknál nincs pályázati értékelés, így nincsenek
kiválasztási kritériumok és nincsenek válaszható fenntarthatósági
kritériumok sem, amely az eszközbeszerzés esetében lehet indokolt.
Környezeti hatása: A projektek önmagukban kicsik, bár jelentıs mennyiségő
eszközbeszerzés valósulhat meg, amelynek összességében már lehet
érzékelhetı környezeti hatása.
GOP 2.1.1/M és KMOP 1.2.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése (új)
A konstrukció célja: A mikrovállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése,
tevékenységének bıvítése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül
vissza nem térítendı támogatás és hitel kombinálása révén
Támogatás mértéke, visszatérítendı 60 %, de legfeljebb 8 MFt
aránya, típusa:
vissza nem térítendı 40 %, de legfeljebb 4 MFt
Kiválasztásnál
(nincs)
környezeti szempont:
Értékelés:
A GOP-ból 15 Mrd Ft, a KMOP-ból 3 Mrd Ft támogatást kaphatnak
kizárólag mikrovállalkozások.
Legnagyobb projektméret: ~ 10-15 MFt
Környezeti hatása: A projektek önmagukban kicsik, összességében lehet az
építéssel járó beruházásoknak, nagyobb eszköz-beszerzéseknek hatása.
GOP 2.1.1/B. és KMOP 1.2.1/B. Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások számára (utód)
A konstrukció célja:
A kis- és középvállalkozások belsı fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás,
ingatlan-beruházás, marketing) támogatása, hogy fejlıdhessenek a
vállalkozások, új munkavállalókat fogadhassanak, új piacokat szerezhessenek.
Népszerőségi ráta: 107 %
Támogatás mértéke,
15-100 MFt, max. 35 %, (egyfordulós)
aránya, típusa:
Kiválasztásnál
(na.)
környezeti szempont:
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Értékelés:

A GOP-ból 32 Mrd Ft, a KMOP-ból 7,28 Mrd Ft támogatást kaphat mintegy
400-3000 db vállalkozás. Az alacsony támogatási arány miatt jelentıs forrást
jelent a pályázók önereje is (mintegy 30 Mrd Ft), így viszonylag nagyobb
fejlesztések megvalósulása is elképzelhetı.
Legnagyobb projektméret: ~ 285 MFt
☺ A pályázat támogatja a környezetirányítási rendszerek bevezetését is.
☺ Kapcsolódás az Új Széchenyi Tervben meghatározott kitörési pontokhoz
(amelyek között a környezetvédelem is szerepel)
Környezeti hatása: építéssel járó beruházásoknak, nagyobb eszközbeszerzéseknek lehet.

GOP 2.1.3 Komplex technológiafejlesztés és foglalkoztatás támogatása (utód)
A konstrukció célja: Olyan komplex beruházások támogatása, amelyek megvalósítása jelentıs
számú új munkahely megteremtését és tartós fennmaradását eredményezi.
Népszerőségi ráta:

101 %

Támogatás mértéke,
100-1000 MFt, max. 35 % (egyfordulós)
aránya, típusa:
Kiválasztásnál
(viszonylag rövid listából kell kötelezıen választaniuk a pályázóknak)
környezeti szempont:
Értékelés:
Mintegy 45 Mrd Ft támogatást kaphat mintegy 45-450 db, nem csak KKV
vállalkozás. A konstrukció keretében nagyobb projektek valósulnak meg.
Legnagyobb projektméret: ~ 2 850 MFt (legkisebb ~ 285 MFt)
☺ Kapcsolódás az Új Széchenyi Tervben meghatározott kitörési pontokhoz
(amelyek között a környezetvédelem is szerepel)
☺ A pályázat támogatja a környezetirányítási rendszerek bevezetését is.
Környezeti hatása: építéssel járó beruházásoknak, eszközbeszerzéseknek
lehet.
GOP 2.1.4 Környezeti célú fejlesztések (utód)
A konstrukció célja: A támogatási konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai fejlesztéseik
által közvetlenül csökkentsék a környezeti terhelést, azaz kimutathatóan
növeljék az energia-, víz- és egyéb nyersanyaghasználat hatékonyságát,
csökkentsék a hulladéktermelés és egyéb káros kibocsátások mennyiségét és
veszélyességét. A támogatás ahhoz is hozzá kíván járulni, hogy a
környezetvédelmi szemléletmód, a fenntarthatóság figyelembevétele
rendszerezetten és tudatosan bekerüljön a vállalkozások mőködési, termelési
döntéseibe.
Népszerőségi ráta: K: 230,0%, H: 281,7%
Támogatás mértéke,
15-100 MFt, max. 40 % (egyfordulós)
aránya, típusa:
Kiválasztásnál
(viszonylag rövid listából kell kötelezıen választaniuk a pályázóknak)
környezeti szempont:
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Értékelés:

Mintegy 9 Mrd Ft támogatást kaphat mintegy 100-150 db KKV vállalkozás.
A konstrukció keretében nagyobb projektek valósulnak meg.
Legnagyobb projektméret: ~ 2 850 MFt (legkisebb ~ 285 MFt)
☺ Az értékelési kritériumok vonatkozhatnak:
− a termelés technológiai folyamatába bevitt energia-, víz- és
anyagfelhasználás csökkentésére,
− a technológia során keletkezı szennyezések (hulladék, szennyvíz, zaj,
légszennyezı anyagok) kibocsátásának csökkentésére.
☺ A pályázat elıírja valamley környezetirányítási rendszerek bevezetését.
Környezeti hatása: pozitív, az építés során lehet ideiglenes kedvezıtlen hatás.

GOP 2.2.4 .KKV munkahelyteremtés (új)
A konstrukció célja: (jelenleg még nem ismert)
Támogatás mértéke,
1-10 MFt, max. 50 %, (automatikus)
aránya, típusa:
Kiválasztásnál
(jelenleg még nem ismert)
környezeti szempont:
Értékelés:

Mintegy 9 Mrd Ft támogatást kaphat mintegy 900-9000 db, mikro- és
kisvállalkozás.
 Környezeti hatású fejlesztések valószínőleg nem valósulnak meg.

GOP 3.3.2. Versenyképességi program (új)
A konstrukció célja: (jelenleg még nem ismert)
Támogatás mértéke,
25-1000 MFt, max. 50 %, (egyfordulós/kiemelt)
aránya, típusa:
Kiválasztásnál
(jelenleg még nem ismert)
környezeti szempont:
Értékelés:
Mintegy 27 Mrd Ft támogatást kaphat mintegy 30-1200 db, nem csak KKV
vállalkozás.
Legnagyobb projektméret: ~ 1 000 MFt
☺ A pályázat támogatja a környezetirányítási rendszerek bevezetését is.
Környezeti hatása: építéssel járó beruházásoknak, nagyobb
eszközbeszerzéseknek lehet.
GOP 3.3.3. KKV-k piaci megjelenésének támogatása (új)
A konstrukció célja: (jelenleg még nem ismert)
Támogatás mértéke,
1-10 MFt, max. 50 %, (automatikus)
aránya, típusa:
Kiválasztásnál
(jelenleg még nem ismert)
környezeti szempont:
Értékelés:
Mintegy 3 Mrd Ft támogatást kaphat mintegy 600-800 db KKV vállalkozás.
Legnagyobb projektméret: ~ 20 MFt
Környezeti hatása: Jelentıs környezeti hatású fejlesztések valószínőleg nem
valósulnak meg.
GOP 3.5.1. Esélyegyenlıségi célcsoportok a gazdaságban (új)
A konstrukció célja: (jelenleg még nem ismert)
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Támogatás mértéke,
1-10 MFt, max. 50 % (automatikus)
aránya, típusa:
Kiválasztásnál
(jelenleg még nem ismert)
környezeti szempont:
Értékelés:
Mintegy 3 Mrd Ft támogatást kaphat mintegy 300-3000 db, nem csak KKV
vállalkozás.
Legnagyobb projektméret: ~ 20 MFt
 Jelentıs környezeti hatású fejlesztések valószínőleg nem valósulnak meg.

Fıbb változások, tekintettel a környezeti szempontokra:
Az alapvetıen környezetvédelmi indíttatású technológia korszerősítésre irányuló GOP
pályázat (GOP 2.1.4. Környezetvédelmi szempontú technológiakorszerősítés), és kapcsolódó
KMOP tükörpályázata (KMOP 1.2.4. Környezetvédelmi szempontú technológiakorszerősítés)
az utolsó akcióterv idıszakában – a tervek szerint – nem indult volna el. Az Új Széchenyi
Terv elfogadásával azonban a GOP konstrukció megmaradt (a KMOP konstrukció
viszont nem).
A GOP félidei értékelése szerint GOP 2.1.4. Környezetközpontú technológia fejlesztés
konstrukció vonatkozásában az eredetileg tervezett 150–200 támogatott pályázathoz képest
mindössze 23 pályázat érkezett be. Az elsı körös pályázati kiírásból a hulladékgazdálkodást,
mint támogatható tevékenységi kört kizárták. A pályázatnak nem volt „beágyazottsága” a
GOP „szokásos” rendszerébe, így a pályázók aktivitása is alacsony maradt (17 %). 2009-ben
átalakításra került a konstrukció, a korábbi 1 komponens helyett 2 komponenst került kiírásra:
a hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztésére vonatkozó kiírás visszaigazolta az
elızetes piaci várakozásokat. A konstrukciók igen népszerőek voltak, a meghirdetett keretre
több mint kétszeres volt az érdeklıdés. (Ettıl elmarad a KMOP konstrukció, de ennek oka
inkább az, hogy egy régióra arányaiban több pénzügyi keret lett meghirdetve, mint a maradék
hat régióra.)
2-2. táblázat A környezetközpontú technológia fejlesztési konstrukciók népszerősége
Kód

Meghirdetett Igényelt Népszerőkeret,
támogatás,
ségi
Mrd Ft
Mrd Ft
arány

Konstrukció

GOP-2008-2.1.4
Környezetközpontú technológia-fejlesztés
KMOP-2008-1.2.4
Környezetközpontú technológia-fejlesztés
GOP-2009-2.1.4/K
Környezetközpontú technológia-fejlesztés
KMOP-2009-1.2.4/A
Környezetközpontú technológia-fejlesztés
GOP-2009-2.1.4./H Hulladékhasznosítási célú technológia fejl.
KMOP-2009-1.2.4./B
Hulladékhasznosítási célú technológia fejl.

4,90
1,00
2,00
0,84
6,00
0,84

0,80
0,50
4,60
0,97
16,90
0,71

16,3%
50,0%
230,0%
115,5%
281,7%
84,5%

4. Iparterület-, telephely-fejlesztés, inkubátorházak, barnamezıs területek fejlesztése:
Ennek a csoportnak a keretei között az üzleti környezet fejlesztéséhez, az infrastrukturális
feltételek valamint a nyújtott szolgáltatások színvonalának javításához, kiemelten ipari
parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek kialakításához, továbbá fejlesztéséhez,
egyedi regionális ipartelepítéshez lehet támogatást nyújtani. Támogathatók mind építési,
átalakítási, kármentesítési, alapinfrastruktúra kiépítési és fejlesztési tevékenységek, mind
pedig eszközbeszerzés, IT fejlesztések, vállalkozásfejlesztési szolgáltatások, de akár
földterületvásárlás, vagy marketingtevékenység, stb. is.
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3.2.1. Logisztika (utód)
A konstrukció célja: A konstrukció célja a Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok
magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történı kiszolgálása, fıként
a környezetvédelmi szempontból kiemelt szerepet játszó az ún. intermodális
(szállítási módokat összekapcsoló) logisztikai központok fejlesztésével.
Népszerőségi ráta: 51 %
Támogatás mértéke,
25-500 MFt, max. 50 % (egyfordulós)
aránya, típusa:
Kiválasztásnál
környezeti szempont:
Értékelés:

−

projekt befejezési évét közvetlenül követı 3 üzleti év egységnyi
intermodális átterelés növekménye (többletpont minél nagyobb)
Mintegy 9 Mrd Ft támogatást kaphat mintegy 18-360 db vállalkozás.
Legnagyobb projektméret: ~ 1.000 MFt
☺ A pályázat célja részben környezetvédelmi jellegő, amely a kiválasztási
kritériumok tovább ösztönöznek, illetve a pályázat támogatja a
környezetirányítási rendszerek bevezetését is.
Környezeti hatása: építéssel járó beruházásoknak, nagyobb eszközbeszerzéseknek lehet.

ROP-ok: Vállalkozások üzleti hátterének fejlesztése (több alkonstrukcióval rendelkezik)
A konstrukció célja: Üzleti infrastruktúra: ipari park, vállalkozói inkubátorházak fejlesztése
Telephely-fejlesztés: KKV-k mőködı telephelyeinek modernizációja, bıvítése,
nem megfelelı telephelyeik cseréje, a telephelyek kihasználtságának növelése
Ipartelepítés: vállalkozások mőködési helyszínéül szolgáló infrastruktúra
fejlesztésével
Népszerőségi ráta: n.a.
Támogatás mértéke, DDOP, ÉMOP, KDOP:
aránya, típusa:
KMOP:
NYDOP:
DAOP, ÉAOP:
Kiválasztásnál
környezeti szempont:
Értékelés:

10-1000 MFt, max. 50 % (egyfordulós)
10-1000 MFt, max. 70 % (egyfordulós)
10-1000 MFt, max. 100 % (egyfordulós)
10-2000 MFt, max. 100 % (egyfordulós)

−

barnamezıs terület, megújuló energiát használó technológiák elınyben
részesülnek (kivéve telephely-fejlesztés, ipartelepítés)
Mintegy 76,65 Mrd Ft a támogatás nagysága.
☺ Egy alkonstrukció támogatja a környezetirányítási rendszerek
bevezetését.
☺ Új ingatlan létesítése esetén a barnamezıs területek használatát ösztönzi,
és támogatja a kármentesítést.
Környezeti hatása: negatív környezeti hatása az ingatlanvásárlásnak, építéssel
járó és infrastrukturális beruházásoknak, nagyobb eszköz-beszerzéseknek
lehet

GOP 3.1.2. Körzethálózati fejlesztések (utód)*
A konstrukció célja: A szélessávú távközlési infrastruktúra kiépítésének és szolgáltatás beindításának
támogatása hátrányos helyzető, üzletileg kevésbé vonzó kistérségekben, ahol
eddig üzleti alapon nem épült ki szélessávú hálózati infrastruktúra.
Népszerőségi ráta:

51 %

Támogatás mértéke,
500-3000 MFt, max. 50 % (egyfordulós/kiemelt)
aránya, típusa:
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Kiválasztásnál
(nincs)
környezeti szempont:
Értékelés:
A GOP-ból mintegy 12 Mrd Ft támogatást kaphat mintegy 6 db projekt.
Legnagyobb projektméret: ~ 4.000 MFt.
Környezeti hatása: az építéssel és eszközbeszerzéssel járó tevékenységeknek
lehet kedvezıtlen hatása a környezetre, fıleg tájképi, településképi
szempontból
*

2009-2010-ben az AT tartalmazta, de pályázati kiírás nem jelent meg. 2007-2008-ban 3.1.1. Hálózati
infrastruktúra létrehozása konstrukcióként került meghirdetésre.

5. Vállalkozási tanácsadás és menedzsment eszközök fejlesztése
A kis- és középvállalkozások versenyképességének megırzése és fejlesztése céljából, e
csoport a növekedési potenciállal rendelkezı vállalkozások, elsısorban a KKV-k vállalati
kapacitásainak komplex fejlesztését tőzte célul. Jövedelemtermelı képességük növeléséhez és
a piaci pozícióik javításához az e-kereskedelem és kapcsolódó e-szolgáltatások
kialakításának, illetve azok elterjesztésének, valamint a menedzsment eszközöknek, a modern
vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex
vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztéseknek a támogatásával kíván hozzájárulni.
Ebben a csoportban támogatható például az új SaaS (ASP) központok felállítása és
szolgáltatásportfoliójának fejlesztése, hardverek és szoftverek beszerzése, valamint
támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett vállalkozás-, üzlet és piacfejlesztési
(alap- és emeltszintő) tanácsadás; egyéb igénybevett szolgáltatások (pl. tanácsadási folyamat
minıségbiztosítása), elıkészítı tevékenységek, projekt menedzsment, marketingtevékenység,
eszközbeszerzés.
GOP 2.2.1./KMOP 1.2.5. IKT fejlesztések (utód)
A konstrukció célja: A KKV-k jövedelemtermelı képességének erısítése az információs és
kommunikációs technológiai (továbbiakban: IKT) megoldások hatékony
alkalmazása révén mind a belsı vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti
folyamatokban.
Népszerőségi ráta: 65 %
Támogatás mértéke,
1-10 MFt, 50 % (automatikus)
aránya, típusa:
Kiválasztásnál
(nincs)
környezeti szempont:
Értékelés:
A GOP-ból mintegy 9 Mrd Ft támogatást kaphat mintegy 900-9000 db
vállalkozás., a KMOP-ból 1,8 Mrd Ft további 400 vállalkozásnak.
Legnagyobb projektméret: ~ 20 MFt.
Környezeti hatás: Környezeti hatású fejlesztések nem valósulnak meg.
GOP 3.4.1. SaaS központok (utód)
A konstrukció célja: A támogatás célja olyan szolgáltató központok létrehozásának támogatása,
melyek professzionális informatikai alkalmazásokat, mint szolgáltatást
nyújtanak (Software as a Service, SaaS) kis- és középvállalatok számára.
Népszerőségi ráta: 215 %
Támogatás mértéke,
30-350 MFt, 40 % (egyfordulós)
aránya, típusa:
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Kiválasztásnál
(nincs)
környezeti szempont:
Értékelés:
Mintegy 1 Mrd Ft támogatást kaphat mintegy 3-33 db vállalkozás.
Legnagyobb projektméret: ~ 875 MFt.
Környezeti hatás: Környezeti hatású fejlesztések nem valósulnak meg.
ROP-ok: Vállalkozói tanácsadás
A konstrukció célja: A KKV-k által igénybe vett tanácsadási szolgáltatás finanszírozása és a
kapcsolódó adminisztráció lebonyolítása, továbbá a programmal kapcsolatos
ügyfélszolgálati, általános információnyújtási tevékenység végzése
Népszerőségi ráta: n.a.
Támogatás mértéke, DAOP, ÉAOP, ÉMOP, KDOP: nem releváns (közvetett támogatás)
aránya, típusa:
DDOP: 20-400 Mrd Ft, 100 % (közvetett támogatás)
NYDOP: 0-400 Mrd Ft, 100 % (közvetett támogatás)
KMOP: 0-Maximum a komponens keretének 17%-a (egyfordulós, nyílt)
Kiválasztásnál
Kötelezıen megvalósítandó tevékenység az ellátandó ügyfélszolgálati,
környezeti szempont: általános információnyújtási tevékenységek körében az esélyegyenlıséggel és
fenntarthatósággal (fenntartható fejlıdéssel) kapcsolatos információnyújtási
tevékenység
Értékelés:
Mintegy 3,5 Mrd Ft a támogatás nagysága.
☺ A konstrukció célja a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bıvítése.
Környezeti hatás: Környezeti hatású fejlesztések nem valósulnak meg.

Fıbb változások, tekintettel a környezeti szempontokra:
A Minıség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetésével kapcsolatos konstrukciók
csak a 2007-2008 közötti akciótervi idıszakban kerültek meghirdetésre. A konstrukciók
viszonylag népszerőek voltak, ezért a következı akciótervi idıszakokban egyes
gazdaságfejlesztési konstrukciók támogatható tevékenységeibe épültek be (jelenleg még futó
konstrukciók közül a technológia fejlesztési konstrukciókba: 2.1.1./A-B, 3.3.2, és a logisztikai
3.2.1. konstrukciókba).
2.3. táblázat A minıség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetésével
kapcsolatos konstrukciók népszerősége
Kód

Konstrukció

Minıség-, környezet és egyéb irányítási
rendszerek bevezetése
Minıség-, környezet és egyéb irányítási
KMOP-2007-1.2.6
rendszerek bevezetése
* Forrás: Gyorsjelentés, 2010. november 22.
GOP-2007-2.2.2.

Meghirdetett
keret,
Mrd Ft

Igényelt
támogatás,
Mrd Ft*

Népszerőségi arány

0,96

0,76

79,6%

0,27

0,27

100,0%

+ Finanszírozási konstrukciók
A kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozott KKVk fejlesztése a forráshoz jutás lehetıségeinek javításával (beruházási és forgóeszközhitel
nyújtásával), a KKV-k piaci pozícióinak illetve versenyképességének javítása a garancia
eszközének alkalmazásával, a korai és növekedési életszakaszban lévı vállalkozások sikeres
gazdálkodását segítı tıkefinanszírozása kockázati tıke típusú támogatás biztosítása történik
ebben a csoportban. Támogatható a gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, valamint
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immateriális javak beszerzésének és más beruházásoknak a finanszírozását, a már meglévı
üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bıvítését és/vagy fejlesztését, illetve a
tevékenységbıvítéséhez szükséges forgóeszközök, szolgáltatások biztosítását szolgáló
hitelprogram, másrészt a garancia és a viszontgarancia, harmadrészt a tıkefinanszírozás,
illetve a tulajdonosi hitelnyújtás „Közös alap”, és „Co-investment” befektetési alap
struktúrákban.
A mintegy teljes 1 109 Mrd teljes gazdaságfejlesztési forráskeret 40 %-a kerül 2011-2013
közötti idıszakban felhasználásra (448,6 Mrd Ft). A teljes forráskeret 67 %-át a GOP, 33 %át a ROP-ok teszik ki. A GOP esetében további 292,7 Mrd Ft forrás áll rendelkezésre 20072013 közötti idıszakban a KKV-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének
elısegítésére (GOP 4. prioritás és kapcsolódó KMOP konstrukciók.)

☺ Jelenleg a megítélt támogatások 647 Mrd forinton állnak, ami a rendelkezésre álló
összeg több mint 85 %-a.
A GOP több új konstrukcióval is bıvült, amelynek pénzügyi kerete 86 Mrd Ft. Összesen 99
Mrd Ft került a GOP céljaira átcsoportosításra. A GOP pénzügyi forráskerete 2011-2013
közötti idıszakban 328 Mrd Ft.
Az adatok alapján megállapítható, hogy a teljes idıszakban a GOP források 63 %-a
vállalkozásfejlesztésre, míg 37 %-uk K+F és innováció típusú fejlesztésekre kerül
felhasználásra. Ez az arány 2011-2013 közötti idıszakban is fennáll.
III. TIOP
III/1. Humán infrastruktúra fejlesztése
Jelentéktelen környezeti hatások
1. Oktatási, egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése:
Ezen csoportba mindazon projektek beletartoznak, melyek célja egyrészt az egész életen át
tartó tanuláshoz szükséges és a munkaerı-piaci helytállást biztosító kompetenciák
fejlesztéséhez, továbbá a felsıoktatás gazdasági és társadalmi igényekhez való
alkalmazkodásához szükséges formális, nem-formális és informális oktatás infrastrukturális
feltételeinek megteremtése. Másrészt mindazon fejlesztések is ide sorolhatók, melyek
hozzájárulnak egy szolgáltatáselvő ellátórendszer kialakításához, amely az erıforrások
koncentrálásával magasabb átlagos minıségő és költséghatékonyabb gyógyító-megelızı
ellátásokat nyújt az igénybevevıknek és amellyel a hozzáférés egyenlıtlenségei
mérséklıdnek, és a rendszer a szolgáltatások magasabb színvonala mellett hosszú távon is
fenntartható marad. Harmadrészt ide tartoznak a munkaerı-piaci és társadalmi integrációt
segítı szolgáltatásoknak a fejlesztését, infrastrukturális feltételeinek megteremtését/javítását
célzó projektek, melyek keretében az aktív álláskeresést és munkavállalást segítı és támogató
szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére kerül sor.
A ROP-okban megvalósuló, ezen csoportba tartozó fejlesztések esetén a cél a lakosság, a
szociálisan veszélyeztetett társadalmi csoportok életminıségének javítása, a kedvezıtlen
tendenciák mérséklése az alapszolgáltatások kiépítése és színvonalának emelése, a prevenciót
szolgáló eszközök és eljárások elterjesztése, az ellátások differenciáltabb és területileg
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kiegyenlítettebb megszervezése révén. A humán szolgáltatások minıségének és
elérhetıségének javítása komplex szolgáltatásokat nyújtó integrált kis- és mikrotérségi humán
szolgáltató hálózatok és központjaik kialakításával valósulhat meg. Támogatás nyújtható
emellett az óvodai, alap- és középfokú oktatási intézmények épületeinek, a helyi szinten
biztosítandó egészségügyi alap- és a térségi alapon szervezett járóbeteg szakellátás, valamint
az egészségügyi rehabilitáció infrastrukturális fejlesztésére. Támogathatók továbbá a szociális
alapszolgáltatások, a gyermekjóléti alapellátások (bölcsıdék, családi napközik) és a közösségi
intézmények infrastrukturális fejlesztése is.
A támogatandó tevékenységek köre a fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítéstıl az
informatikai rendszerek kiépítésén át az eszközfejlesztésig, eszközbeszerzésig, illetve az
építésig, átépítésig terjed.
2. E-közigazgatás
Az elsıdleges cél ezen csoport esetén, hogy a fejlesztések eredményeként a lakosság, illetve
az egyéni vállalkozók és vállalkozások lehetı legszélesebb köre számára elérhetıvé váljanak
az elektronikus önkormányzati szolgáltatások. További cél az önkormányzatok belsı
hatékonyságának növelése a korszerő informatikai megoldások segítségével és a hozzájuk
kapcsolódó szervezetfejlesztéssel együtt. Ennek megfelelıen a csoport keretein belül az
önkormányzatok informatikai fejlesztéseinek támogatására, a közszolgáltatások elérését
segítı informatikai rendszerek, illetve a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes
hozzáféréshez szükséges infrastruktúra és az információs társadalom fejlesztésére lehet
támogatást igényelni.
III/2. Integrált projektek városi és vidéki rehabilitációhoz
Jelentıs környezeti hatások, inkább pozitív jelleggel, a tervek részleteitıl és a tervezés
prioritásaitól nagyon függı.
3. Leromlott városi területek integrált rehabilitációja:
A városok egyes társadalmi-, fizikai-, gazdasági szempontból is leszakadó, vagy
leszakadással fenyegetett településrészeinek fizikai állapota erısen leromlott,
lakosságcsoportjaik társadalmi helyzete, foglalkoztatási színvonala, életkörülményei
szegényesek, a településrész városi és közösségi funkciókkal való ellátottsága alacsony szintő,
így a városrész nem képes bekapcsolódni a város gazdasági-társadalmi vérkeringésébe. A
támogatás alapvetı célja a városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását okozó
folyamatok megállítása és megfordítása nem pontszerő beavatkozások mentén, hanem több
eszköz együttes, integrált alkalmazása során. Támogathatók a gazdasági, közösségi, közszféra
funkcióit szolgáló fejlesztések, illetve a lakófunkciót erısítı fejlesztések (pl.
energiahatékonyság, bérlakások létrehozása, komfortosítása stb.), valamint a közterületek
fejlesztése.
4. Városfejlesztési akciók támogatása:
A konstrukció célja, hogy integrált, szinergikus hatásokat felmutató akcióterületi
beavatkozások révén újuljanak meg a városok központi és alközponti területei. A
beavatkozások során komplex városrehabilitációs eszközök alkalmazásával újul meg a fizikai
infrastruktúra, valósul meg funkcióbıvítés vagy funkcióerısítés - az akcióterület jellegétıl
függıen - és a fizikai infrastruktúrához kötıdı tartalmi fejlesztés. Ez egyúttal azt is jelenti,
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hogy mind a helyi és vonzáskörzetben élı lakosság, mind pedig a befektetık, turisták számára
vonzó szolgáltató városközpontok alakulnak ki, amelyek megfelelı szintő gazdasági,
kulturális, közösségi, turisztikai stb. szolgáltatásokat képesek biztosítani úgy, hogy
hozzájárulnak a munkahelyek bıvüléséhez. A konstrukció további célja új alközponti
funkciójú városi területek kialakítása, illetve központi, alközponti városrészekhez
kapcsolódóan barnamezıs területek funkcióváltással történı megújítása.
III/3. Turizmusfejlesztés
Közepes környezeti hatások, negatív és pozitív jelleggel, a tervek részleteitıl és a
tervezés prioritásaitól nagyon függı.
5. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés:
Az ide sorolható fejlesztések a látogatószám és a vendégéjszakák növekedéséhez, a turisztikai
szektor jövedelemtermelı képességének javításához, új munkahelyek teremtéséhez, valamint
az erıforrások fenntartható hasznosításához a turisztikai termékek szervezettségének
minıségi javításával, a hálózati együttmőködés kialakításával járulnak hozzá. A támogatható
tevékenységek közé a turisztikai attrakciók és szolgáltatások, komplex turisztikai termékek
létrehozása, illetve fejlesztése, külön konstrukcióban a turisztikai üzleti szolgáltatások, és az
egészségügyi
turizmus
szolgáltatásainak
kialakítása
és
fejlesztése
tartozik
infrastruktúrafejlesztés és eszközbeszerzés révén.
6. Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások minıségi fejlesztése:
Az ide sorolható fejlesztések a látogatószám és a vendégéjszakák növekedéséhez, a turisztikai
szektor jövedelemtermelı képességének javításához a meglevı szálláshelyek fejlesztése,
felújítása, kapacitásnövelése, kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése útján kívánnak
hozzájárulni. Elsısorban olyan attrakciók környezetében, ahol nem áll rendelkezésre
megfelelı szálláshely-kapacitás, részben lehetséges új szálláshelyek kialakítása is.
7. Turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése:
Az ide sorolható fejlesztések a látogatószám és a vendégéjszakák növekedéséhez, a turisztikai
szektor jövedelemtermelı képességének javításához a turizmusban érintett szereplık
együttmőködésének ösztönzésével, a turisztikai szereplık együttmőködésén alapuló
fejlesztések, valamint a közös, helyi és térségi szintő desztináció-marketing folyamatos
ellátásához szükséges háttér biztosításával. Támogatható tevékenységek a turizmust szolgáló
helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek szervezet- és
hálózatfejlesztési projektjei, termék alapú turisztikai klaszterek kialakítása, infrastruktúrafejlesztések és eszközbeszerzések, e-turisztikai fejlesztések, szakmai fejlesztési tervek,
akciótervek készítése és szakmai fejlesztési projektek elıkészítése, megvalósítása.
A mintegy teljes 1 520 Mrd teljes településfejlesztési forráskeret 21 %-a kerül 2011-2013
közötti idıszakban felhasználásra. A teljes forráskeret 37 %-át a TIOP, 63 %-át a ROP-ok
teszik ki. A TIOP kizárólag a III/1. Humán infrastruktúra fejlesztéseket támogat, a III/2.
Integrált projektek városi és vidéki rehabilitációhoz intézkedés csoport, illetve a III/3.
Turizmusfejlesztés intézkedés csoportok ROP forrásból valósulnak meg. ROP források a
III/1. intézkedés csoport finanszírozásában is részt vesznek. A legtöbb forrás III/1. Humán
infrastruktúra fejlesztésekre kerül felhasználásra (897,5 Mrd Ft, 59 %), ezt követi a III/3.
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Turizmusfejlesztés (321,0 Mrd Ft, 21 %), majd ezt követik a III/2. Integrált projektek városi
és vidéki rehabilitációhoz kapcsolódó források (301,73 Mrd Ft, 20 %).

☺ A TIOP-ból jelenlegi idıpontig megítélt támogatások nagysága 403 Mrd Ft, ami az
564 milliárdos keretnek több mint a 70 %-a.
A 2011-2013 közötti idıszakban felhasználható mintegy 326 Mrd Ft legnagyobb része
továbbra is szintén III/1. Humán infrastruktúra fejlesztésekre fordítódik majd (57,4 %), de
már csak kisebb mértékő városi és vidéki rehabilitáció valósul meg, míg arányaiban nınek a
turisztikai források.
IV. KEOP
IV/1. Megújuló energia fejlesztések, energiahatékonyság növelése
Közepes környezeti hatások, helyi vagy kistérségi kiterjedéssel, inkább pozitív jelleggel,
a tervek részleteitıl és a tervezés prioritásaitól nagyon függve.
1. Megújuló energiafelhasználás növelése:
Elsısorban önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, valamint
vállalkozások által megvalósítandó, hı- és/vagy villamosenergia-termelésre fókuszáló
projekteket kívánják támogatni, amelyek eredményeként a megújuló energiaforrásokból
termelt hı- és villamos energia részaránya a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekszik,
hozzájárulva a fosszilis energiahordozók felhasználásával járó CO2 kibocsátás mérsékléséhez.
A támogatható tevékenységek köre széles; a biomassza, a geotermikus-, nap-, szél-,
vízenergia hasznosításától kezdve a megújuló bázisú szilárd tüzelıanyag elıállításán, illetve a
megújuló energián alapuló távfőtı rendszerek kialakításáig terjed.
☺ A félidei értékelés alapján 2010 szeptemberéig 12,44 Mrd forint kötelezettség vállalás
történt IH döntés alapján, ami a rendelkezésre álló összegnek akkor még csak mintegy 18
%-a volt. Az összegek legnagyobb részét (kb. 80 %-át) az energia-elıállítás támogatására
fordították, különbözı lehetıségek felhasználásával (faapríték, biogáz, geotermia stb.). Ez
a konstrukció le is zárult.4 Jelenleg a megítélt támogatás már több mint 33 Mrd forint,
ami közelíti a tervezett összeg felét. (Bár szerzıdéses szint még csak 20 Mrd forint.)
Ugyanakkor 2011-ben már beérkezett igények alapján már 15 Mrd Ft hiány
mutatkozott a prioritáson, továbbá indikatívan mintegy 5,5 Mrd Ft lekötése történt meg
(elızetes regisztráció, vagy elsı fordulón elıkészítés). Továbbá a 2011-es pályázati
tapasztalatok alapján a fennmaradó forrásra is magas a pályázói igény.



4

A KÖZOP-ról való átcsoportosítással a prioritás kerete a jelenlegi 67,95 Mrd-ról
40 Mrd Ft-tal 107,95 Mrd Ft-ra nı. A kormány 2010. decemberében, a KEOP 20111-3-as akciótervének elfogadásakor döntött arról, hogy a bioetanol üzemek nem
támogathatók a KEOP keretében, a bioetanollal kapcsolatos szakmai, energetikai,
ökológiai viták miatt. Így a konstrukció megszüntetésre került és az ilyen célra beállított
8 Mrd Ft átcsoportosításra került a prioritás más konstrukcióira. A növekedésre annál

Az adatok a félidei értékelés alapján kerülnek bemutatásra a továbbiakban is.
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is inkább szükség lesz, mert a legfrissebb adatok alapján a támogatási igény elérte
a 120 Mrd forintot.
2. Hatékony energiafelhasználás:
Ezen konstrukció csoporton belül épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és
irodaépületeire), továbbá a távhıtermelés és –szolgáltatás primeroldali infrastruktúrájának
energetikai korszerősítésére irányuló beruházásainak elısegítése, - részben pénzügyi
konstrukciókkal történı – támogatása történik. A támogatható tevékenységek közé az
épületek hıtechnikai adottságainak javítását, főtési, hőtési használati melegviz tároló
rendszerek korszerősítését, világítási rendszerek korszerősítését, közvilágítás korszerősítését,
komplex fejlesztést, megújulókkal történı kombinálást, napkollektor, biomassza
alkalmazását, valamint a távhıellátás energiahatékonysági korszerősítését célzó
tevékenységek tartoznak.

☺ A félidıig 14,4 Mrd forint kötelezettség vállalás történt IH döntés alapján, ami az akkor
rendelkezésre álló összegnek mintegy 33 %-a volt. Így ez a prioritás már akkor is relatíve
sikeresnek volt mondható. Az összegek legnagyobb részét a hatékonyságnövelésre
fordították különbözı például napkollektoros megoldásokkal, a harmadikfeles konstrukció
pedig jellemzıen főtéskorszerősítéseket jelentett. Ez a két konstrukció mostanra már le is
zárult. A távhıszektor energetikai korszerősítésére eddig nagyon csekély összeget
költöttek (2 Mrd), így a várakozások alapján az eredetileg meghirdetett összeg jócskán
lecsökkent. Jelenleg 43,6 Mrd a megítélt támogatások összege, és majd duplája az
igény. A már beérkezett igények és az indikatív lekötések alapján 18 Mrd Ft hiány
mutatkozik a prioritáson.



Jelentıs, százmilliárdos nagyságrendő forrásigény mutatkozik mind a központi
költségvetési szervek, az önkormányzatok, valamint a MÁV és a sportlétesítmények részérıl az energiahatékonyság javító beruházásokra. A már
jelentkezı hiányok pótlására a prioritás keretét a jelenlegi 41,45 Mrd-ról 120 Mrd Ft-tal
növelik, így a keret 161,45 Mrd Ft-ra nı.

IV/2. Fenntartható települési környezet és életmód fejlesztése
Jelentıs környezeti hatások, kisebb és nagyobb térségekre kiterjedıen, inkább pozitív
jelleggel, a tervek részleteitıl és a tervezés prioritásaitól nagyon függı.
A kapcsolódó KEOP prioritás szintjén 2011. szeptemberéig 347 Mrd forint volt a megítélt
támogatás, ami a rendelkezésre álló összegnek mintegy 50 %-a. A kifizetési arány jelenleg
4 % körüli, ami jelentıs problémára utal.
3. Települési szilárd hulladékgazdálkodás:
Az EU hulladékkezelési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, költséghatékony, jelenleg
hiányzó hulladék begyőjtési és hulladékkezelési kapacitások létesítésének támogatása valósul
meg. A támogatható tevékenységek a megelızéssel, szelektív győjtéssel, szerves hulladék
lerakótól történı eltérítésével, lerakással történı ártalmatlanítással, továbbá meglévı
rendszerek továbbfejlesztése esetén kapacitásfejlesztéssel, begyőjtött hulladék elıkezelésével, lerakó kapacitás kihasználtságának növelésével kapcsolatosak.
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 A konstrukció csoport jelenleg 42 Mrd-os megítélt támogatási szinttel rendelkezett, ami
regionális és nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszerek támogatását jelentette. Ez az
eredetileg tervezett 120 Mrd-os kerethez képe igen kevés. A projektek eredetileg
tervezett költsége és a pályázási kedv is lecsökkent, így a megvalósítására eredetileg
tervezett keretet a megvalósítás alatt álló, elıkészítési szakaszban lévı és még benyújtani
tervezett pályázatok költsége jelenleg nem meríti ki.
4. Szennyvíz-kezelés fejlesztése:
A támogatott projektekkel az Uniós csatlakozásból a szennyvízelvezetés és -kezelés területén
Magyarországra háruló részben derogációs feladatok határidıre történı teljesítéséhez lehet
hozzájárulni. A támogatható tevékenységek közé a szennyvíztisztító telep létesítése, bıvítése,
korszerősítése; csatornahálózat építése, bıvítése, rekonstrukciója; szennyvíziszap kezelı
létesítmények létesítése; egyedi szennyvízkezelés megvalósítása; települési folyékony
hulladék szállítási feltételeinek korszerősítése, illetve a regionális operatív programok
keretében 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése tartozik.

☺ A konstrukció csoport 2009 végére már 122 Mrd-os kötelezettség vállalással rendelkezett,
ami messze a legmagasabb volt az összes közül. A további lekötések megfelelıen haladtak
és mára 288 Mrd-os megítélt támogatási összeggel számolnak. Az igények alapján
kiderült, hogy a keret kevés lesz, így az ivóvizes keretbıl átkerült ide további 40 Mrd
Ft. A ROP-okban 2011-13-ban 10,46 Mrd Ft áll rendelkezésre szennyvízkezelésre az
érintett 5 régióban.
5. Megfelelı ivóvízminıség biztosítása:
A konstrukció csoport célja a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása,
azáltal, hogy a közmőves ellátás során a teljes lakosság egészséges és jó minıségő ivóvizet
kapjon és így minimálisra csökkenjen a nem megfelelı minıségő ivóvíz tartós
fogyasztásából, a vízben lévı káros anyagok szervezetre gyakorolt hatásából eredı
veszélyeztetettség kockázata. Itt támogatható térségi rendszer létesítése, csatlakozás másik
vízellátó rendszerhez, más vízbázisra áttérés, vízkezelés, ivóvízhálózat rekonstrukciója, eddig
el nem látott területek bekapcsolása a vízellátásba, hálózattisztítás, tartalék kutak, vízmőtelepi
létesítmények állapotának javítása, vízbiztonsági terv, hálózatrekonstrukciós intézkedési terv
készítése.

 A félidei értékelés szerint kritikus az „Ivóvízminıség javítására” vonatkozó vállalás
teljesítése. Ha az adatokat nézzük ez így is van, ez az intézkedés típus 2009 végére 850
milliós kötelezettség vállaláson állt. A megítélt támogatás most csak 16 milliárdos
szinten van. Az összes igenyelt támogatás 105 Mrd forint, így az eredetileg tervezett
181 milliárdos keretet már 40 Mrd-dal csökkentették is (átkerül a szennyvizes
csoportba), de így is kérdéses a megvalósulás. Az eddig kifizetett 800 milliós összeg
gyakorlatilag nulla a tervezett szinthez képest. A probléma fı oka, hogy ez feladat
jórészt az EU normák miatti kényszerre alapul és nem a valós igényre. A projektek mind
az önkormányzatok, mind a lakosság számára tehertételt jelentenek, és elviszik a keretet a
valós problémáktól. A lakosság nem fog javulást érzékelni, viszont a díjak jelentıs
növekedését igen. Kormánydöntés született az önerı központi biztosításáról, ami
jelentısen csökkenti a kockázatot, de ez sajnos a lakossági terhek növekedésén nem segít.
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Sıt a megvalósított fejlesztések esetében elıfordult szag és íz romlás sem javítja majd a
projektek elfogadását.
6. Települési vízrendezés:
A regionális operatív programok a veszélyeztetett települések bel- és csapadékvíz-elvezetési
problémáinak kezelését célzó konstrukciói tartoznak. Itt támogatható a bel- és/vagy
csapadékvíz elvezetését biztosító eszközök beszerzése, korszerősítése, elválasztott rendszerő
csapadékvíz-elvezetı hálózat tervezése, kiépítése, rekonstrukciója, fejlesztése, a belterületet
veszélyeztetı vízfolyások és belvízcsatornák rekonstrukciójának, építésének tervezése,
kivitelezése. Támogatást kaphatnak a belterületet védı dombvidéki árvízcsúcs-csökkentı
tározók, záportározók és átemelık, a síkvidéki belvíztározók rekonstrukciójának, építésének
tervezése, kivitelezése, valamint a belterületet védı övárok-rendszer rekonstrukciójának,
kiépítésének tervezése, kivitelezése. Végül támogatható a településrıl elvezetett vizek
visszatartását, tározását, közösségi célú gazdálkodását, vízpótlását biztosító rendszerek
rehabilitációjának és kiépítésének tervezése, kivitelezése, illetve a csapadékvíz belterületi
elvezetését ill. mikrotérségi megtartását szolgáló rendszerek kialakítása ill. rekonstrukciója a
külterületi vízgazdálkodási létesítményekkel összhangban.

☺ Terveink szerint két régiót kivéve 2011-13-ban a települési és térségi vízrendezés
konstrukciók egy komplex kiírásba kerülnek összevonásra. Tervek szerint vízrendezésre a
ROP-ok keretében 2011-13 között 22,43 Mrd Ft fordítható.
7. Fenntartható életmód, fogyasztás:
E konstrukció csoportba a fenntartható életmód folytatásához szükséges környezettudatos
szemléletmód, értékrend, ismeretek megteremtését, továbbá a szakpolitikák, stratégiák,
megalapozását, a környezetvédelmi hatósági tevékenységét hatékonyságát segítı tudás
közzétételét, s ez által a környezeti demokrácia erısítését is szolgáló e-környezetvédelmi
fejlesztések tartoznak. Támogatható rendezvények, kampányok tervezése és bonyolítása,
tanácsadó irodák és információs központok fejlesztése, középületek komplex környezetbarát
átalakítása, továbbá infokommunikációs rendszerfejlesztés, valamint stratégiai zajtérkép és
intézkedési terv készítése. Emellett meghatározott mintaprojektek (hivatásforgalmú
kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása és a házi és közösségi
komposztálást népszerősítı mintaprojektek), illetıleg a környezetbarát, helyi élelmiszerek
piacának fejlesztését és biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minısítı
vagy hitelesítı rendszerének fejlesztését, népszerősítését célzó projektek is ide tartoznak.

 A kapcsolódó KEOP prioritás szintjén 2010 szeptemberéig 5,51 Mrd Ft kötelezettség
vállalás történt IH döntés alapján, ami a rendelkezésre álló összegnek mintegy 25 %-a.
Jelenleg a megítélt támogatások összege még csak 4,5 Mrd Ft több mint 20 Mrd-os
összigénylés mellett. Ez utóbbi közelíti a rendelkezésre álló keretet. A kifizetési arány
jelenleg 14 %-os volt. Ennek nagyobb részét a szemléletformálási, némileg kisebbet a
mintaprojektek adták. E két faladatra a vizsgált tervezési idıszakra több mint 8 Mrd Ft
marad.
IV/3. Vizek mennyiségi és minıségi védelmét és kárelhárítását szolgáló fejlesztések
Jelentıs környezeti hatások, számos esetben nagyobb térségre kiterjedıen, inkább
pozitív jelleggel, a tervek részleteitıl és a tervezés prioritásaitól nagyon függ.
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A kapcsolódó KEOP prioritás szintjén 2010 szeptemberéig 194 Mrd Ft kötelezettség vállalás
történt IH döntés alapján, ami a rendelkezésre álló összegnek mintegy 49 %-a. A megítélt
támogatás jelenleg 278 Mrd Ft. Ez a legjobb helyzetben lévı intézkedés típus. A kifizetési
arány azért itt is csak 9 %-on áll.
8. Árvízi biztonság javítása:
E konstrukció csoportba állami, illetve önkormányzati tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések
tartoznak. Azaz árvízi tározók létesítése, meglévık rekonstrukciója, közép- és nagyvízi meder
lefolyási viszonyait, vízszállító-képességének megırzését és javítását célzó intézkedések és
mőszaki beavatkozások, árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója, altalajállékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellı biztonságú szakaszok
megerısítése; hullámvédı erdısáv létesítése és rekonstrukciója, támfalak rekonstrukciója,
töltéskorona burkolat építése, keresztezı mőtárgyak építése, átépítése, árvízvédelmi
fıvédvonalak infrastrukturális fejlesztése, üzemelési és fenntartási eszköz- és mőszerbeszerzés. Ezt egészíti ki az árvízi kockázati térképezés és a stratégiai kockázatkezelési terv
készítése (elızetes kockázatbecslés, alapadatok elıállítása, beszerzése, nagyvízi
mederkezelési tervek, árvízvédelmi koncepciótervek, stratégiai tervek és döntés-elıkészítı
tanulmányok, kockázatelemzés, ár- és belvízi veszély- és kockázati térképek, kockázatkezelési tervek, kapcsolódó vízminıségi kockázati területi tervek készítése, közvélemény
tájékoztatása és társadalmi konzultáció) támogatására lehet pályázni.

☺ A konstrukció csoport jelenleg jelentıs, 132 Mrd-os kötelezettség vállalással
rendelkezik, amibıl az állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések több mint 111 Mrdot tesznek ki. A teljesítés sikeres, a keretet átcsoportosítással 155 milliárdról megnövelték
ugyan több, mint 13 Mrd Ft-tal, de az igények tükrében ez is kevésnek tőnik. Ez azt
jelenti, hogy az eddig lekötött önkormányzati fejlesztések száz százalékos
kihasználtságot jelentenek, viszont az államiaknál a 9,8 Mrd-nyi tartalék projekt már
nem finanszírozható. Az eddigi ráfordítások nagyobb részét a VTT-hez kapcsolódó árvízi
tározó, és hullámtéri beavatkozások adták.
9. Tájgazdálkodás vízi infrastruktúrája:
A Vásárhelyi Terv továbbfejlesztésével összhangban a tájgazdálkodást megalapozó
infrastruktúra kialakításához (ártéri tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer kiépítése,
vízbeeresztı mőtárgy építése, állandó vízfelületek kialakítása, tájrendezés és tájba illesztés,
tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges eszközök,
valamint mőködési szervezeti infrastruktúrájának fejlesztése, illetve monitoring rendszerek
kiépítése, illeszkedve a meglévı és folyamatban lévı integrált monitoringhoz, informatikai
rendszer létrehozása) lehet támogatást elnyerni. (Nem tudjuk, hogy sikeres lesz e, de
fenntarthatósági szempontból kedvezı.)

☺ Az elızı konstrukció csoport VTT-s projektjeinek kiegészítését jelenti a célra szánt 4,8
Mrd Ft-tal. Jelenleg a beadott pályázatok alapján hiánnyal számolhatunk, az igényelt
összegek meghaladják a keretet.
10. Komplex vízvédelem:
A támogatható tevékenységek hatására javulni fog a felszíni és felszín alatti vizek minısége
és mennyisége, valamint csökkenni fog veszélyeztetettségük, egyszersmind Európai Uniós és
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hazai kötelezettségeinknek is eleget lehet tenni. A regionális operatív programok közé tartozó
komplex vízvédelmi projektek esetében belvízzel és csapadékvízzel való gazdálkodás
fejlesztése, a létesítmények megközelítéséhez, védelméhez és használatbavételéhez szükséges
és indokolt beruházások, szennyezı források kizárása, kisvízfolyások vízkár elhárítási
fejlesztései, meder és mellékág, valamint holtág rehabilitációs tevékenységek,
vízvisszavezetés és vízpótlás infrastruktúrájának felújítása, építése, vízkárelhárítási tározó és
záportározó építése, rekonstrukciója tevékenységek támogathatók.

 A konstrukció csoportban jelenleg 34 Mrd-os megítélt támogatással számolnak,
kiegészítve a Duna-Tisza közi homok-hátságra szánt 7,6 Mrd-dal. Az eredetileg 64
milliárdos keretbıl 13,1 Mrd Ft-t az árvízi biztonság javítására csoportosítottak át. (Az
elvonás az RSD projektnek a Dél-Pesti szennyvíztisztító tisztított szennyvizének a fıágba
történı átvezetését szolgáló fejlesztésének halasztását jelenti, éppen annak a fejlesztésnek a
halasztását, amelynek jelentıs terheléscsökkentı hatása elsı látásra is triviális. Igaz, hogy
nem volt igazán gazdája ennek a beavatkozásnak. Ez az eset jól mutatja, a rendszer
hatékonysági problémáit.) A konstrukció csoport a vizsgált idıszakban a VKI
monitoringra fordítandó 1,3 Mrd-os, és a ROP-ok fıleg vízrendezési célú (a 6. pontnál
már említett) több mint 23 Mrd-os tervezett ráfordításával jelenik meg.
11. Vízbázis-védelem, rekultiváció, kármentesítés:
A pályázó projektek megvalósításával javulni fog a felszíni és felszín alatti vizek minısége és
mennyisége, valamint csökkenni fog veszélyeztetettségük. Települési szilárd hulladéklerakók
helyi és térségi szintő, folyékony hulladéklerakók, dögkutak, stb. helyi szintő rekultivációja,
szennyezett területek kármentesítése, illetve ivóvízbázis védelmi beavatkozások
támogathatók. Utóbbi esetében az állapotfelméréstıl, a monitoring-rendszer kialakításán át az
árkok, kettısfalú szennyvízcsatornák létesítéséig, valamint felszín alatti létesítmények
felszámolásáig sokféle tevékenység támogatható.

☺ A konstrukció csoport már félidıben kb. 100 Mrd-os nagyságrendő lekötéssel
rendelkezett, ami már akkor meghaladta a tervezett mértéket, és aminek nagy része a
hulladéklerakók rekultivációját szolgálta. Erre jelenleg 88,5 Mrd-os a megítélt
támogatás és ennek több mint duplája az igény. A ROP-k tekintetében NyugatDunántúl és Észak Alföld indítja már csak a konstrukciót, melyek keretében 1,4 Mrd Ft
fordítható települési hulladéklerakók rekultivációjára.



A KEOP-2.3.0 rekultivációs konstrukcióban az elıkészített projektek
megvalósítási költségigénye 16 Mrd Ft-tal meghaladja a megvalósításra
rendelkezésre álló keretet. Az ide beérkezett pályázatokban nem szereplı, de
további rekultivációs igényt jelentı bezárt hulladéklerakók rekultivációjának
támogatására nyitották meg a 2.3.0/B konstrukciót, 10 Mrd Ft-os kerettel.

IV/4. A biodiverzitás megırzését, természet védelmét erısítı fejlesztések
Jelentıs környezeti hatások, inkább lokális, kistérségi hatásterülettel, pozitív jelleggel.
A kapcsolódó KEOP prioritás szintjén 2011 szeptemberéig 13,6 Mrd Ft a megítélt
támogatások nagysága, ami a rendelkezésre álló összegnek csak mintegy 36 %-a. Ez az
összeg 2009 végén, még 4 Mrd-on állt. A kifizetési arány szeptemberben 10,5 %-os volt.
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12. Élıhely-védelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetbarát átalakítása:
A 12. csoportba tartozik a Natura 2000 vagy védett természeti területek élıhelyeinek
helyreállítása és megırzése mellett az élettelen természeti értékek helyreállítása és megırzése,
a vonalas létesítmények (szabadvezeték, közút) természetbarát átalakítása is.

☺ A konstrukció csoport 2011 szeptemberére jelentıs, 10,5 Mrd-os megítélt összeggel
rendelkezett, ami több mint háromnegyede volt prioritásénak. A fejlesztések tartalmaztak
többek között duzzasztó hosszirányú átjárhatóságának biztosítását, komplex természeti
értékvédelmi programot. Viszont az igényelt támogatásokat nézve még marad erıforrás a
keretben.
13. Győjteményes növénykertek és védett történeti kertek védelme:
E konstrukció csoportba a győjteményes növénykertek és történeti kertek megırzését,
helyreállítását (vizes élıhelyek kialakítása, vizes és nem vizes élıhelyek rekonstrukciója,
speciális élıhelyekhez, győjteményekhez kapcsolódó beruházások, védett növényfajok „ex
situ” megırzési programjához kapcsolódó tevékenységek, kertek, parkok állapotának
javításához kapcsolódóan, megalapozott kerttörténeti kutatás, értékelés és javaslatok alapján
meghatározott tevékenységek) célzó projektek pályázhatnak.

☺ A konstrukció csoport 2011-re 1,5 Mrd-os megítélt támogatással rendelkezett, fıleg
arborétumok, füvészkerti győjtemény megırzéséhez és helyre-állításához szükséges
infrastruktúra fejlesztésekre költve. Az összigény mintegy 2 Mrd-os.A 2011-2013-as
idıszakra jutó 1,75 Mrd Ft, 1 Mrd-os növekményt tartalmaz.
14. Élıhely-megırzés infrastrukturális támogatása:
A 14. csoporton belül lehet pályázni az élıhely fenntartás infrastrukturális hátterének
megteremtésére (karámok létesítése, villanypásztor, kerítés kialakítása; épületek és ezek
kiegészítı létesítményeinek felújítása; állatok számára kutak, itatóhelyek létesítése; erı és
munkagépek beszerzése élıhelyek megırzéséhez; az élıhely megırzéséhez kapcsolódó
infrastruktúrák létesítése).

☺ Új konstrukció 4 Mrd-os tétellel.
15. Erdei iskolák és óvodák infrastrukturális fejlesztése:
A 15. csoportban az erdei iskolák és erdei óvodák fejlesztésére (nem turisztikai célú
épületrekonstrukció, felújítás, környezettudatos átalakítás; funkcióbıvítés, bútor beszerzés,
akadálymentesítés; eszköztár fejlesztés, speciális, tematikus terepi bemutatóeszközök
rendszerének kiépítése, terepi laborfelszerelések és megfigyelı- és mérı eszközök, a terepi
megfigyelést könnyítı, nem motoros meghajtású közlekedési eszközök beszerzése, rendezési
munkálatok; térségi erdei iskola/óvoda hálózatok kialakítása, stb.) nyerhetı támogatás.

 A konstrukció csoport jelenleg arányában jelentıs, 1,5 Mrd-os megítélt támogatással
rendelkezett. Ugyanakkor a vizsgált idıszakra jutó 1,44 Mrd-os összeg a keret 1 Mrdos csökkenésével (átkerült a 14. csoportba) alakult ki. Ez azért ellentmondásos, mert
az igények kb. 5 Mrd-os szinten mozognak.

57

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

A mintegy 1 484 Mrd teljes környezetvédelmi forráskeret mintegy 56 %-át teszi ki a IV/2.
Fenntartható települési környezet és életmód fejlesztése intézkedéstípus, ami elsısorban a
hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés és ivóvízminıség-javítás területén szükséges EU
kötelezettségek teljesítésének szükségessége magyaráz (lásd 2-1. ábra). A 2011-2013 közötti
idıszakban felhasználható 239 Mrd Ft-nak továbbra is szintén több mint fele (58 %) e
célokra fordítódik majd.

2.2 Az akciótervek
programokkal

összefüggése

más

releváns

tervekkel,

illetve

Az összefüggésekre az alábbi, 2-4. táblázatban mutatunk rá. Külön jelezzük a módosítások
vonatkozásait is (
).
2-4. táblázat
Vizsgált stratégia megnevezése

Jogszabály

Idıtáv

OP

Akcióterv
2011-2013

KÖZOP
Átfogó stratégiák
Magyar Közlekedéspolitika
Országos Területfejlesztési
Koncepció
Magyar Kormány Logisztikai
Stratégiája és Akcióterve
Európai Duna Stratégia (EDS)
Európa gazdasági fellendülés terve
Ágazati stratégiák
Közlekedés-fejlesztési
szektorstratégiák
Nemzeti Út- és Hídfelújítási
Program

19/2004. (III. 26.) OGY
2005-2015
határozat
97/2005.(XII.25.) OGY
2005-2020
határozat






N
2007-2020



2009-2020



2007-2013



96/2005. (XII. 25.) OGY
2005-2020
határozat
97/2005.(XII.25.) OGY
2005-2020
határozat



Kerékpáros Magyarország Program





TIOP
Átfogó stratégiák
Országos Fejlesztéspolitikai
Koncepció
Országos Területfejlesztési
Koncepció



Új Széchenyi Terv

tervezet



Európai Duna Stratégia (EDS)

tervezet



Ágazati stratégiák
Szociális védelemrıl és a társadalmi
összetartozásról szóló nemzeti
stratégiai jelentés
Egész életen át tartó tanulás
magyarországi stratégiája

2212/2005. (X. 13.)
Korm. hat.
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2006-2008



2005-2013
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Vizsgált stratégia megnevezése

Jogszabály

Idıtáv

OP

Oktatási esélyegyenlıségi
munkaprogram
Roma Integráció Évtizede Program
Stratégiai Terv
Egészségügy Fejlesztéspolitikai
Koncepció

68/2007. (VI. 28.) OGY
2005-2015
határozat



2006-2020



Kulturális Modernizációs Program

2005-2013



Közmővelıdési Stratégia

2007-2013



2005-2013



2007-2013



Akcióterv
2011-2013



Nemzeti Turizmusfejlesztési
Stratégia
Regionális Turizmusfejlesztési
Stratégia (9 turisztikai régió)
Ágazati Turizmusfejlesztési
Stratégia (lovas-, egészség-,
kulturális-, öko-, ifjúsági turizmus
tématerületen)

(2007)*2013

GOP
Átfogó stratégiák
Országos Fejlesztéspolitikai
96/2005. (XII. 25.) OGY
Koncepció
határozat
Országos Területfejlesztési
97/2005.(XII.25.) OGY
Koncepció
határozat
Új Széchenyi Terv
Európai Duna Stratégia (EDS)
Európa gazdasági fellendülés terve
Ágazati stratégiák
A kis- és középvállalkozások
2007. október 10.
fejlesztésének stratégiája
A középtávú tudomány-,
1023/2007. (IV. 5.)
technológia- és innováció-politikai
Korm. határozat
stratégia
Nemzeti Szélessávú Stratégia és az
2296/2005 (XII.6.)
Infokommunikációs Technológiák
Korm. határozat
Szektor Iparpolitikai Akcióterve
7. Kutatási-, technológiafejlesztési
és demonstrációs keretprogram (EU
FP7)
Magyar Kormány Logisztikai
Stratégiája és Akcióterve
Nemzeti akcióprogram a
2215/2005. (X.17.)
növekedésért és a foglalkoztatásért
Kormány határozat
EURÓPA 2020: Az intelligens,
fenntartható és inkluzív növekedés
stratégiája, illetve Nemzeti
Intézkedési Terv (tervezet)

59



2005-2020



2005-2020






2007-2013






2007-2013



2007-2013



2005-2008



2010-2020
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Vizsgált stratégia megnevezése

Jogszabály

Idıtáv

OP

Akcióterv
2011-2013







KEOP
Átfogó stratégiák

NKP III.
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
Új Széchenyi Terv



Európai Duna Stratégia (EDS)



Európa gazdasági fellendülés terve
Ágazati stratégiák
Országos Vízgyőjtı-gazdálkodási
Terv
Ivóvízminıség-javító Program
Nemzeti
Települési
Szennyvízelvezetési és –tisztítási
Megvalósítási Program
Települési szilárd
hulladékgazdálkodás fejlesztési
stratégiája
Országos Környezeti Kármentesítési
Program
Stratégia a magyarországi megújuló
energiaforrások felhasználásának
növelésére


2010-2027

2008-2020



N





















2.3 Változatok vizsgálata: az akcióterv által érintett területek lehetséges
fejlıdése a terv megvalósítása nélkül
Az operatív programok megvalósítása nélküli állapotot egy ország esetében nem lehet ún.
„null” változatnak tekinteni. Annak feltételezése ugyanis, hogy az EU támogatások nélkül
semmit sem fejlesztenénk értelmetlen. Ebbıl az következik, hogy összehasonlítási alapul azt
érdemes feltételezni, hogy az EU-s támogatások és természetesen kényszerpályák nélkül mi
történne az adott szakterületen, vagy ágazatban, és ennek milyen környezeti és
fenntarthatósági következményei lennének. Tehát röviden az a kérdés, hogy ha nem lennénk
EU tagállam mi történne. Ez az addigi gyakorlatunk és a világgazdasági tendenciák alapján
némi bizonytalansággal, de becsülhetı. Erre vonatkozó értékelést a 2-5. táblázat tartalmaz.
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2-5. táblázat A tervezett fejlesztések elmaradásának hatásai
Konstrukció csoport

EU támogatás nélküli helyzet

Környezeti és fenntarthatósági
következmények

I. KÖZOP

1. Vasúthálózat
fejlesztése

2. Az ország és a
régióközpontok
nemzetközi vízi úti
elérhetıségének
javítása

A jelenlegi állapot igen rossz nemcsak
ágazati gazdasági, hanem az ehhez kötıdı
környezeti szempontokból. (Rossz jármő-,
pálya- és berendezés- állapot, vonalak
bezárás és újranyitás között.) Ez a helyzet
valószínőleg még rosszabb lenne, hiszen a
vasút fejlesztés legfeljebb csak néhány
kiemelt vonalat érinthetne, korszerősítésre
nem lenne forrás. Még hosszabb menet-idık
és még gyengébb eszközállomány lenne
jellemzı.
Jelenleg inkább csak vita van, mint
fejlesztés ezen a téren, a meglévı
lehetıségek kihasználatlanok. Ez így is
maradna, ezen a téren egyáltalán nem lenne
valószínő fejlesztés. Viszont nem kellene
alkalmazkodni minden áron az EU (EGB
VI, hajózóút méret) szabályozáshoz.

3. Gyorsforgalmi
úthálózat fejlesztése

A hálózat a feltételezett gazdasági
növekedés miatt valószínő az EU
támogatások nélkül is nıtt volna, csak
lassabban. Viszont a jelenlegi hibákat
elkövetnénk (centralizált hálózat, fejlesztési
forrás csak autópályára, stb.)

4. Magasabb rendő
utak fejlesztése

A helyzet az elızı ponthoz hasonló.

5. Mellékúthálózat
fejlesztése

A mellékutak fejlesztésére valószínőleg
csak nagyon kevés forrás jutna, elmaradnának az elkerülı út fejlesztések, a korszerősítések. A fenntartási hiányosságok
most is jellemzıek, de ha egyes hálózati
elemeket teljesen saját forrásból kellene
megoldani, akkor erre még kevesebb jutna,
és a mellékúthálózat állapota még a
jelenlegihez képest is romolna.

6. Belterületi utak
fejlesztése

Jórészt csak a gazdagabb önkormányzatok
lehetısége volna, illetve jelentısen függne a
városba települı cégek támogatásától.

7. Kerékpárút-hálózat
fejlesztése

A hálózat fejlesztése jóval lassabban
történne: Szinte csak akkor lenne rá esély,
ha valamilyen közvetlen érdek (pl.:
idegenforgalom) ezt elımozdítja.

8. A közösségi
közlekedés
fejlesztése

Csak drasztikus jegyár-emelés mellett lenne
látványosan fejleszthetı, de az meg a
közútra való visszaterelıdést okozná.
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Fenntarthatóság: Kedvezıtlen
Környezet:
közvetlenül
semleges,
közvetetten rosszabb, még jobban
csökkenne a használat (átterelıdés a
közutakra)
 A változások az elmaradást és a fenti
helyzetet erısítik
Fenntarthatóság:
Kétértelmő,
nem
kihasználni rossz, nem tönkre tenni a
vizek jó állapotát és a vízi ökoszisztémát
jó.
Környezet: A változatlanság nem jár
további problémákkal.
 A módosítás ezt erısíti
Fenntarthatóság: Kétértelmő, a lassúbb
fejlesztés
elvben
körültekintıbb,
ésszerőbb lehetne (de sajnos nem
valószínő, hogy így lenne, az utóbbi
évtizedek tendenciáit figyelve).
Környezet: A helyzet valószínőleg
rosszabb lenne egyrészt az olcsóbb
megoldások, másrészt a környezetvédelmi
célú kiegészítı fejlesztések nagyobb
részének elmaradása miatt.
A helyzet az elızı ponthoz hasonló.
 A módosítás ezt erısíti.
Fenntarthatóság: Kedvezıtlen
Környezet: Kétértelmő, nincs új hálózati
elem okozta hatás, de nagyobbak a
települési terhelések, és a meglévı
hálózaton a forgalom lassúbb elhaladása
miatt a környezeti terhelések.
Fenntarthatóság: Kedvezıtlen
Környezet: Kétértelmő, nincs új hálózati
elem okozta hatás, de a belsı terhelés sem
csökkenthetı.
Fenntarthatóság: Kedvezıtlen
Környezet: Kedvezıtlen, nagyobbak a
személygépkocsi-használati kényszerek.
 A módosítás csökkenti ennek
valószínőségét
Fenntarthatóság: Kedvezıtlen
Környezet: Kedvezıtlen, nagyobbak a
személygépkocsi-használati kényszerek.
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Konstrukció csoport

EU támogatás nélküli helyzet

9. Multimodális
közlekedési
fejlesztések

A fejlıdés teljesen alá lenne rendelve a
külföldi nagy befektetık érdekeinek, ami
akár látványos eredményekhez is vezethetne
a hálózatok fejlesztése mellett, de a hazai
érdeke háttérbe szorulnának.

1. Vállalati K+F,
innováció erısítése

Csak a nagyobb, fıként külföldi tulajdonú
tıkeerıs vállalkozások, és a kormányzatok
számára kiemelt fontosságú ágazatok
számára nyílna lehetıség markáns
innovációs fejlesztések megtételére.

2. Innovációs
szolgáltató
központok, klaszterek
fejlesztése

Lennének ilyen fejlesztések, de kisseb
arányban, szőkebb körben, és inkább a fenti
említett kör helyzetének további javítására.

Környezeti és fenntarthatósági
következmények
Fenntarthatóság: Kedvezıtlen
Környezet: Nem elıre jelezhetı

II. GOP

3. Technológiafejlesztés,
munkahelyteremtés
4. Iparterület-,
telephely-fejlesztés,
inkubátor-házak,
barnamezıs területek
fejlesztése
5. Vállalkozási
tanácsadás és
menedzsment
eszközök fejlesztése

Fenntarthatóság: Kedvezıtlen, a hazai
vállalkozások valószínősíthetı háttérbe
szorulása miatt.
Környezet: Változó, a hagyományos
csıvégi technológiák tovább élnének, új
megoldásokra kevésbé lenne igény, de
jelentıs energiafüggıségünk lassan
kikényszerítené a hazai potenciál
kiaknázására vonatkozó kutatásokat és
innovációkat.

Kialakulna egy hazai vállalkozás-támogatási
rendszer az EU korlátok nélkül, önálló
döntésekre alapozva, de csekélyebb
erıforrásokkal. Ugyanakkor
valószínősíthetı, hogy a gazdaság függése a
külföldi multinacionális tıkétıl nem
csökkenne.

Fenntarthatóság: Kedvezı, egy a magyar
érdekeket jobban figyelembe vevı
támogatási rendszer kedvezıbb hatású
lehet.
Környezet: Kedvezıtlen, a közvetlen
vállalkozói érdekő fejlesztések kevésbé
keresik a környezetbarát irányokat, bár
kétségtelenül lesznek ilyenek.

A jelenlegi tendenciák mellett erre
valószínőleg jutna pénz, mert kevés
ráfordítással érhetık el komoly eredmények.

Fenntarthatóság, környezet: Nincs
eltérés a két változat között.

III. TIOP
1. Oktatási,
egészségügyiés
szociális
infrastruktúra
fejlesztése
2. E-közigazgatás
fejlesztése
3. Leromlott városi
területek integrált
rehabilitációja
4. Városfejlesztési
akciók támogatása

Ez közvetlenül kormánydöntés függı, a
válságos gazdasági helyzet miatt
valószínőleg kevesebbet profitálhat a
terület, de szerencsés esetben
célorientáltabban. A magán tıke bevonását
erıteljesebben támogatnák a hozzájuk
kapcsolódó érdekcsoportok.
A jelenlegi tendenciák mellett erre
valószínőleg jutna pénz, mert ez
takarékossági célokat is szolgál.
A rehabilitáció lassabban történne, fıleg
akkor lenne rá esély, ha valamilyen
közvetlen érdek (pl.: idegenforgalom,
vállalkozói érdekek) ezt elımozdítja.
Hasonló a helyzet az elızı ponttal, igazából
a gazdagabb önkormányzatok esetében
lehetne komolyabb fejlesztésekkel számolni.
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Fenntarthatóság: Kedvezıtlen, nınek az
ellátási, életminıségi különbségek.
Környezet: Kedvezıtlen hatások az
ember tekintetében.
Fenntarthatóság: Nincs változás a
pozitívumok megmaradnak.
Környezet: Nincs változás
Fenntarthatóság: Kedvezıtlen, nınek a
különbségek, az erıs még erısebb, a
gyenge még gyengébb lesz.
Környezet: Kedvezıtlen, a
településkörnyezeti problémák kezelése,
lassul vagy ellehetetlenedik. A
településkép még erıssebben válik a
vállalkozói érdekek áldozatává.

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

Konstrukció csoport

5. Versenyképes
turisztikai termék- és
attrakciók fejlesztés

6. Szálláshelyek és
szolgáltatások
minıségi fejlesztése

7. Turizmusban érintett
szereplık együttmőködésének
ösztönzése

EU támogatás nélküli helyzet

Történnének fejlesztések, de lényegesen
szőkebb körben és kisebb eredménnyel.

Fejlesztések történnének, de továbbra is
kétpólusú marad: a viszonylag alacsony
minıséget nyújtani tudó kkv-k fejlesztései,
illetve elsısorban külföldi tıkére épülı
luxusminıségő fejlesztések valósulnak meg.
Továbbra is hiányoznak a megfizethetı, de
minıséget képviselı szolgáltatások.
Az azonos szolgáltatást nyújtó szereplık
helyi koncentrációja válik jellemzıvé, a
valóban sokszínő szolgáltatásokat nyújtó
együttmőködések helyett.

Környezeti és fenntarthatósági
következmények
Fenntarthatóság: Kétirányú. egyrészt
kedvezıtlen, mert elsısorban a helyi
lakosság bevonása nélküli, horizontális
szempontokat (esélyegyenlıségi,
fenntarthatósági, kohéziós szempontok)
nem érvényesítı fejlesztések
érvényesülnek,
másrészt kedvezı, mert egy jelentısebb
terhelés és erıforrás használattal járó, nem
fenntartható struktúra kialakulásának
veszélye csökken.
Környezet: Kétirányú, kevesebb túlterhelt
terület- és erıforráshasználat, viszont
valószínősíthetıen területileg
koncentráltabban jelentkeznek környezeti
problémák, illetve az azonos típusú
termékek és attrakciók különbözı
területeken történı koncentrációja
közlekedési forgalomnövekedést
eredményez.

IV. KEOP

1. Megújuló energia
felhasználás növelése

2. Energiahatékonyság
fokozása
3. Települési
szilárdhulladékgazdálkodás

4. Szennyvízkezelés
fejlesztése

Az
EU-s
kényszerek
híján
valószínősíthetıen lassúbb lenne a fejlıdés,
és fıleg a külsı befektetık, vállalkozók
érdekeinek megfelelı struktúra alakulna ki.
Viszont néhány nem fenntartható irányba
mutató kényszer is elmaradna. Az egyre
hatékonyabb megoldások terjedése elıbbutóbb úgy is felgyorsulna.

A jelenlegi tendenciák mellett erre
valószínőleg jutna pénz, mert kevés
ráfordítással érhetık el komoly eredmények.
A fejlesztések lényegesen lassabban
történnének, de mód nyílna az EU
kötöttségek hiányában egy a hazai
körülményekhez alkalmazkodóbb, és a
lakosság számára is kifizethetıbb rendszer
kialakítására. A jogszabályok által keretek
közé szorított „megoldások” sokszor nem
képesek kezelni a helyi ökológiai,
társadalmi sajátságokat, s egyformaságot
kényszerítenek
különbözı
adottságú,
környezeti rendszerekre.
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Fenntarthatóság: Kedvezıtlen, mert a
terjedés lassúbb lenne, bár az alkalmazott
technológiák összetétele lehet jobb. Ezek
a rendszerek módot adnak a területi
önellátásra, ezért is fontos a gyors
terjedés.
Környezet: Kedvezıtlen, mert a lassú
terjedés miatt, a fosszilis rendszer
kibocsátása kevésbé csökkenthetı.
 A módosítás csökkenti ennek
valószínőségét.
Fenntarthatóság: Nincs változás, a
pozitívumok megmaradnak.
Környezet: Nincs változás
 A módosítás csökkenti ennek
valószínőségét.
Fenntarthatóság: Kedvezı, egy sokkal
fenntarthatóbb rendszer lenne kialakítható,
ha lassabban is. Egy jó fejlesztésitámogatási rendszer kialakítása a helyi
gazdaság számára is több lehetıséget
nyújtana, mint a mostani szinte csak
nyugat-európai
beszállításra
alapuló
projektek.
Környezet:
Kedvezı,
a
meglévı
terhelések
lassabban
lennének
csökkenthetık, de kevesebb újat is
hoznánk létre.
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Konstrukció csoport

EU támogatás nélküli helyzet

5. Megfelelı
ivóvízminıség
biztosítása

Képesek lennék a valós problémáinkra
koncentrálni, jelenleg a fejlesztések jórészt
csak az EU normának való megfelelést
szolgálják, tehát ez végül is egy
kényszerprogram

6. Belterületi csapadék-,
ill. belvíz okozta
károk elhárítása

A megfelelı megoldások bevezetése az
állami támogatások függvénye lenne, tehát
jóval kevesebb lehetıség nyílna az elıre
lépésre.

7. Fenntartható életmód,
fogyasztás

8. Árvízi biztonság
javítása

9. Tájgazdálkodás vízi
infrastruktúrája

A
terület
támogatása
a
kormány
gazdaságpolitikájának függvénye, az EU
tagság hiányában kisebb a globalizációs
nyomás, de kevés pénz jutna ilyen célokra.
A VTT tervezésekor még nem számoltak
EU támogatásokkal, végül azokkal együtt is
lelassult a megvalósítás. Miután ez kötelezı
feladat, valószínő ennél sokkal lassabban a
külsı források nélkül sem haladna.
Ha feltételezzük, hogy nincs EU-s
agrártámogatási rendszer, viszont mi
magunk alakíthatjuk ki a saját rendszerünket
a saját érdekünkben, nem valószínő, hogy az
ilyen megoldások terjedése rosszabb
helyzetbe kerülne.

10. Komplex vízvédelem

Véleményünk szerint kisebb esélye lenne az
ilyen projektek megvalósításának, fıleg a
viszonylag magas erıforrás igény miatt. Az
ilyen projektek korábban sem voltak
jellemzıek.

11. Vízbázisvédelem,
rekultiváció,
kármentesítés

A feladatok a jelenleginél lassabban, de
megvalósulnának, kérdés hogy külsı
nyomás nélkül lehetne-e javítani a
racionalitáson.

12. Élıhelyvédelem, helyreállítás, vonalas
létesítmények természetbarát átalakítása

Ilyen típusú programok megjelenésére
kevéssé lehet számítani, ugyanakkor a
hálózat fejlesztések is visszafogottabbak
lehetnek.

13. Győjteményes
növénykertek és
védett történeti kertek
védelme
14. Élıhelymegırzés
infrastrukturális
támogatása
15. Erdei iskolák és óvodák infrastrukturális
fejlesztése

Központi támogatásból kerülhet ilyen célra
is támogatás, de a jelenleginél jóval
csekélyebb összegekkel számolva.
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Környezeti és fenntarthatósági
következmények
Fenntarthatóság: Kedvezı miután a
jórészt felesleges fejlesztések, erı-forrásai
jó célra is felhasználhatók, másrészt a
helyi lakosságot sem terheljük a
megnövekedett díjakkal.
Környezet: A valós (pl. szolgáltatás
biztonsága) ivóvíz problémák kezelésére
fordíthatók az összegek, a felesleges
fejlesztések externális hatásai elmaradnak.
Fenntarthatóság: Kedvezıtlen, nem
megfelelı állapotok fennmaradása fıleg
hátrányos-helyzető térségekben.
Környezet: A problémák további
fennmaradása a mővi elemek és az ember
tekintetében.
Fenntarthatóság: Nem lehet megítélni
Környezet: Nem lehet megítélni

Fenntarthatóság: Nem lenne jellemzı
változás
Környezet: Nem lenne jellemzı változás
Fenntarthatóság: Kedvezı, jobb esélye
lehetne a tájgazdálkodásnak
Környezet:
Kedvezı,
inkább
környezetbarát, biogazdálkodási formák
elterjedése a terheléseket is csökkentené.
Fenntarthatóság: Kedvezıtlen, az ilyen
típusú
projektek
pontosan
a
komplexitáson
keresztül
tudnak
fenntarthatóbb megoldásokat alkalmazni.
Környezet: Kedvezıtlen, a vizek
állapotában beálló kedvezı változások
elmaradása miatt.
Fenntarthatóság: Kedvezıtlen, a helyi
környezet állapota, rontja a lakosság
esélyeit, életminıségét.
Környezet: Kedvezıtlen a problémák
továbbélése miatt.
Fenntarthatóság:
Kedvezıtlen,
a
biológiai sokféleség védelme rosszabb
helyzetbe kerülhet.
Környezet: Kedvezıtlen a problémák
továbbélése miatt.

Fenntarthatóság:
Kedvezıtlen,
a
biológiai sokféleség védelme rosszabb
helyzetbe kerülhet, a tudat-formálási
lehetıségek is romolhatnak.
Környezet: Kedvezıtlen fentiek miatt.
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A KÖZOP és a TIOP tekintetében a táblázat eredményei jól mutatják, hogy az a paradox
helyzet állt elı, hogy a tervezett fejlesztésekhez képest, a feltételezett, támogatás nélküli
állapot mind fenntarthatósági, mind környezeti szempontból rosszabb, annak ellenére,
hogy a tervezett rendszer sem minısíthetı kedvezınek.
A GOP esetében a K+F típusú fejlesztések tekintetében a várhatóan erıforrás hiányosabb
rendszer egyértelmően rosszabb helyzetet teremtene, míg egy az EU kötöttségekkel nem
terhelt támogatási rendszer, a jelenleginél kevésbé kiszolgáltatottabb gazdasági struktúrát
jelentene.
A KEOP-ot illetıen táblázatból látható az a valószínőleg megalapozott eredményt, hogy az
EU-s támogatási rendszer eredményeként megjelenı és az ezek nélküli környezet állapot
közül egyik sem jobb egyértelmően a másiknál, ami egy kicsit a bevezetıben feltett
alapkérdésre is a válasz. Azaz várhatóan a nagy ráfordításokkal megvalósuló
rendszerek nem okoznak áttörést a környezetállapot javulásában.
A KEOP ex-ante értékelése annak idején ezt írta:
„A fenntarthatóság szempontjából jelenleg az a legnagyobb veszély, hogy a hirtelen
forrásbıség forintjait olyan struktúrák kiszolgálására fordítják, amelyek nem
fenntarthatók. Ám kiszolgálásuk révén fennmaradók lesznek, amely egyben azt is jelenti,
hogy a csıvégi megoldások konzerválják a környezeti problémák okát jelentı struktúrákat, és
segítenek bıvítetten újratermelni azokat. Más kérdés, hogy a bírálat címzettje, nagyobbrészt
az EU, hiszen az irányelvei, és a támogatási célrendszere tolja ebbe az irányba a
megoldásokat. Egyértelmő, hogy a tiszta víz, a szennyvíz, a hulladék a fı kérdések. Ám ezek
kezelésére számos lehetséges alternatíva kínálkozik. Jelenleg az sem látszik, hogy mi lesz az a
mechanizmus, amely a sok muszáj megoldás közül biztosítani fogja a környezeti és társadalmi
szempontból a legjobb teljesítményt nyújtó beruházás megvalósulását. Az ehhez szükséges
intézményrendszer megtervezése, létrehozása szintén része lehetne az OP-nak.”

 Sajnos a gyakorlat az akkori félelmeket igazolta, tehát nagyon sok a fenntarthatóság és
környezetvédelem szempontjából kérdéses eredményő program került jórészt kényszerhelyzeteknek megfelelı támogatásra. Miközben a megelızı jellegő feladatokra szinte
semmi sem maradt. Nagyon jellemzı helyzet, hogy például a hulladékgazdálkodás
tekintetében egy igen drága, de korszerő hulladékkezelési rendszer alakul ki
Magyarországon. Ez a rendszer elsısorban gép és nem munkaigényes, ami a lakosság
hulladékkezelési költségeinek jelentısen növekedésével is jár. Ezenközben folyamatosan a
hulladékok növekedésével számolunk, annál is inkább, mert szinte semmit sem teszünk
ellene.
 A módosításokat értékelve általánosságban kedvezı a kép. Számos
fenntarthatósági és környezetvédelmi szempontból pozitív akcióterv erısödött
meg, melyek megvalósítása esetén a környezet állapota javulhat. A legnagyobb
probléma – véleményünk szerint - a vasútfejlesztési és városi és elıvárosi közösségi
közlekedésfejlesztési célok egy részének elmaradása, melynél a forrásátcsoportosítás a környezeti állapotváltozás hatékonyságát csökkenti.
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3 AZ AKCIÓTERVEK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK,
KÖVETKEZMÉNYEINEK FELTÁRÁSA

3.1 Az egyes környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve
figyelembevétele az akciótervben
Az egyes környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése az akciótervekben alapvetıen
három módon lehetséges:
1. az akcióterv konstrukciója környezetvédelmi célkitőzéseket valósít meg,
2. az akcióterv konstrukciójának pályázata olyan kiválasztási szempontot tartalmaz,
amelynek során elınyben részesülnek a környezetvédelmi célokat és szempontokat
figyelembe vevı pályázatok,
3. az adott környezetvédelmi, fenntarthatósági célkitőzés az akcióterv konstrukciója során
választható horizontális fenntarthatósági, esélyegyenlıségi szempontként jelenik meg a
pályázatban.
Az EU és hazai környezetvédelmi célok és szempontok megjelenését az akciótervben az
alábbi dokumentumok alapján vizsgáltuk:
− az EU fenntartható fejlıdési stratégiája és hazai végrehajtása (Nemzeti Fenntartható
Fejlıdési Stratégia és tagállami jelentés)
− III. Nemzeti Környezetvédelmi Program, összhangban az EU VI. Környezetvédelmi
Programjával
− Nemzeti Éghajlatvédelmi Stratégia
− Nemzeti Biológiai Sokféleség Stratégia

3.1.1 Az EU fenntartható fejlıdési stratégiája és hazai végrehajtása
Az Európai Tanács Göteborgban (2001) fogadta el az EU elsı fenntartható fejlıdési
stratégiáját (SDS). A 2006-ben megújított EU FF Stratégia átfogó célja az olyan intézkedések
azonosítása és kidolgozása, amelyek lehetıvé teszik az EU számára mind a jelen, mind a jövı
nemzedékek életminısége folyamatos javításának megvalósítását olyan fenntartható
közösségek létrehozása révén, amelyek hatékonyan gazdálkodnak az erıforrásokkal és
hatékonyan használják fel azokat, valamint ki tudják aknázni a gazdaságban rejlı ökológiai és
szociális innovációs lehetıségeket, és ezáltal biztosítják a fellendülést, a környezetvédelmet
és a társadalmi kohéziót. (Az EU FF Stratégia 2009-ben is felülvizsgálatra került, de a
meghatározott célkitőzéseket változatlanul hagyta.)
Ehhez kapcsolódóan Magyarország 2007-ben készítette el az ország Nemzeti Fenntartható
Fejlıdési Stratégiáját az EU FF Stratégiával összhangban, illetve ez évben elkészítette
Tagállami jelentését az Európai Unió megújított fenntartható fejlıdési stratégiájának
végrehajtásáról.
Mivel a hazai stratégia szorosan illeszkedik az EU FF stratégiájához, ezért a vizsgálandó
fenntarthatósági célkitőzéseket az EU FF Stratégiája alapján vizsgáljuk. Lásd 3-1. táblázat.
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3-1. táblázat Az EU fenntartható fejlıdési stratégiája és hazai végrehajtása
Operatív célok és célkitőzések
1. Éghajlatváltozás és tiszta energia

Az üvegházhatású gázok
kibocsátásának a csökkentése

Az energiapolitika összhangja az
ellátási biztonsággal, a
versenyképességgel és a
környezetvédelemmel
Az éghajlatváltozás kérdésének
integrálása a vonatkozó egyéb
politikákba

Megújuló energiaforrások alkalmazása

Bio-üzemanyagok alkalmazása a
közlekedésben

Az energiahatékonyság javítása

Célok és szempontok megjelenése az akciótervekben
KEOP 4. prioritás: A megújuló energiaforrás-felhasználás
növelése konstrukciói (
 pozitív változás)
KEOP 5. prioritás: Hatékony energia-felhasználás
(
 pozitív változás)
KÖZOP és a ROP-ok kerékpárút-hálózat fejlesztése
(
 pozitív változás)
KÖZOP és a ROP-ok közösségi közlekedés fejlesztése
(
 negatív változás)
KÖZOP 2.1-2.4 vasúthálózat fejlesztési konstrukciók
(
 negatív változás)
Választható FF szempont:
45. Üvegházhatású anyagok kibocsátásának csökkentése
ÚSZT, kismértékő forrásátcsoportosítás IV/1. területre

 A tervezési rendszer tartalmazza horizontális elvárásként, de OP
és AT szinten nem jelenik meg sem stratégiai célként, sem
horizontális célként, így a konstrukcióknál sem
KEOP 4. prioritás: Megújuló energiaforrás-felhasználás
növelése konstrukciói
(
 pozitív változás)
ROP-ok: Szociális célú városrehabilitáció: támogatható tevékenység
ROP-ok: Turizmusfejlesztés: támogatható tevékenység, kiválasztási
kritérium (tartalmi szempont)
Választható FF szempont:
31. Megújuló
energia
arányának
növelése
a
teljes
energiafelhasználáson belül
KEOP 4.6.0. Nagy és közepes kapacitású bioetanol üzemek
létesítésének támogatása
KEOP 5. prioritás: Hatékony energia-felhasználás
(
 pozitív változás)
ROP-ok: Szociális célú városrehabilitáció: támogatható tevékenység
ROP-ok: Turizmusfejlesztés: támogatható tevékenység, kiválasztási
kritérium (tartalmi szempont)
Választható FF szempont:
27. Jobb összesített energetikai jellemzıkkel rendelkezı épületek
száma
28. Energiatakarékos fényforrásokkal, valamint A vagy A+
energiahatékonysági minısítéssel bíró eszközökkel elért
megtakarítás

2. Fenntartható közlekedés

A gazdasági növekedés elválasztása a
szállítás iránti igénytıl

KKV-k elınyben részesítése
Választható FF szempont:
36. Közúti szállítás intenzitásának csökkentése
37. Gépkocsi használat csökkentése
(
 negatív változás)
49. Egészséges, helyi- vagy bioélelmiszerek alkalmazása az
étkeztetésben
54. kistérségben élık foglalkoztatottságának növelése
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Operatív célok és célkitőzések
Fenntartható energiahasználat a
közlekedésben; az üvegház-hatású
gázok csökkentése
A szennyezı anyagok kibocsátásának a
csökkentése a közlekedésben

Áttérés környezetbarát közlekedési
módokra

Zajcsökkentés

A személyszállítási közszolgáltatásra
vonatkozó uniós keretrendszer
korszerősítése
A könnyő tehergépjármővek CO2kibocsátásának a csökkentése
A halálos közúti balesetek csökkentése
3. Fenntartható fogyasztás és termelés
A FFT elımozdítása; a gazdasági
növekedés elválasztása a környezet
állapotának a romlásától

Célok és szempontok megjelenése az akciótervekben
(jármőbeszerzéseknél értékelési szempontként lehetne figyelembe
venni)
(jármőbeszerzéseknél értékelési szempontként lehetne figyelembe
venni)
KÖZOP: Vasutak fejlesztése
(
 negatív változás)
KÖZOP, ROP-ok: A közösségi közlekedés fejlesztése
(
 negatív változás)
KÖZOP: Multimodális közlekedési fejlesztések
(
 negatív változás)
ROP-ok: Közösségi közlekedés fejlesztése: zöldsáv fejlesztés
kiválasztási szempont
(
 negatív változás)
Választható FF szempont:
40. pont Útvonalakon terheléscsillapító intézkedések
KÖZOP, ROP-ok: A közösségi közlekedés fejlesztése
ezen belül tarifaközösség megvalósítása, menetrend összehangolása
Nem releváns
KÖZOP, ROP közútfejlesztéseknél kiválasztási szempont
(
 negatív változás)

 Ehhez minden fejlesztés esetében kötelezıen érvényesíteni

kellene az FF szempontokat, hogy átütı eredményt lehessen
elérni.
KEOP 6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás
Választható FF szempontok:
A termékek és folyamatok környezeti
1-3.
Környezeti menedzsment eszközök
teljesítményének a javítása
4-16. Fenntartható fejlıdést szolgáló tervezési eljárások
52-60. Társadalmi felelısségvállalás
Választható FF szempontok:
11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek,
A zöld közbeszerzés elımozdítása
alapanyagok beszerzésénél
13. Alacsony természeti erıforrás használattal járó beszállítók
igénybevétele

GOP
K+F, innováció konstrukcióknál kiválasztási szempont
A környezettechnológiák és öko(bár
nem
önállóan, hanem mint a húzóágazatok egyike, és nem
innovációk elısegítése
mindegyiknél)
4. A természeti erıforrások megırzése és az azokkal való gazdálkodás
A nem megújuló erıforrások hatékony
Választható FF szempontok:
használata; az erıforrások megújuló
29-35. Természeti erıforrások megırzésére vonatkozó szempontok
képességen belüli használata
Versenyelıny szerzése környezetileg
Nem releváns
hatékony innovációk által
Választható FF szempont:
A megújuló erıforrásokkal való
31. Megújuló energia arányának növelése a teljes alapanyag
gazdálkodás javítása
felhasználáson belül
(
 pozitív változás)

68

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

Operatív célok és célkitőzések

Célok és szempontok megjelenése az akciótervekben
KEOP 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése
Választható FF szempontok:
18. A beruházás természet értéket, vagy természetvédelmi
Biológiai sokféleség csökkenésének
oltalom alatt álló területet nem érint
megállítása
19. A fejlesztés hozzájárul a tájképi/ településképi/ természeti/
kulturális /építészeti érték vagy értékek megırzéséhez
20. Barnamezıs beruházás vagy az igénybe vett terület jelenlegi
hasznosítása gazdasági célú
Az ENSZ erdészeti célkitőzései
Nem releváns
A
hulladékok
keletkezésének
csökkentése
(életciklus-szemlélet, Lásd NKP III-nál.
hasznosítás)
5. Közegészségügy
TIOP 2. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
Veszélyekkel
szembeni
védelem
Választható FF szempontok:
javítása;
összehangolt
reagálási
48. Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések
kapacitás
készítése vagy gyakoriságának növelése
Élelmiszerés
takarmányjog,
Nem releváns
élelmiszercímkézés.
Állategészségügyi és –jóléti elıírások
Nem releváns
elımozdítása
Életmódhoz kapcsolódó és krónikus TIOP 3. A munkaerı-piaci részvételt és a társadalmi befogadást
betegségek növekedésének csökkentése támogató infrastruktúra fejlesztése
Egészségügyi
egyenlıtlenségek
csökkentése,
egészségügyi TIOP 2. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
ellátórendszer modernizációja
Választható FF szempontok:
41. Felhasznált veszélyes anyag mennyiség csökkentése,
Vegyi anyagok megfelelı kezelése
helyettesítés nem veszélyes, kevésbé veszélyes anyagokra
44. Veszélyes hulladék arányának csökkentése a keletkezett
összes hulladék mennyiségének arányában
A környezetszennyezésre és az
TIOP 2.3. Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer
egészséget érı káros hatásokra
fejlesztése
vonatkozó tájékoztatás javítása
Választható FF szempont:
Lelki egészség javítása
50. Béren kívüli (közérzetjavító) rekreációs, egészségügyi
juttatások mértékének növelése
6. Társadalmi befogadás, demográfia és migráció
Választható FF szempont:
55. Az átlagos fizetés növelése a minimálbérhez viszonyítva
Szegénység, társadalmi kirekesztés
+ Esélyegyenlıségi horizontális szempontok
Társadalmi és területi kohézió;
Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató
kulturális sokféleség
Szociális védelem
TIOP 3.4. és ROP konstrukciók: Szociális ellátás fejlesztése
Nık,
idısebb
munkavállalók Esélyegyenlıség, horizontális szempont
foglalkoztatása
ROP-ok: kötelezı indikátor
Migránsok integrációjának erısítése
Esélyegyenlıség, horizontális szempont
Választható FF szempontok:
51. Egészségmegırzı munkahelyi feltételek javítása
52. Tömegközlekedést használó (támogatott) munkavállalóak,
kedvezményezettek
számának
növelése
a
helyi
A globalizáció negatív hatásainak
munkavállalók arányának szintentartásával
csökkentése
a
dolgozókra
és
53. Többletszolgáltatások, kedvezmények nyújtása a helyi
családjukra
lakosságnak
58. A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló
megoldások száma
Fiatalok foglalkoztatása
Esélyegyenlıség, horizontális szempont
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Operatív célok és célkitőzések
Célok és szempontok megjelenése az akciótervekben
Fogyatékkal élık munkaerı-piaci
Esélyegyenlıség, horizontális szempont
részvételének fokozása
7. A szegénységgel és a fenntartható
fejlıdéssel
kapcsolatos
globális Nem releváns
kihívások
*
A környezetvédelem akcióterv csoport konstrukcióinak konkrét hozzájárulását a környezetvédelmi célok
elérésében vastagon jelöltük.

Az EU FF Stratégia és hazai végrehajtása számos célkitőzést fogalmaz meg, amelyek együttes
végrehajtása eredményezheti a fenntartható fejlıdés irányába történı elmozdulást. Ennek
megfelelıen az akcióterv csoportok is csak együttesen képesek hozzájárulni a fenntartható
fejlıdés irányába történı elmozduláshoz. Összességében megállapítható, hogy minden
akcióterv csoport – így a vizsgálat tárgyát képezı környezetvédelmi akcióterv csoport
esetében is – vannak kifejezetten olyan konstrukciók, amelyeknek elsıdleges célja a
fenntartható fejlıdés irányába történı elmozdulás.
Azonban megállapítható az is, hogy a Stratégiának számos olyan célkitőzése van, amelyeket
csak a választható, horizontális fenntarthatósági szempontrendszer tartalmaz. A horizontális
fenntarthatósági szempontrendszer tehát fontos szerepet tölt be az EU FF Stratégia céljainak
elérésében, ugyanakkor annak alkalmazhatóságát számos kritika érte (pályázók, félidei
értékelés stb.)
Ennek kapcsán azt érdemes mérlegelni, hogy milyen ésszerő egyszerősítéseket lehet a
módszertanon elvégezni, figyelembe véve, hogy sem az EU, sem a hazai stratégiák nem
képesek a fenntartható fejlıdés számos kritériumát néhány, nem túl nagy számú indikátorban
(szempontban) megragadni. A tagállami tapasztalat az, hogy a támogatásokat felügyelı és
kezelı intézmények a pályázóknak szakmai (ügyfélszolgálat jellegő) segítséget nyújtanak a
pályázatok elkészítésében. Magyarország ezzel ellentétben e téren nem nyújt kellı szakmai
segítséget a pályázók számára a rendelkezésre álló útmutatón kívül.



A fenntarthatósági szempontrendszer esetleges átalakításánál figyelembe kell
venni, hogy ezidáig nem sikerült a fenntarthatóságot nem túl nagy számú
indikátor-készletben megragadni. Ennek alapján inkább a pályázók számára
megfelelı szakmai segítséget célszerő nyújtani a fenntarthatósági szempontrendszer alkalmazásához, a fenntarthatósági szempontrendszer észszerő
egyszerősítése mellett (ami nem megy a horizontális jelleg rovására).

3.1.2 III. Nemzeti K örnyezetvédelmi Program, összhangban az EU VI.
K örnyezet-védelmi Programjával
Magyarország környezetpolitikai céljainak és intézkedéseinek átfogó keretét a 6 évre szóló
Nemzeti Környezetvédelmi Programok sora jelenti. A Program kidolgozásáról, céljáról,
tartalmáról és megvalósításáról a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény rendelkezik. Az Országgyőlés 96/2009. (XII. 9.) OGY határozatával fogadta el a
2009-2014 közötti idıszakra szóló III. Nemzeti Környezetvédelmi Programot (NKP III). A
környezeti szempontok és összefüggések megjelenítésével, a társadalmi és gazdasági
lehetıségekkel összehangolt, szükséges intézkedések meghatározásával rendszerbe foglalja a
környezet védelmére irányuló célokat és feladatokat.
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Az NKP III. jól illeszkedik az EU FF Stratégia környezeti szempontjaihoz, elsısorban
azokhoz gyakorlati végrehajtást segítı célokat fogalmaz meg, különös tekintettel a
szabályozási kérdésekre (jogszabály alkotás, településfejlesztés, - rendezés stb.). Az EU FF
Stratégiában nem tárgyalt NKP célokat, és az akciótervek azokhoz való illeszkedését a 3-2.
táblázat tartalmazza.
Összességében megállapítható, hogy a környezeti problémák jelentıs részét a hazai szabályok
– az EU szabályozással összhangban – kezelik, de a környezeti problémák területi
koncentrálódását a jelenlegi szabályok nem tudják megfelelıen kezelni.

 A horizontális fenntarthatósági szempontrendszernek elsısorban ezekre, a
jogszabályok által nem kellıen kezelt területekre célszerő fókuszálnia.
3-2. táblázat Az NKP III. tematikus akcióprogramjainak célkitőzéseinek megjelenése
Tematikus akcióprogramok
Célok és szempontok megjelenése az AT-kben*
célkitőzései
1. A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erısítése
TIOP 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése
Választható FF szempontok:
3.c Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti
nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelıs, munkacsoport
kijelölése
1.1. Környezeti
nevelés,
oktatás,
3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett
szemléletformálás
munkavállalók aránya
8. A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági
ismeretek bıvítésére
14. Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi erıforrás fejlesztés
kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bıvítésére
1.2. Környezettudatos termelés és
Lásd EU FF stratégiánál.
fenntartható fogyasztás
KEOP 6.2 Az e-környezetvédelem céljaihoz kapcsolódó
fejlesztések
1.3. Környezeti információhoz való KEOP 2.2.2 VKI monitoring fejlesztések
hozzáférés
Választható FF szempontok:
3.g Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való
hozzáférés rendszeres és a kötelezı mértéken felüli biztosítása
1.4. A turizmus környezeti hatásainak
nem releváns
felmérése, tudatosítása
2. Éghajlatváltozás
2.1. Az
üvegházhatású
gázok
Lásd EU FF stratégiánál.
kibocsátásának csökkentése
KEOP 2.1.1 VTT tájgazdálkodás
KEOP 2.5.0/B Árvíz kockázati térképezés és stratégiai
2.2. Felkészülés az éghajlatváltozás kockázatkezelési terv készítése (az extrém csapadék elıfordulásokra
hatásaira
való felkészüléshez illeszkedik)
ROP települési vízrendezési konstrukciók (az extrém csapadék
elıfordulásokra való felkészüléshez illeszkedik)
2.3. Ózonkárosító
anyagok
kibocsátásának csökkentése
3. Környezet és egészség
Választható FF szempont:
3.1. Beltéri levegıminıség
51. Egészségmegırzı munkahelyi feltételek javítása
3.2. Biológiai allergének
Nem releváns (nincs fejlesztési feladat)
3.3. A vízminıség és egészség
KEOP 1.3 Ivóvízminıség-javítás
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Tematikus akcióprogramok
célkitőzései
3.4.
3.5.
3.6.

Élelmiszerbiztonság

Klíma és egészség
Környezet-egészségügyi
információs rendszer
4. Települési környezetminıség

Célok és szempontok megjelenése az AT-kben*
Választható FF szempont:
49. Egészséges, helyi- vagy bioélelmiszerek alkalmazása az
étkeztetésben
KEOP 6.2
fejlesztések

Az

e-környezetvédelem

céljaihoz

kapcsolódó

ROP-ok: Leromlott városi területek integrált rehabilitációja
Választható FF szempont:
5. A fejlesztés a környezeti hatások tekintetében a hatásviselık
4.1. Településfejlesztés, -rendezés és
számára kedvezıbb helyzetet eredményez
környezetvédelem
23. A fenntartható mobilitiás biztosítása a települési funkciók
megfelelı tervezésével (településtervezés)
24. Helyszínválasztáskor
környezetbarát
közlekedési
(elérhetıségi) szempontok érvényesítése
4.2. A települések levegıminıségének
(lásd közlekedésnél tárgyalt intézkedések)
javítása
4.3. A zajterhelés csökkentése
Lásd EU FF stratégiánál.
4.4. Közlekedés és környezet
Lásd EU FF stratégiánál.
4.5. A települési közszolgáltatások és a
KEOP 1 prioritás konstrukciói
környezetvédelem
5. A biológiai sokféleség megırzése, természet- és tájvédelem
5.1. A természeti és táji értékek
védelme
5.2. Természetvédelmi ırzés, kezelés,
Lásd EU FF stratégiánál.
fenntartás
5.3. Károsodott területek helyreállítása,
káros hatások csökkentése
5.4. A
természetvédelem
feltételNem releváns
rendszerének javítása
6. Fenntartható terület- és földhasználat
Választható FF szempontok:
21. A projekt során többlet zöldfelület fejlesztés valósul meg az
elıírt minimális zöldfelületi arányhoz képest
6.1. Területrendezés és környezet20. Barnamezıs beruházás vagy az igénybe vett terület jelenlegi
védelem
hasznosítása gazdasági célú
22. A zöldfelület kialakítás során az ıshonos növényfajokat, a
tájegységnek megfelelı fajkompozíciók elınyben részesítése
6.2. Ásványkincsekkel
való
fenn- Választható FF szempontok:
tartható gazdálkodás
29. Fajlagos anyagfelhasználás csökkentése
KEOP 1.2 Szennyvízkezelés
Választható FF szempontok:
6.3. Talajok védelme és fenntartható
46- Fajlagos szennyvízkibocsátás csökkentése
használata
47. Szennyvizek szennyezıanyag tartalmának csökkentése
(nehézfémek, veszélyes anyagok, KOI, BOI)
6.4. Környezetbarát
mezıgazdasági
Nem releváns.
gyakorlat
6.5. Az erdıgazdálkodás környezeti
Nem releváns
aspektusai
7. Vizeink védelme és fenntartható használata
7.1. Vizeink „jó állapotának” elérése:
vízgyőjtı gazdálkodási tervezés és KEOP 2.2.5. Vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés
monitoring
7.2. Stratégiai vízkészletek mennyiségi
KEOP 2.3 Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja
és minıségi védelmét szolgáló,
KEOP 2.4 Környezeti kármentesítés
kapcsolódó programok
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Tematikus akcióprogramok
Célok és szempontok megjelenése az AT-kben*
célkitőzései
7.3. Területi vízgazdálkodás, vízkárKEOP 2.1. Árvízvédelmi fejlesztések
megelızés és elhárítás
7.4. Kiemelt fontosságú és országos
jelentıségő érzékeny víztestek KEOP 2.2 2. Komplex vízgyőjtı-fejlesztés
állapotának javítása
8. Hulladékgazdálkodás
Választható FF szempontok:
4. A termék-, szolgáltatásfejlesztés során a várható környezeti
hatások elemzése megtörténik és a fejlesztés ezek
figyelembevételével valósul meg
8.1. Megelızés
7. A létrejövı terméket /szolgáltatást minısíti valamely
elfogadott környezeti, fenntarthatósági minısítési rendszer
szerint
30. Fajlagos csomagolóanyag mennyiség csökkentése
Választható FF szempont
33. Hasznosításra átadott hulladék arányának növelése
34. Másodlagos alapanyag felhasználás arányának növelése a
8.2. Hasznosítás
teljes alapanyag felhasználáson belül
35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai
munkák során
42. Ártalmatlanításra kerülı hulladék arányának csökkentése
KEOP 1.1 Hulladékgazdálkodás
8.3. Ártalmatlanítás
Választható FF szempontok:
43. Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése
8.4. Hulladékgazdálkodási tervezés
Nem releváns
9. Környezetbiztonság
9.1. Környezeti
kármegelızés
és
Nem releváns
kárelhárítás
9.2. Környezeti kármentesítés
KEOP 2.4 Környezeti kármentesítés (
 pozitív változás)
9.3. Kémiai és sugárbiztonság
Nem releváns
*
A környezetvédelem akcióterv csoport konstrukcióinak konkrét hozzájárulását a környezetvédelmi célok
elérésében vastagon jelöltük.

3.1.3 Nemzeti Biológiai Sokféleség Stratégia
A biológiai sokféleség megırzésének, mint prioritásnak be kell épülnie a szektorokat áthidaló
politikába és programokba, valamint a legfontosabb szektorok célkitőzései közé. Ez a 20092014 közötti idıszakra vonatkozó Nemzeti Biológiai Sokféleség Stratégia egyik fontos
célkitőzése. Ennek megfelelıen nagyon fontosnak tartjuk, hogy a természeti erıforrások
védelme és fenntartható használata szempontjából meghatározó szerepet játszó intézkedések,
úgymint az infrastrukturális fejlesztések (energia, közlekedés), az ipari, és a turisztikai
fejlesztések, valamint a települési környezettel és a vizekkel kapcsolatos beavatkozások
programja összhangban legyen a Biológia Sokféleség Stratégiával. Az alábbi táblázatban
biodiverzitás szempontjából az NSRK-ra nézve releváns célkitőzéseket vetettük össze a
programok célkitőzéseivel.
A Stratégia alapvetı célja, hogy jelentısen lassuljon a biológiai sokféleség csökkenése, és a
sokszínőség jelenlegi szintjét stabilizáló intézkedések hosszú távú kedvezı kihatásai a
korábban tönkrement élıhelyek helyreállításával, az élıvilágra való odafigyeléssel 2030-ra
még a jelenleginél is kedvezıbb helyzetet alakítsanak ki.
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3-3. táblázat A nemzeti Biológiai Sokféleség Stratégia fıbb céljainak illeszkedése az
egyes operatív programokhoz
Biológiai Sokféleség Stratégia
releváns célkitőzései

Biztosítani kell a Naturás fajok
hosszú távú megırzését természetes elterjedési területeiken.

A célkitőzés megvalósulását szolgáló v. azt
támogató konstrukció
KEOP 2.1.3
2.1.3
KMOP 3.3.1

KEOP

A célkitőzés
ellenében ható
konstrukció
GOP 3.2.1 +ROP-jai,
KÖZOP 1.4, 1.5, 3.4,
3.5 és közútfejlesztési
ROP-ok,
KÖZOP.
2.1.,2.2, 2.4, 2.5

KEOP 1.1.1, 1.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.5, 2.2.1,
2.2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 1.3, 3.3

Törekedni kell a kultúr-, a
természetközeli és a természetes
élıhelyek megfelelı arányára és
mozaikosságára az ott élı fajok
sajátosságait figyelembe véve.

Az élıhelyek feldarabolódását
leginkább elıidézı közlekedési
infrastruktúra-fejlesztéseket a zöld
folyosók helyzetének ismeretében,
az élıhelyek feldarabolásának
elkerülésével szükséges elvégezni.
A már megépített utakon olyan
átjárók, összeköttetések szükségesek, amelyek az élılények
mozgását lehetıvé teszik.
Az élıhelyek ökológiai jellemzıinek megırzése érdekében fel kell
tárni az ipari, a közlekedési és az
energetikai szektorokból származó veszélyforrásokat, valamint az
éghajlatváltozás hazánk biológiai
sokféleségére gyakorolt hatásait.
A biológiai sokféleség megırzésének fontosságát tudatosítani kell a
társadalom szintjén.
Környezeti ügyekben biztosítani
kell a nyilvánosság számára az
információkhoz való hozzáférés
jogát és a döntéshozatalban való
részvételt. Bátorítani kell a
társadalom különbözı szereplıit,
hogy éljenek a társadalmi részvétel törvény adta lehetıségével.

KÖZOP 1.4, 1.5, 2.4, 2.5, 3.4, 3.5, 4.1, 4.4, 4.5,
5.4, 5.5,
DAOP 1.3.1, 2.1.1, 2.2.1, 3.1.1, 3.2.1, 5.1.1,
5.1.2,
DDOP 2.1.1, 2.1.2, 4.1.3, 5.1.2, 5.1.3,
ÉAOP 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2 3.1.4, 5.1.1,
ÉMOP 2.1.1, 2.2.1, 3.1.1, 3.1.3, 5.1.1, 5.1.2,
KDOP 2.1.1, 3.1.1, 4.2.1, 4.2.3,
NYDOP 2.1.1, 2.2.1, 3.1.1, 4.3.1/A,
KMOP 3.1.1, 3.1.2,
GOP és TIOP ingatlanfejlesztéssel járó
konstrukciói
KEOP 1.1.1, 1.2, 6.1, 6.2 ROP 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
DAOP 5.2.1./A, DDOP 5.1.5./B, EAOP
5.1.2./D2, EMOP 3.2.1./C, KDOP 4.1.1./E,
NYDOP 4.1.1./B, 2.2.3
-

-

GOP K+F és innováció
(konstrukciók)

-

GOP
3.2.1
+ROP-jai,
KÖZOP 1.4, 1.5,
3.4,
3.5
és
közútfejlesztési
ROP-ok,
KÖZOP. 2.1, 2.2,
2.4, 2.5

Mérsékelhetı-e az
ellenhatás

Pályázati
érvényesíthetı

kiírásban

Pályázati kiírástól és a
megvalósítás
tényleges
módjától jelentısen függı,
hogy ellentétessé válik-e
Pályázati kiírástól jelentısen
függı, hogy ellentétessé
válik-e
A KEOP területfoglaló nem
vonalas
infrastruktúra
beruházásainál
a
kiírásokban FF-szempontként megjelenik a zöldterületek
beépítésének
elkerü-lése,
elıny
az
ıshonos és tájharmónikus
fajok alkalmazása
GOP-ban FF-szempont
területfoglalás
minimalizálása

Pályázati
érvényesíthetı

kiírásban

Pályázati
érvényesíthetı

kiírásban

KEOP 6.1.0.
KEOP 6.2.0.

NYDOP 5.4.1
KEOP informatikai
fejlesztések
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partnerségi eljárások,
társadalom bevonás (a
javaslatok megfelelı
kezelése, elfogadásukelvetésük indoklása)
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Összességében megállapítható, hogy minden akcióterv csoportnak vannak a Stratégia céljait
esetlegesen gátló konstrukciói, de vannak olyan konstrukciók is, amelyek hozzájárulhatnak a
Stratégia céljainak megvalósulásához. Ezek megfelelı kezelése alapvetıen a pályázatok
kiírásától függ.

3.2 Az akciótervek céljainak illeszkedése a nemzetközi, közösségi és
országos szinten kitőzött környezet- és természetvédelmi célokkal
A négy csoport nemzetközi, közösségi és országos szinten kitőzött környezet- és
természetvédelmi célokhoz való illeszkedése az alábbiakban foglalható össze:
☺ A KÖZOP egyes konstrukciói kifejezetten környezetbarát közlekedési formák
megvalósítását célozzák, illetve megvalósításuk jelentıs környezeti eredménnyel is biztat:
−
Közösségi közlekedés fejlesztése  csökkentve
−
Vasútfejlesztés  csökkentve
−
Hajózás  csökkentve
−
Kerékpárút fejlesztés  növelve
−
Multimodális közlekedés fejlesztés  csökkentve
 A GOP és a kapcsolódó ROP-ok korábban tartalmaztak környezetvédelmi célú
konstrukciókat, de ezek 2011-2013 között már nem indulnak:
−
KMOP 1.2.4. Környezetvédelmi szempontú technológiakorszerősítés
−
GOP 2.2.2: Minıség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése
−
KMOP 1.2.6: Minıség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok
bevezetésének támogatása
☺ A
GOP
esetében
az
operatív
programra
kialakított
fenntarthatósági
kritériumrendszerrıl elmondható, hogy azok az EMIR-ben rögzítésre kerülnek, így a
környezeti szempontok a GOP-ban a GVOP-hoz képest jobban nyomon követhetıek,
ellenırizhetıbbek és egy viszonylag objektív rendszert alkotnak. A kedvezményezetteknek a projekt elırehaladási és fenntartási jelentésekben rendszeresen be kell számolniuk a
fenntarthatósági vállalásukról.
☺ A TIOP az alábbi EU és hazai környezetvédelmi és fenntarthatósági célkitőzéseket
valósítja meg:
a) az EU Fenntartható fejlıdés stratégiáját illetıen hozzájárul az alábbi célok
eléréséhez
− 5. Közegészségügy
− 6. Társadalmi befogadás, demográfia és migráció
b) a Nemzeti Környezetvédelmi Program vonatkozásában:
− 1.1. Környezeti nevelés, oktatás, szemléletformálás (ennek infrastrukturális
lehetıségeinek megteremtésével)
− 1.3. Környezeti információhoz való hozzáférés (elsısorban közegészségügyi
vonatkozások)
− 4. Települési környezetminıség
− 3.1. Beltéri levegıminıség

75

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

 Az ENSZ turizmusért felelıs szervezete ajánlást fogalmazott meg a nemzeti Kormányok
számára a fenntartható (környezetkímélı és éghajlat-semleges) turizmus megvalósítása
érdekében. E célok elérésére való törekvések nem jelennek meg a vonatkozó
konstrukciókban.
☺ A KEOP számos EU és hazai környezetvédelmi és fenntarthatósági célkitőzést valósít
meg, amelyek az alábbiak:
a) az EU Fenntartható fejlıdés stratégiáját illetıen hozzájárul az alábbi célok eléréséhez
− 1. Éghajlatváltozás és tiszta energia  növelve
− 3. Fenntartható fogyasztás és termelés
− 4. A természeti erıforrások megırzése és az azokkal való gazdálkodás 
növelve
b) a Nemzeti Környezetvédelmi Program vonatkozásában:
− 1. A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erısítése
− 2. Éghajlatváltozás  növelve
− 3. Környezet és egészség
− 5. A biológiai sokféleség megırzése, természet- és tájvédelem
− 7. Vizeink védelme és fenntartható használata
− 8. Hulladékgazdálkodás
− 9. Környezetbiztonság

 KEOP esetében: minden pályázat esetében szőkítésre kerültek az eredeti
fenntarthatósági szempontok (10-15 szempont közül választhat a pályázó), a
fenntartható fejlıdés tartalmi értékelése a pályázó által választott, pályázati adatlapon
adatokkal megadott, és a pályázat részletezésében is bemutatott három fenntarthatósági
szempont alapján történik. Az adatlapon kiválasztott mindhárom szempontot a pályázati
adatlaphoz csatolt MT-ben pontosan be kell mutatni. A három szempontot úgy kell
kiválasztani, hogy azok között legalább egy a pályázó szervezet mőködésére, és legalább
egy a tervezett fejlesztésre vonatkozzon. A megváltozott módszertan hatása a
fenntarthatóság NSRK szintő mérésére vonatkozóan bizonytalan.
 A horizontális szempontokra adható pontszám 2 pontra csökkent. A pályázok által
benyújtott horizontális indikátor értékek az EMIR-ben nem kerülnek rögzítésre.
 A ROP-ok esetében megváltozott a fenntarthatósági szempontrendszer
alkalmazásának módja. A kötelezıen érvényesítendı minimum feltételeket a pályázó a
projekt adatlapon szereplı nyilatkozat tételével (aláírásával) igazolja. A minimum
vállalások a következık:
−
Minden, a projekt részeként indított beszerzés (eszközök, termékek, alapanyagok,
szolgáltatások beszerzése) és alkalmazott technológia esetén környezeti
szempontokat kell alkalmazni (zöld beszerzés). A rendezvények, egyeztetések,
megbeszélések stb. körülményei környezettudatosságot kell tükrözniük.
−
A másodlagos alapanyagok (újrahasznosított hulladékból létrehozott anyagok)
felhasználási arányát a lehetı legnagyobb mértékre kell növelni a teljes alapanyag
felhasználáson belül. Ahol releváns, a lehetıségeket a megvalósíthatósági tanulmány
elkészülte elıtt kell azonosítani, és abban kell bemutatni.
−
A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét tudatosan minimalizálni
kell. Ezt, amennyiben releváns, a megvalósíthatósági tanulmányban vagy a kiviteli
tervdokumentációban kell bemutatni, legalább a következı tartalommal: ideiglenes
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területfoglalás minimalizálása és anyagszállítási útvonal optimalizálása és gondos
kiviteli tervezés, a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb. megelızése érdekében.
A pályázónak további befogadási kritériumként a pályázati adatlapon és/vagy a Pályázati
Felhívás és Útmutatóban meghatározott számú intézkedés közül legalább kettıt-kettıt ki
kell választania, a kiválasztott intézkedéseket pedig a végrehajtás során teljesítenie, illetve
megvalósítania szükséges.

 A fenntarthatósági kritériumrendszer idıközben megváltozott, OP-onként eltérı
alkalmazása nem teszi majd lehetıvé az akcióterv csoport egységes értékelését a
fenntarthatósági szempontok alapján.

3.3 Az akciótervek célrendszerének belsı konzisztenciája
Egy adott tervrendszer belsı konzisztenciáját a célok és eszközök egymást erısítı vagy
gyengítı kapcsolatával szoktuk jellemezni. Itt általában nemcsak környezetvédelmi
megközelítésre van szükség, hiszen célrendszer vagy prioritások tekintetében a belsı
konzisztencia hiánya önmagában is problémákat okoz. Esetünkben ez meglehetısen szőkre
szabott értékelés lenne, ha csak tanulmányban szereplı akciótervek jelentenék a vizsgálat
tárgyát. Miután ezek jórészt egy-egy nagyobb közös célt szolgálnak, nagy ellentmondásokra
nem számíthatunk, így az elemzés is elveszíti fontosságát. E miatt jelen fejezetben a belsı
konzisztenciát mind a négy akcióterv-csoport figyelembe vételével elemezzük. A 3-4.
táblázat foglalja össze négy csoport intézkedés típusának egymást erısítı, gyengítı vagy
semleges hatását. A táblázatból az alábbi következtetések vonhatók le:
− Az egyes akcióterv-csoportok belsı konzisztenciája jó, ugyanakkor a környezetvédelmi akcióterveknél vannak olyan kapcsolatok, amelyek akár gyengíthetik is
egymást. Ez a megállapítás leginkább a csatornázás-szennyvíztisztítás típusú
fejlesztésekre és a biomassza felhasználásra épülı megújuló energiatermelésre igaz.
Az elsı a felszíni vizek terhelésével, a második a kiterjedt területfoglalású
monokultúrák elterjesztésével gyengíthetik a vizeink jó kezelésére és a biodiverzitás
megırzésére vonatkozó célokat.
A tisztított szennyvizek fıleg a kisebb mérető, kis vízhozamú befogadóknál
okozhatnak problémákat, és nehezíthetik az Országos Vízgazdálkodási tervben célként
megjelenı jó állapotok elérését. Ez a megoldás azt is jelenti, hogy a legtöbb esetben
felszín alatti készletekbıl nyert használt vizek kivezetésére kerülnek az országból. Ez a
jelenlegi vízhiányos helyzetek gyakoribbá válása mellett nem tőnik a fenntartható
megoldásnak. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy a felszíni, felszínközeli vízhiány
enyhíthetı a tisztított szennyvizek segítségével, fıleg csatornákon, tározókon
keresztül. A megoldás élıvizek esetében nem igazán szerencsés, mert ha mennyiség
nem akkora, hogy hatása legyen akkor a minıség se romlik el, de ha van mennyiségi
hatás, akkor jellemzıen minıségi is van.
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A célok megvalósulása egymást erısítheti.
A célok megvalósulása egymást gyengítheti
Összességében nem lehet egyértelmően pozitív vagy negatív kapcsolatot megállapítani, a hatás mindkét irányú lehet.
A fejlesztések nem egyértelmően erısítik a másik akcióterv csoport megvalósulását, de lehetıséget teremthet azok számára is a jobb eredmények eléréséhez.
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Az energiafő, energiaerdı telepítés nemcsak a kiterjedt mérető monokultúrák
kialakításával, hanem a szükséges vegyszer-használattal is problémát okozhat.
(Gondoljuk meg, hogy az emberi fogyasztásra szánt növények esetében is milyen
problémák merültek fel a táplálékba beépülı kemikáliák miatt, ebben az esetben még
ilyen típusú kontroll sem mőködne.)
 A megújuló energia forrásokra több jut a módosításokkal, jól meg kell tehát
gondolni mire költjük ezeket a forrásokat.
Érdemes azt is végiggondolni, hogy globálisan szemlélve vajon fenntartható-e, etikus-e
a kiváló élelmiszertermelı területeken üzemanyag vagy energetikai célú
növénytermesztés akkor, amikor a világ jó része nem jut megfelelı táplálékhoz.
− A táblázatból az is látható, hogy a gazdasági szférán belül a folyamatok egymást
erısítik, ehhez járul még a közlekedés és a települések fejlıdése. Hatásviselıként a
vállalkozásfejlesztési célok kapják a legnagyobb támogatást a többiektıl, de ez a
konstrukció adja a legtöbb lehetıséget is.
− A közlekedés tekintetében a vasúti és közúti szállítás bizonyos konkurenciát jelent,
ebben a versenyben viszont az utóbbi hosszabb idıszakban jellemzıen a vasút húzta a
rövidebbet.
 A változás mind a két szektort negatívan érintette, de valójából az elveszett
forrásokat a vasút érezheti meg jobban. Ugyanakkor egymást erısítı hatásokkal
is számolni lehet.
− Azoknál a pontoknál, ahol változó irányú hatást tételezünk fel, ott mód van a kiírások
során jó irányba terelni a konstrukciókat.

3.4 A meglévı (a terv szempontjából releváns) környezeti konfliktusok és
problémák bemutatása
3.4.1 Az akciótervek által befolyásolt környezeti jellemzık azonosítása
Az érintett környezeti jellemzık azonosításakor a stratégiai környezeti vizsgálatok és a
környezeti hatásvizsgálatok eddigi gyakorlata során bevált, illetve továbbgondolt környezeti
felosztást alkalmazzuk:
− Levegı (levegıminıség - emisszió, immisszió -, klíma)
− Vizek (felszíni és felszín alatti vizek mennyisége és minısége, víztér és közvetlen
vízpart élıvilága)
− Föld (talaj, alapkızet, ásványok, földtani értékek)
− Élıvilág – ökoszisztéma (növény- és állatfajok, társulások, állományok, társulásdinamika, ökohálózatok, élıhelyek, biológiai sokféleség)
− Települési és mővi környezet (épített környezet, infrastruktúra, zöldfelületek, kulturális
örökség, építészeti és régészeti örökség, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés, hısziget
hatás)
− Táj (tájhasználat és tájesztétika)
A környezeti elemek és rendszerek mellett önállóan kezeltük a fenntarthatóság szempontjából
kiemelendı, ún. végsı hatásviselıket:
− Ember (biológiai és társadalmi értelemben tekintett végsı hatásviselı: egészség,
életminıség, vagyon)
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− A jövı nemzedék5 (beleértve a nem megújuló, de a földi élet fenntarthatósága
szempontjából kardinális természeti értékeket is)
A tervezés jelenlegi szintjén az operatív program által érintett konkrét földrajzi területek nem
határolhatók le, csak az egyes akcióprogramok által érintett környezeti elemek és rendszerek
köre. Az érintettség meghatározásánál fontos szempont volt, hogy az adott környezeti elem,
vagy rendszer állapotának módosulása milyen mértékben hat a végsı hatásviselıkre.
A környezeti elemek/rendszerek egyes operatív programok hatásai által való érintettségét,
annak kedvezı, vagy kedvezıtlen voltát és a hatás erısségét a 3-4. táblázatban mutatjuk be. Az
egyes operatív programok minden egyes konstrukcióját aszerint csoportosítottuk, hogy pozitív
vagy a negatív hatást gyakorolnak az érintett környezeti elemre/rendszerre. A pozitív, ill.
negatív hatás mértékét egy hármas skálán érzékeltettük:
− pozitív hatások: 1-tıl 3 + jelig (az 1 + jel a kevésbé, a 3 + jel a jelentısebb kedvezı
hatást jelöli)
− negatív hatások: 1-tıl 3 – jelig (az 1 – jel a kisebb, a 3 - jel a jelentısebb kedvezıtlen
hatást jelöli)
 A módosítással érintett konstrukciókat tartalmazó mezıket, ha nıtt a súlyuk zölddel
színeztük, ha csökkent naranccsal.
Vannak olyan konstrukciók, melyek hatásai az adott környezeti elemre/rendszerre nézve
lehetnek egyidejőleg pozitívak és negatívak. Ez az eltérés megnyilvánulhat területi
különbségben. Pl. a szennyvízkezelés hatása a talajokra nézve általában véve kedvezı, de az pl.
a keletkezı szennyvíziszap elhelyezésének területein kedvezıtlen. Elıfordul, hogy valamely
konstrukció egyes elemei ugyanarra a környezeti elemre/rendszerre nézve ugyanazon a
területen kedvezıek és kedvezıtlenek egyszerre. Ilyen pl. a közúti elérhetıség javítása a tájra.
Ez a konstrukció igen kedvezıen hathat a tájhasználatra, ugyanakkor tájképileg lehet negatív.
Elıfordulhat az is, hogy valamely konstrukció következménye a pályázati kiírástól függıen
lehet igen kedvezı, vagy kedvezıtlen is, olyan esetben például, amikor maga a cél
környezetileg pozitív, de a nem megfelelı megvalósítás során komoly környezeti károk
jelentkezhetnek. Olyan eset is lehetséges, hogy a hatás kimenetele a befogadó környezet
(hatásterület) adottságaitól függ, tehát a tervezés jelenlegi fázisában sem a negatív sem a pozitív
hatás nem zárható ki. A következmények megítélését az is befolyásolja, hogy mekkora az adott
konstrukció megvalósítási területe. A legtöbb konstrukció az egész vagy csaknem az egész
országot érinti. Azokban az esetekben, ahol ennél kisebb a hatásterület, azt jeleztük, hiszen ez
az adott következmény súlyát mérsékli.
A 3-4. táblázatból kiolvasható, hogy mely operatív programok, mely környezeti
elemre/rendszerre hatnak leginkább pozitívan, ill. melyekre leginkább negatívan. A táblázat 4.
oszlopában, a negatív hatások oszlopban, kivastagítottuk azokat a konstrukciókat, amelyek
kizárólag negatív hatással vannak az adott környezeti elemre/rendszerre. A felkiáltójeles
hatások nagyon jelentısek.

5

E fogalom bevezetésére azért van szükség, mert bizonyos ökoszisztéma szolgáltatások valódi fontosságát az
ember címszónál nem lehet tekintetbe venni, mert sem közvetlen egészségügyi, sem közvetlen vagyoni hatása
nincs, az életminıség megítélésében pedig tájékozottságtól és felelısségérzettıl függıen van csak szerepe.
Ilyen pl. a biodiverzitás.
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3-4. táblázat A környezeti elemek érintettsége a 2011-2013 4 Operatív Programja és a
kapcsolódó regionális programok által
környezeti
elemek/
rendszerek

erısség

pozitív hatások
KEOP
Megújuló energia (KEOP 4 konstrukciók)
Megújuló energiafelhasználás növelése
Energiahatékonyság (KEOP 5 konstrukciói)
Fenntartható életmód, fogyasztás
Vízgazdálkodási tevékenységek
Árvízi védekezés
Tájgazdálkodás vízi infrastruktúrája
GOP
K+F, innováció támogatása

++
++
+
+
+
+ Árvízi védekezés (építkezés átmeneti, lokális)
+
+

KÖZOP
Vasúthálózat fejlesztése
Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti
és vízi úti elérhetıségének javítása kiemelt
projekt
TEN-T gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

L
E
V
E
G
İ

negatív hatások

Az ország és a régióközpontok nemzetközi
közúti elérhetıségének javítása kiemelt projekt
Közúthálózat fejlesztése
Térségi elérhetıség javítása Kiemelt projektek
A hálózati jelentıségő mellékúthálózat
fejlesztése
Közúti elérhetıség javítása
Kül- és belterületi utak fejlesztése
Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése
4 és 5 számjegyő közutak fejlesztése
Önkormányzati utak fejlesztése
Kisléptékő településfejlesztés vidékfejlesztési
program kiegészítésére (belterületi utak)
Kerékpárút-hálózat fejlesztése
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése
(településközi út, kerékpárút)
A közösségi közlekedés színvonalának a javítása
Helyi és helyközi közösségi közlekedés
infrastrukturális feltételeinek javítása
Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági
központok intermodalitásának és közlekedési
infrastruktúrájának fejlesztése
TIOP

KEOP
Települési szilárd hulladékgazdálkodási
rendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése
Szennyvízkezelés
Ivóvízminıség javítása

KM

-

-

TEN-T gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
Az ország és a régióközpontok nemzetközi
közúti elérhetıségének javítása kiemelt
projekt
Közúthálózat fejlesztése
Térségi elérhetıség javítása Kiemelt projekt
A hálózati jelentıségő mellékúthálózat
fejlesztése
Közúti elérhetıség javítása
Kül- és belterületi utak fejlesztése

--

-

+
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

DD

-

ÉM, DA
KD
NyD
ÉA
ÉA

+

ÉM

+
+
+

NyD

++
++
+

++
++
++
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területi
érintettség*

KM

K+F, innováció támogatása
Technológiafejlesztés, munkahelyteremtés
Iparterület-, telephelyfejlesztés,
barnamezıs területek fejlesztése

NyD
Közlekedési módok összekapcsolása,
gazdasági központok intermodalitásának és
közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése
Integrált projektek városi és vidéki
rehabilitációhoz - összes
Turisztika - Attrakció-fejlesztések
Turisztika: Szálláshely-fejlesztés,
minıségjavítás

F
E
L
S

erısség

-

-

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés
környezeti
elemek/
rendszerek

Z
Í
N
I
É
S
F
E
L
S
Z
Í
N
A
L
A
T
T
I
V
I
Z
E
K

erısség

pozitív hatások
A kistelepülések szennyvízkezelésének
fejlesztése

+

Fenntartható életmód, fogyasztás
Környezeti értékek védelme, környezet-biztonság
(fıként belvíz és csapadékkezelés
Vízgazdálkodási tevékenységek
Környezetvédelmi infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztése

A kistelepülések szennyvízkezelésének
fejlesztése (a szennyvizet befogadó vízfolyás
számára terhelést jelent)

erısség

területi
érintettség*

-

DD

+
++

ÉA, DA,
ÉM, KD
KM

+

NyD

+

Árvízi védekezés

+

Tájgazdálkodás vízi infrastrukturája

+

Vízbázisvédelem - biztonságba helyezés
Élıhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas
létesítmények természetbarát átalakítása
Élıhelymegırzés infrastrukturális támogatása

+

Energiahatékonyság (KEOP 5 konstrukciói)

+

Árvízi védekezés (vízminıségromlás
veszélye)
Tájgazdálkodás vízi infrastrukturája
(vízminıségromlás veszélye)

-

+
+
Energiahatékonyság (KEOP 5 konstrukciói)
(vízkészletbeli változások)

-

Technológiafejlesztés, munkahelyteremtés
Iparterület-, telephelyfejlesztés,
barnamezıs területek fejlesztése

-

GOP

-

KÖZOP
Az ország és a régióközpontok nemzetközi
vasúti és vízi úti elérhetıségének javítása
kiemelt projektek

-

TIOP
Turisztika - Attrakció-fejlesztések
Turisztika: Szálláshely-fejlesztés,
minıségjavítás
KEOP
Megújuló energia (KEOP 4 konstrukciók)

--

++
Megújuló energiafelhasználás növelése

T
A
L
A
J,

Megújuló energiafelhasználás növelése

K
İ
Z
E
T
E
K

A kistelepülések szennyvízkezelésének
fejlesztése
Fenntartható életmód, fogyasztás
Környezeti értékek védelme, környezet-biztonság
(fıként belvíz és csapadékkezelés)

T
A
L
A
J,

negatív hatások

++ (termıterületcsökkenés)

Települési szilárd hulladékgazdálkodási
rendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése
Szennyvízkezelés

-

KM

+++
+
+

Környezetvédelmi infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztése
Árvízi védekezés

(-)
-

ÉA, DA,
ÉM, KD

+
Vízgazdálkodási tevékenységek (termıterület
csökkenése)

-

+

Tájgazdálkodás vízi infrastruktúrája
Élıhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas
létesítmények természetbarát átalakítása
Élıhelymegırzés infrastrukturális támogatása
GOP

K
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DD

+

+

Vízgazdálkodási tevékenységek

Szennyvízkezelés (lokális talajterhelés)
Ivóvízminıség javítása (lokális)
A kistelepülések szennyvízkezelésének
fejlesztése (szennyvíziszap)

KM
NyD

+

Árvízi védekezés (termıterület csökkenése)

-

+

Tájgazdálkodás vízi infrastrukturája
(termıterület változása)

-

Iparterület-, telephelyfejlesztés,
barnamezıs területek fejlesztése

-

+
+

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés
környezeti
elemek/
rendszerek

İ
Z
E
T
E
K

erısség

pozitív hatások

negatív hatások

erısség

területi
érintettség*

KÖZOP
Vasúthálózat fejlesztése
TEN-T gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
Az ország és a régióközpontok nemzetközi
közúti elérhetıségének javítása kiemelt
projektek
Közúthálózat fejlesztése
Térségi elérhetıség javítása Kiemelt
projektek
A hálózati jelentıségő mellékúthálózat
fejlesztése
Közúti elérhetıség javítása
Kül- és belterületi utak fejlesztése
Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése
4 és 5 számjegyő közutak fejlesztése

-

DD

-

ÉM, DA
KD
NyD
ÉA

TIOP
KEOP
Megújuló energia (KEOP 4 konstrukciók)
Megújuló energiafelhasználás növelése

É
L
İ
V
I
L
Á
G,
Ö
K
O
S
Z
I
S
Z
T
É
M
Á
K

+
+

Települési szilárd hulladékgazdálkodási
rendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése

+
+

Szennyvízkezelés
A kistelepülések szennyvízkezelésének
fejlesztése
Fenntartható életmód, fogyasztás

KM
Települési szilárd hulladékgazdálkodási
rendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése
(területfoglalás)
Szennyvízkezelés (területfoglalás)

-

+

DD

+

Környezeti értékek védelme, környezet-biztonság
(fıként belvíz és csapadékkezelés)

+

Vízgazdálkodási tevékenységek

+

Környezetvédelmi infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztése

+

Árvízi védekezés
Tájgazdálkodás vízi infrastrukturája
Vízbázisvédelem - biztonságba helyezés
Élıhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas
létesítmények természetbarát átalakítása
Győjteményes növénykertek és védett történeti
kertek védelme
Élıhelymegırzés infrastrukturális támogatása
GOP

+
+
+

Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság (fıként belvíz és csapadékkezelés)
(területfoglalás)
Vízgazdálkodási tevékenységek
(területfoglalás)
Környezetvédelmi infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztése (lokális
területfoglalás)
Árvízi védekezés (területfoglalás)

-

ÉA, DA,
ÉM, KD

-

KM

(-)

NyD

-

++
+
++
Iparterület-, telephelyfejlesztés,
barnamezıs területek fejlesztése

É
L
İ
V
I
L
Á
G,

-

-

KÖZOP
Vasúthálózat fejlesztése
Az ország és a régióközpontok nemzetközi
vasúti és vízi úti elérhetıségének javítása
kiemelt projektek
! TEN-T gyorsforgalmi úthálózat
fejlesztése !
Az ország és a régióközpontok nemzetközi
közúti elérhetıségének javítása kiemelt
projektek
! Közúthálózat fejlesztése !
! Térségi elérhetıség javítása Kiemelt
projektek !
A hálózati jelentıségő mellékúthálózat
fejlesztése

Ö
K
O
S
Z
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-----------

DD

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés
környezeti
elemek/
rendszerek

erısség

pozitív hatások

I
S
Z
T
É
M
Á
K
TIOP
Turisztika: Attrakció-fejlesztések

T
E
L
E
P
Ü
L
É
S
I
É
S
M
Ő
V
I
K
Ö
R
N
Y
E
Z
E
T
T
E
L
E
P
Ü
L
É
S
I
É
S
M

+

KEOP
Megújuló energia (KEOP 4 konstrukciók)
Megújuló energiafelhasználás növelése
Települési szilárd hulladékgazdálkodási
rendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése
Szennyvízkezelés
Ivóvízminıség javítása
Ivóvízellátás biztonságának fokozása
A kistelepülések szennyvízkezelésének
fejlesztése
Energiahatékonyság (KEOP 5 konstrukciói)
Fenntartható életmód, fogyasztás
Környezeti értékek védelme, környezet-biztonság
(fıként belvíz és csapadékkezelés)

Környezetvédelmi infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztése
Tájgazdálkodás vízi infrastrukturája
GOP

erısség

területi
érintettség*

Közúti elérhetıség javítása
Kül- és belterületi utak fejlesztése
Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése
4 és 5 számjegyő közutak fejlesztése
Önkormányzati utak fejlesztése
Közlekedési módok összekapcsolása,
gazdasági központok intermodalitásának és
közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

---------

ÉM, DA
KD
NyD
ÉA
ÉA

Turisztika: Attrakció-fejlesztések
Turisztika: Szálláshely-fejlesztés,
minıségjavítás

-

+
+

KM

++
+
+
+
+
+
+
++
+

Vízgazdálkodási tevékenységek

negatív hatások

Vízgazdálkodási tevékenységek (átmeneti
zavarás)

-

Technológiafejlesztés, munkahelyteremtés

-

Iparterület-, telephelyfejlesztés, barnamezıs
területek fejlesztése

-

KM

++
+

Iparterület-, telephelyfejlesztés, barnamezıs
területek fejlesztése

+

KÖZOP
Vasúthálózat fejlesztése
TEN-T gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
Az ország és a régióközpontok nemzetközi
közúti elérhetıségének javítása kiemelt projektek
Közúthálózat fejlesztése
Térségi elérhetıség javítása Kiemelt projektek
A hálózati jelentıségő mellékúthálózat
fejlesztése
Közúti elérhetıség javítása
Kül- és belterületi utak fejlesztése
Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése
4 és 5 számjegyő közutak fejlesztése
Kisléptékő településfejlesztés vidékfejlesz-tési
program kiegészítésére (belterületi utak)
Kerékpárút-hálózat fejlesztése
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése
(településközi út, kerékpárút)
A közösségi közlekedés fejlesztése,
hatékonyságának, szolgáltatási színvonalának
emelése
A közösségi közlekedés színvonalának a javítása

84

+
++
++
+
+
+

DD

+
+
+
+

ÉM, DA
KD
NyD
ÉA

+

Kisléptékő településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére (belterületi utak)

-

ÉM

+
+
+
+
++

NyD

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés
környezeti
elemek/
rendszerek

Ő
V
I
K
Ö
R
N
Y.

T
Á
J,
T
E
R
Ü
L
E
T
H
A
S
Z
N
Á
L
A
T

T
Á
J,
T
E
R
Ü
L
E
T
H
A
S
Z

erısség

pozitív hatások

negatív hatások

Helyi és helyközi közösségi közlekedés
+++
infrastrukturális feltételeinek javítása
Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági
központok intermodalitásának és közlekedési
++
infrastruktúrájának fejlesztése
TIOP
Oktatási, egészségügyi és szociális infrastruktúra
++
fejlesztése - összes
Integrált projektek városi és vidéki
++
rehabilitációhoz - összes
Turisztika: Attrakció-fejlesztések
+
Turisztika: Szálláshely-fejlesztés, minıségjavítás
+
KEOP
Megújuló energia (KEOP 4 konstrukciók)
+ Megújuló energia (KEOP 4 konstrukciók)
Megújuló energiafelhasználás növelése
+ Megújuló energiafelhasználás növelése
Települési szilárd hulladékgazdálkodási
Települési szilárd hulladékgazdálkodási
+
rendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése
rendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése
Szennyvízkezelés
+ Szennyvízkezelés
TSZH rekultiváció
+
A kistelepülések szennyvízkezelésének
A kistelepülések szennyvízkezelésének
+ fejlesztése
fejlesztése
Fenntartható életmód, fogyasztás
+
Vízgazdálkodási tevékenységek
+ Vízgazdálkodási tevékenységek
Környezetvédelmi infrastruktúra és
Környezetvédelmi infrastruktúra és
+ szolgáltatások fejlesztése
szolgáltatások fejlesztése
Környezeti veszélyelhárítás
+
Árvízi védekezés
+ Árvízi védekezés
Tájgazdálkodás vízi infrastrukturája
+
Vízbázisvédelem - biztonságba helyezés
+ Vízbázisvédelem - biztonságba helyezés
Élıhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas
Élıhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas
++
létesítmények természetbarát átalakítása
létesítmények természetbarát átalakítása
Erdei iskolák és óvodák infrastrukturális
+
fejlesztése
GOP
Technológiafejlesztés, munkahelyteremtés
+ Technológiafejlesztés, munkahelyteremtés
Iparterület-, telephelyfejlesztés,
barnamezıs területek fejlesztése
KÖZOP
Vasúthálózat fejlesztése
+ Vasúthálózat fejlesztése
Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti
Az ország és a régióközpontok nemzetközi
és vízi úti elérhetıségének javítása kiemelt
+ vasúti és vízi úti elérhetıségének javítása
projektek
kiemelt projektek
TEN-T gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
++ TEN-T gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
Az ország és a régióközpontok nemzetközi
Az ország és a régióközpontok nemzetközi
közúti elérhetıségének javítása kiemelt
++
közúti elérhetıségének javítása kiemelt projektek
projektek
Közúthálózat fejlesztése
++ Közúthálózat fejlesztése
Térségi elérhetıség javítása Kiemelt
Térségi elérhetıség javítása Kiemelt projektek
++ projektek
A hálózati jelentıségő mellékúthálózat
A hálózati jelentıségő mellékutak fejlesztése
+++ fejlesztése
Közúti elérhetıség javítása
++ Közúti elérhetıség javítása
Kül- és belterületi utak fejlesztése
+ Kül- és belterületi utak fejlesztése
Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése
++ Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése
4 és 5 számjegyő közutak fejlesztése
+ 4 és 5 számjegyő közutak fejlesztése
Kisléptékő településfejlesztés vidékfejlesz-tési
+
program kiegészítésére (belterületi utak)
Kerékpárút-hálózat fejlesztése
+
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
+
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erısség

területi
érintettség*

NyD

-

KM

-

-

DD

-

ÉM, DA
KD
NyD
ÉA
ÉM

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés
környezeti
elemek/
rendszerek

N
Á
L
A
T

V
É
G
S
İ
H
A
T
Á
S
V
I
S
E
L
İ
K:
ember,
társadalom,
jövı
nemze
dékek

V
É
G
S
İ
H
A
T
Á
S
V
I
S
E
L

erısség

pozitív hatások

negatív hatások

Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése
Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése
+ (településközi út, kerékpárút)
(településközi út, kerékpárút)
Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági
Közlekedési módok összekapcsolása,
központok intermodalitásának és közlekedési
+++ gazdasági központok intermodalitásának és
infrastruktúrájának fejlesztése
közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése
TIOP
Integrált projektek városi és vidéki
Integrált projektek városi és vidéki
+ rehabilitációhoz - összes
rehabilitációhoz - összes
Turisztika: Attrakció-fejlesztések
+ Attrakció-fejlesztések
KEOP
Megújuló energia (KEOP 4 konstrukciók)
++
Megújuló energiafelhasználás növelése
++
Települési szilárd hulladékgazdálkodási
+++
rendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése
Szennyvízkezelés
++
Ivóvízminıség javítása
+
Ivóvízellátás biztonságának fokozása
+
A kistelepülések szennyvízkezelésének
+
fejlesztése
Energiahatékonyság (KEOP 5 konstrukciói)
++
Fenntartható életmód, fogyasztás
+++
Környezeti értékek védelme, környezet-biztonság
++
(fıként belvíz és csapadékkezelés)
Vízgazdálkodási tevékenységek
++
Környezetvédelmi infrastruktúra és
++
szolgáltatások fejlesztése
Környezeti veszélyelhárítás
++
Árvízi védekezés
+
Tájgazdálkodás vízi infrastrukturája
+
Vízbázisvédelem - biztonságba helyezés
+
Élıhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas
++
létesítmények természetbarát átalakítása
Győjteményes növénykertek és védett történeti
+
kertek védelme
Élıhelymegırzés infrastrukturális támogatása
+
Erdei iskolák és óvodák infrastrukturális
+
fejlesztése
GOP
Technológiafejlesztés, munkahelyteremtés
+
Iparterület-, telephelyfejlesztés, barnamezıs
+
területek fejlesztése
KÖZOP
Vasúthálózat fejlesztése
Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti
és vízi úti elérhetıségének javítása kiemelt
projektek

területi
érintettség*

-

NyD

-

-

KM

DD

ÉA, DA,
ÉM, KD,
KM
NyD

++
+

Az ország és a régióközpontok nemzetközi
közúti elérhetıségének javítása kiemelt projektek

+

Közúthálózat fejlesztése

+

Térségi elérhetıség javítása Kiemelt projektek

+

A hálózati jelentıségő mellékutak fejlesztése
Közúti elérhetıség javítása
Kül- és belterületi utak fejlesztése
Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése
4 és 5 számjegyő közutak fejlesztése
Önkormányzati utak fejlesztése

+
+
+
+
+
+
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erısség

Az ország és a régióközpontok nemzetközi
közúti elérhetıségének javítása kiemelt
projektek
Közúthálózat fejlesztése
Térségi elérhetıség javítása Kiemelt
projektek
A hálózati jelentıségő mellékutak fejlesztése
Közúti elérhetıség javítása
Kül- és belterületi utak fejlesztése
Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése
4 és 5 számjegyő közutak fejlesztése

-

DD
ÉM, DA
KD
NyD
ÉA
ÉA
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környezeti
elemek/
rendszerek

erısség

pozitív hatások

negatív hatások

erısség

területi
érintettség*

Kisléptékő településfejlesztés vidékfejlesz-tési
+
program kiegészítésére (belterületi utak)
Kerékpárút-hálózat fejlesztése
+
Kerékpárforgalmi
hálózat
fejlesztése
+
ember,
Térségi
közlekedési
kapcsolatok
fejlesztése
társa+
dalom, (településközi út, kerékpárút)
A közösségi közlekedés fejlesztése, hatékonyjövı
+
nemze ságának, szolgáltatási színvonalának emelése
dékek A közösségi közlekedés színvonalának a javítása ++
Helyi és helyközi közösségi közlekedés
+++
infrastrukturális feltételeinek javítása
Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági
központok intermodalitásának és közlekedési
+
infrastruktúrájának fejlesztése
TIOP
Oktatási, egészségügyi és szociális infrastruktúra
+++
fejlesztése - összes
Integrált projektek városi és vidéki
++
rehabilitációhoz - összes
Turisztika - Attrakció-fejlesztések
+
Turisztika: Szálláshely-fejlesztés, minıségjavítás
+
Turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése, desztináció+
menedzsment fejlesztés
*csak az országostól eltérıt jelezzük

İ
K:

A KEOP - tıle elvárható módon - mindegyik környezeti elemet/rendszert pozitívan érinti,
vannak azonban olyan konstrukciók, melyek következménye kedvezıtlen is lehet. Ezek a
negatív hatások zömmel járulékosak, tehát a megvalósítással járnak, átmenetiek. A cél szerinti
hatások alapvetıen kedvezıek. Elıfordul, hogy az egyik környezeti elem állapotának javítását
célzó beavatkozás egy másik környezeti elem állapotában okozhat kedvezıtlen változást. (Ezt a
táblázatban dılt betővel fel is tüntettük.) Ezek azonban körültekintı tervezéssel, jó technológiaés/vagy és telephelyválasztással megfelelıen mérsékelhetık. A KEOP-konstrukciók alapjában
véve környezetileg kedvezıek, ami abból is jól látható, hogy a végsı hatásviselı szintjén
mindegyik konstrukciónak kizárólag a pozitív következményei jutnak érvényre.
Ennek ellenkezıje mondható el a GOP-konstrukciókról. Ezek a végsı hatásviselık - azon
belül is az ember, mint társadalmi szereplı - számára egyértelmő pozitívumot jelentenek.
A víz, a talaj és az élıvilág számára általában kedvezıtlenek, a levegı, a település és a táj
szempontjából a hatások pozitívak és negatívak egyaránt.
A KÖZOP-konstrukciók hatásai talán a legszélsıségesebbek: a vizekre nézve lényegében
nincsen hatásuk, ugyanakkor a legerıteljesebb negatív következménnyel bírnak az élıvilágökoszisztémák környezeti rendszerre, és igen szerteágazó hatást gyakorolnak a településre és a
tájra. A végsı hatásviselık szempontjából sem egységesek, mert alapvetıen a mai társadalom
számára kedvezıek, míg a jövı nemzedék szempontjából inkább negatív megítélésőek.
A TIOP-konstrukciók azok, amelyek szinte kizárólag a településre, ill. részben a tájra hatnak
és ez a hatás egyértelmően pozitív. A levegıre és vízre vannak negatív hatások ezek azonban
átmenetiek. A végsı hatásviselık szempontjából a következmények egyértelmően pozitívak.
Összességében környezeti szempontból kedvezıek a KEOP és TIOP konstrukciók, míg a
legerıteljesebb negatív hatást várhatóan a KÖZOP-konstrukciók okozzák majd a környezet elsısorban a természeti környezet - állapotára.
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3.4.2 A környezeti állapot egyéb jellemzıinek leírása
A négy Operatív Program és kapcsolódó regionális programjai és akciótervei igen sokrétőek és
szerteágazóak, ennél fogva a környezet szinte minden elemére és rendszerére, annak
jellemzıire hatással vannak pozitív vagy negatív irányban egyaránt. Az alábbiakban az egyes
környezeti elemek/rendszerek jelenlegi állapotát mutatjuk be oly módon, hogy azokra a
jellemzıkre koncentrálunk, amelyekre programok hatással lehetnek, ill. azokra a paraméterekre,
amelyek állapotában a környezeti célok szerint javulást kellene elérni.
3.4.2.1. Levegıminıség és klíma
1990 óta Magyarországon jelentıs mértékben csökkent a légszennyezıanyag kibocsátás, az
országban mindenütt sikerült az SO2, a CO2, CO, a benzol és az ólom koncentrációját a
vonatkozó nemzetközi és az európai egyezményekben foglalt határértékek alá csökkenteni.
Ennek eredményeként csökkenı tendenciát mutat a légzıszervi megbetegedések és halálozások
száma.
A legfıbb ok, hogy az elmúlt közel 20 évben az ipar által kibocsátott szennyezıanyagok
mennyisége számottevıen csökkent. A gazdasági szerkezet átalakulása, az energiaigényes ipari
tevékenység visszaesése eredményezett látványos emisszió csökkenést a 80-as évek vége és a
90-es évek közepe között. Ezt követıen az eredmények már a tudatos beavatkozás
következményei. Az Európai Unió által támasztott szigorú környezetvédelmi követelmények
rákényszerítették a légszennyezéssel járó tevékenységek üzemeltetıit a kibocsátások hatékony
csökkentésére. Így tovább csökkent az ipari eredető légszennyezés, de megmaradtak a
hagyományosan nagy szennyezıanyag kibocsátású térségek (Budapest, Százhalombatta,
Dunaújváros és Sajó-völgy).
3-1. ábra

A települések 2009 és 2010. évi légszennyezettsége összesített index alapján
(NO2, ülepedı por, SO2)6

(Forrás: OMSZ)

A 2010-ben az összesített index alapján erısen szennyezett (piros) település nincsen,
ugyanakkor pl. Kıszeg, Szombathely, Budapest szennyezettsége nıtt az elızı évihez képest.
6

A szennyezettség okozója mindenütt az NO2 és/vagy a PM10 komponens, mivel SO2-re nézve minden település
kiváló minısítéső Magyarországon
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Kıszeg a jó (zöld) kategóriából, Szombathely és Bp. a megfelelı (sárga) kategóriából a
szennyezettre (okker) váltott. A kevésbé iparosodott Alföld települései alapvetıen jobb
levegıminıségőek.
A szennyezıanyag kibocsátás csökkenı trendje a 2000-es években érzékelhetıen lelassult, a
NOx kibocsátása 2001 óta szinte azonos értékő. Ennek legfıbb oka, hogy a hazai gépjármő
állomány mőszaki tökéletesítése és az üzemanyagok minıségének javítása az elmúlt évtizedben
nem tudta ellensúlyozni a motorizáció folyamatos növekedésébıl és a közúti teherszállítás
EU- csatlakozást követı robbanásszerő emelkedésébıl adódó terheléseket. Mára
gyakorlatilag a legjelentısebb levegıszennyezı ágazattá a közlekedés vált.
Ehhez kapcsolódik az egyik legégetıbb probléma, a kismérető szálló por (PM10) napi és éves
átlagos határértékének gyakori túllépése. A PM10 az ólom és más mérgezı nehézfémek,
mikroszkopikus mérető finom korom, apró radioaktív részecskék és a rákkeltı azbeszt
győjtıneve. (Míg a por és a pollenek az orrban és a torokban fennakadva ott fejtik ki
kellemetlen hatásukat, a PM10 részecskéi akadálytalanul jutnak le a tüdı mélyére vagy a
véráramba. Apró méretük miatt hagyományos légszőrıkkel vagy szájmaszkkal való kiszőrésük
is lehetetlen.) Elsıdleges kibocsátóik a közlekedés és a szemétégetık, de az ipari kibocsátás is
jelentıs, és némileg hozzájárul a lakossági főtés is. A szálló por asztmás megbetegedést, szívés érrendszeri problémákat, tüdırákot és korai halált okozhat.
A levegı PM10 koncentrációjára vonatkozó 2005. óta hatályos európai uniós határértéknek –
mely szerint az éves átlagérték nem növekedhet 40 g/m3 fölé, a napi érték pedig évente
legfeljebb 35 napon haladhatja meg az 50 g/m3 - az Európai Unió több tagállamában sem felel
meg mindenhol a levegı minısége. Az EU 2008-ban életbe lépett új levegıminıségi irányelve
lehetıséget ad a tagállamoknak az elıírás alóli átmeneti felmentésre. Hazánk is élt ezzel, és a
11 levegıminıségi zónából 8 nyújtott be mentességi kérelmet. A Bizottság 2009 júliusában
hozott döntésében Magyarország esetében 5 zónánál hozzájárult a kérelemhez, 3 zóna esetén
(Budapest, Sajó-völgy és a kiemelt városok közül Szeged és Nyíregyháza) pedig csak az éves
határérték alól adott mentességet, a napi határérték túllépésre nem. A 3 zóna esetében ugyanis
Brüsszel úgy ítélte meg, hogy nem történnek megfelelı erıfeszítések a probléma kezelésére,
vagyis nem kívülálló okok miatt teljesíthetetlen az elvárás, így az ország ellen 2009 végén
jogsértési eljárás indult. 2010 októberében az Európai Bizottság újra a szálló por probléma
rendezésére szólította fel a Magyarországot. Az új EU-szabályozás szerint az ország minden
pontján be kell tartani az elıírt határértékeket, így egyetlen ponton történı túllépés is
jogsértésnek számít.
A 2011-es évben a budapesti Kırakáspark mérıállomáson a szálló porra vonatkozó 35 napos
limitet már az év 57. napján elértük! Ez a szennyezıanyag olyan természető, hogy a terhelés
csökkentése csak hosszú távú intézkedésekkel valósítható meg, tőzoltás jellegő, azonnali
beavatkozásoktól nem lehet eredményt várni.
Az OP-ok szintjén azzal lehetne hozzájárulni a PM10 koncentráció csökkentéséhez, ha az
innovációs fejlesztéseknél a jelenleginél nagyobb elınyt élveznének a légköri
mikroszennyezık kibocsátásának csökkentését célzó fejlesztések.


Érdemes tehát megvizsgálni az operatív programokat, ill. azok 2011. ıszi módosítását,
hogy vajon nem hatnak-e ellene ezen égetı környezeti probléma sikeres kezelésének, ill.
jelentenek-e esetleg elırelépést e szempontból.
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A szálló por finom frakciójára alapvetıen jellemzı, hogy széljárta területeken viszonylag
hamar eliminálódik, a szennyezés gyorsan hígul, így az éves értékelés szerint nem a PM10terhelésben élenjáró térségek a legszennyezettebbek. Az ilyen típusú terhelésre érzékenyebbek
a szélcsendesebb vidékek, illetve a szélcsendesebb idıszakokban kell a terhelést erıteljesebben
csökkenteni. Az alábbi térképen jól kirajzolódnak a szélcsendesebb vidékek, melyek – ha
egyúttal jelentıs légszennyezésnek vannak kitéve, akkor egészségre káros mértékő lehet a
szálló por koncentráció.
3-2. ábra

Magyarország széltérképe7

(Forrás:OMSZ)

Városi probléma a nyári ózon, melynek kialakulásáért is a nitrogén-oxidok, azaz elsısorban
szintén a közlekedés a felelıs (ld. a településnél). Ugyanakkor az utóbbi idıszakban kialakult
„szmog-helyzetek” szükségessé teszik az eddigi, kizárólagosan mőszaki környezetvédelmi
intézkedések használatának újragondolását és e mellé a területhasználati összefüggések és a
zöldfelületi rendszerek fontosságának elıtérbe helyezését.
Az európai közlekedési rendszer alapja a közúti közlekedés, mint azt a 3-5. táblázat mutatja.
3-5. táblázat A tömegközlekedés négy eszközének használata az EU-25-ben, az
utaskilométerben mért teljes tömegközlekedés százalékában kifejezve (2000, 2010, 2030)
Közlekedési eszköz

2000.

2010.

Közúti tömegközlekedés
Magán személygépkocsi
Vasút
Légi közlekedés

8,9
77,8
7,3
5,4

8,7
76,6
7,8
6,3

2030.
(várható)
7,3
74,7
7,7
9,7

Forrás: Európai Bizottság

A magyar helyzet talán még az EU átlagánál is kedvezıtlenebb, a személyközlekedés utaskilométerben mért teljesítményének több mint 80 %-a, az áruszállítás árutonna-kilométerben
mért teljesítményének kb. 50 %-a bonyolódik a közutakon. A fejlıdés rohamos. Ezt mutatja az
7

Évi átlagos szélsebesség 10 m magasságban
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a szám, hogy a 100 lakosra jutó gépkocsik száma 10 év alatt 150 %-ra nıtt. Ezzel
párhuzamosan természetesen nıtt a forgalom is, elsısorban a személy- és a tehergépkocsi
forgalom.
A közúti közlekedés túlsúlya és a rohamos forgalomnövekedés a környezeti állapotot
alapvetıen két szempontból határozza meg:
− Egyrészt a növekvı gépkocsiállomány és a növekvı forgalom lebonyolításához az
úthálózatnak is bıvülnie kell. Ez pedig igen jelentıs területfoglalással jár.
Magyarországon a kiépített közutak hossza meghaladja a 30 ezer km-t. Ebbıl pl. az
autópályák hossza 2000 elıtt még csak 500 km volt, 2010-re ez a szám 1200 km fölé
nıtt. A területfoglalás mellett a nyomvonalak bıvülése a biológiai sokféleségre nézve is
kedvezıtlen következményekkel jár.
− Másrészt a forgalom növekedése egyértelmően növeli a közlekedési terheléseket,
mind közvetlen (levegıszennyezést, zaj- és rezgésterhelést), mind közvetett
formában (kiülepedés, állagromlás, romló életfeltételek, egészségi állapot). A
növekedés gyakorlatilag mindig eliminálta a gépkocsik kibocsátás csökkentésébıl
származó elınyöket.
További feladatot jelent az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése. Az
üvegházhatás elıidézésében kb. 60%-ban felelıs a CO2, kb. 20%-ban a fıként mezıgazdasági
eredető metán és kb. 6%-ban a fıként közlekedés eredető nitrogén-dioxid.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései alapján készült diagram látható az alábbi ábrán.
(K-puszta Kecskemét közelében egy erdıs területtel határolt tisztáson lévı mérıpont,
Hegyhátsál Vas megyében, a határhoz közel fekvı település.)
3-3. ábra

NO2 és CO2 koncentráció hosszú idısoros alakulása Magyarországi
mérıpontokon
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(Forrás:OMSZ)

Jelenleg az atmoszféra CO2 koncentrációja 380 ppm körül van, és növekedési üteme
megközelíti a 0,5%/év-et. Magyarország részesedése a világ összkibocsátásából, kb. 0,2%. Az
ÜHG kibocsátás fı forrásai közül meghatározó a lakossági és közületi főtés, villamosenergia
fogyasztás és a közlekedés, ugyanakkor ez az a terület, ahol az érdemi csökkentéshez a
legszélesebb érintetti kör megnyerésére és közremőködésére, ehhez pedig differenciált
szemléletformálási, jogi és gazdasági szabályozási, valamint kiterjedt ellenırzési rendszerre
volna szükség. Ennek hiányában jelenleg aránytalanul kicsi a lakosság, illetve a közúti
közlekedésben résztvevık szerepvállalása a csökkentési célok megvalósításában (Forrás:
NKP).
A kibocsátások csökkentése mellett fontos eszköz lehet a nyelı kapacitások bıvítése is, pl. a
megfelelı ökológiai állapotú erdık kialakítása. A klímavédelmi beavatkozások azonban nem
vezethetnek újabb fenntarthatósági problémákhoz (pl. a mezıgazdasági alapú energiahordozók
alkalmazása – klímavédelmi elınyeik mellett – veszélyeztethetik a természetes erdık létét,
mivel azok pénzben kifejezhetı haszna nyilvánvalóan nem tud versenyezni az
energiaültetvényekével, amellett hogy a hazai energianövények jelentıs része komoly
vízigénnyel bír.)
A nemzetközi elvárások teljesítésének szükségességén túlmenıen további levegıminıségi
problémát jelentenek a levegıben évszakos ritmusban megjelenı pollenek. Becslések szerint
ma Magyarországon kb. 2 millió ember ad allergiás reakciókat a növekvı pollenkoncentrációra. Erre vonatkozóan sem az OP-ok, sem azok módosítása nem tartalmaz
elıremozdító beavatkozásokat.
A levegıminıség terén a legnagyobb kihívás a szálló por koncentráció 24 órás határértékének
betartása az említett 3 zóna esetében. A 10µ-nál kisebb szilárd szennyezıkre nézve a
kibocsátások csökkentése lehet csak a cél, a 3 zónában további terhelést nem lehet megengedni.
 Az operatív programok 2011-es módosítása befolyással lehet erre az állapotra, mivel
elvesz olyan területekrıl erıforrásokat (közösségi közlekedés fejlesztése), mely fontos
lehetne a szennyezések csökkentésében.
3.4.2.2. Felszíni és felszín alatti víz8
Felszíni vízkészletünk döntıen külföldi eredető és mintegy 11 000 m3/év/fı körüli, amely az
egyik legmagasabb érték Európában. Az országon belüli lefolyás (600 m3/év/fı) viszont a
legkisebb a kontinensen. Hazánkban mintegy 9800 nyilvántartott vízfolyás található, a felszíni
készletek jelentıs része nagy folyóink medréhez kötıdik. Nagy folyóink vízminıségét
alapvetıen a külföldrıl érkezı víz minısége határozza meg. Több olyan vízfolyás van
Magyarországon, amelynek állapota elsısorban a felvízi országokban végzett tevékenységek
miatt nem felel meg a Víz Keretirányelv (VKI) elıírásainak. Pl. a szigetközi Duna szakaszán
mennyiségi problémák, a Rábán rendszeresen visszatérı, osztrák bırgyárak által okozott
habzás, a Tiszán és mellékfolyóin levonuló, Romániából érkezı nehézfém szennyezések, a
Duna hajózhatóságával kapcsolatos kérdések. Ezen a területeken nemzetközi együtt-mőködésre
van szükség.

8

Forrás: Nemzeti Környezetvédelmi Program 2009-2014, Országos Vízgyőjtı Gazdálkodási Terv
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Kis és közepes vízfolyásaink minıségében meghatározó szerepet játszik a kisvízi hozam. A
szélsıséges vízjárási körülmények miatt ez általában alacsony hozamérték. Ebben az
idıszakban sajnos nem kirívó jelenség, hogy a vízfolyás szinte szennyvízcsatorna. Ilyen
helyzetben a szennyezések jelentıs ökológiai károsodást is okozhatnak.
Magyarországon összesen 3805 tavat és vizes területet („wetland”) tartanak nyilván
(összterületük: 1831 km2). Legjelentısebb turisztikai értékünk, a Balaton vízjárása
szabályozott, vízminısége ma már kiváló, annak az átfogó vízminıségvédelmi stratégiának
köszönhetıen, melynek elemei közel 50%-kal csökkentették a tó tápanyag-terhelését. A többi
nagy tavunk (Tisza-tó, Fertı-tó, Velencei-tó) ökológiai állapota is javult.
Felszíni vízfolyásaink közül mindössze 9%-nak jó az ökológiai állapota, és az állóvizeknél sem
éri el a 20%-ot a VKI-szerinti jó, illetve kiváló minısítést kapott tavak aránya. (A tavak
esetében javítja a statisztikát, ha a vízfelület nagysága szerinti értékelünk, mivel nagy tavaink
nyílt vizes részének állapota jó).
Összességében a víztestek esetében a szervesanyag és a különbözı tápanyagok határértéket
meghaladó koncentrációja miatt 70-80% a közepes vagy annál rosszabb minıségő víztestek
aránya. Mindez a víz sokrétő ökológiai, gazdasági és rekreációs funkciójából eredıen jelent
problémát, hiszen azon túl, hogy az élıvilág létfeltétele, a víz a mezıgazdasági termelés
alapvetı feltétele és a hazai turizmus egyik fı vonzereje.
3-4. ábra
VÍZFOLYÁSOK

Felszíni vizek ökológiai állapota 2009
ÁLLÓVIZEK
Ökológiai állapot, víztestek száma alapján

Ökológiai állapot, vízfolyások hossza alapján
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A minıségi kérdéseken túl a felszíni vízfolyásaink tipikus problémája még a kedvezıtlen
medermorfológia, ami a nagyobb folyóknál medersüllyedést, a kisebb, fıként alföldi
vízfolyásoknál pedig többnyire túlszabályozott medret jelent. Ez utóbbi gátja a tájban rejlı
biológiai sokféleség kiteljesedésének, a medersüllyedés pedig regionális léptékő vízhiány
okozója lehet.
A felszín alatti vizek esetében mennyiségi és kémiai alapon történik a minısítés, amely szerint
a felszín alatti víztestjeink háromnegyede jó állapotú. A gyenge állapotú víztestek esetében a
kedvezıtlen minısítés oka a magas nitrogén- és ammóniatartalom. A felszín alatti vizek
tekintetében hazánk ezen túlmenıen sajátos geotermális adottságokkal rendelkezik, ország
jelentıs részén tárhatunk fel 30 °C-nál melegebb vizeket. A legmelegebb vizeket (90 ºC fölött)
kitermelı kutakat a Dél-Alföld, az Észak-Alföld, a Délkelet-Alföld porózus termál és a Középdunántúli, illetve Nyugat-dunántúli termálkarszt víztestekben találhatjuk.
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A felszín alatti vizek kritikus állapotjellemzıje a mennyiség. A talajvízszint süllyedése
országszerte regionális léptékben jelentkezik alapvetıen a túlzott vízkitermelés, a természeti
adottságoknak nem megfelelı területhasználat és a meteorológiai hatások következtében. Az
elmúlt években ugyan az ország területének legnagyobb részén nem csökkent tovább a
talajvízszint, sıt a Dunántúli Középhegység területén a karsztvízszintek emelkedtek, (vélhetıen
a bányászati vízelemelés megszőnése miatti késleltetett hatásként), de pl. a Duna-Tisza-közi
Homokhátságon továbbra is erıteljes a talajvízszint süllyedése (0,3-0,8 m), ezt a területet a
FAO félsivataggá nyilvánította.
Vízkészleteink területi és idıbeli megoszlása szélsıséges. A területi különbségek csökkentését
szolgálják a nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek. Regionális jelentıségőnek számít a Tisza
vízgyőjtıjén kiépült Tisza-Körös-völgyi Együttmőködı Vízgazdálkodási Rendszer (TIKEVIR),
amely fıcsatornákon keresztül egyrészt a Tiszából juttat vizet a Körösökbe, másrészt
öntözıvízzel látja el a Jászságot és a Nagykunságot.
A felszín alatti vízkészletek talán legnagyobb problémája a regionális léptékben jelentkezı
talajvízszint süllyedés alapvetıen a túlzott vízkitermelés, a természeti adottságoknak nem
megfelelı területhasználat és a meteorológiai hatások következtében. Az elmúlt években ugyan
az ország területének legnagyobb részén nem csökkent tovább a talajvízszint, sıt a Dunántúli
Középhegység területén a karsztvízszintek emelkedtek, (vélhetıen a bányászati vízelemelés
megszőnése miatti késleltetett hatásként), de pl. a Duna-Tisza-közi Homokhátságon továbbra is
erıteljes a talajvízszint süllyedése (0,3-0,8 m), ezt a területet a FAO félsivataggá nyilvánította.
A fentiekbıl is érzékelhetı, hogy a vizek jó ökológiai állapota szorosan összefügg az
éghajlatváltozással. Az elkövetkezı idıszakban várhatóan kevesebb víz áll majd rendelkezésre,
különösen az öntözés számára, de helyenként – a területi különbségek miatt – az ivóvízellátásra
használt készletek is veszélybe kerülhetnek. A télvégi, tavaszi árvizek hamarabb, és az
intenzívebb olvadás miatt növekvı csúcsokkal érkezhetnek. A tavak vízforgalma átalakul, és
várhatóan csökken a felületük, növekszik a tartózkodási idı és a sótartalmuk. A kisvízi
hozamok további csökkenése érzékenyebbé teszi a vízfolyásokat a szennyezıanyagterhelésekkel szemben.
Az éghajlatváltozás és a vízgazdálkodás integrált – a fenntarthatóságot messzemenıen
figyelembevevı – megközelítése indokolt, többek között a vízpótlás, a vízenergia hasznosítása,
az öntözés, az ivóvízminıség javítás, árvíz- és belvíz védelem, aszály elleni védelem területein.
Az Operatív Programok szintjén azzal lehetne hozzájárulni a vízkészletek csökkenésének
mérsékléséhez, hogy minden területen elınyben részesítik a víztakarékos technológiákat.
Elınyben részesítik azokat az árvízvédelmi megoldásokat, melyek a víz területen tartásával
kívánják mérsékelni az árvízi veszélyt.
A vizekkel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy országunk közel fele síkvidéki terület,
ennek eredményeként több mint 20 ezer km2-nyi az árvízzel veszélyeztetett terület. Ezek
negyede (5610 km2) a Duna rész-vízgyőjtın, háromnegyede (15641 km2) pedig a Tisza és
mellékfolyóinak völgyében található. A folyók árterén 700 település fekszik, árterületen él
közel 2,5 millió ember, a vasútvonalak 32%-a, a közutak 15%-a, a mezıgazdasági mővelt
területek egyharmada, és közel 2000 ipari üzem helyezkedik el itt. A Dunán évente átlagosan 23 árhullám vonul le, nagyobb áradás 10-12 évente fordul elı. Ezzel szemben a Tiszán évente 1-
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2 árhullám vonul le, jelentıs árvízi esemény 5-6 évenként jellemzı. Magyarországon jelenleg
1200-1400 m Ft-nyi nemzeti vagyont védenek a különbözı árvízvédelmi mővek.
Az árvízvédelmi töltések ugyanakkor elvágják a fımedertıl a mentett oldalra szorult mellék- és
holtágakat. A belvízelvezetés is jelentısen csökkentette az alföldi területek vizes élıhelyeinek
kiterjedését, az eredeti vízjárta tájjelleg megváltozott, nıtt az aszályérzékenység. Mindezek az
agrárpolitika átformálását a természeti körülményekhez jobban igazodó tájgazdálkodást tesznek
szükségessé.
 Az operatív programok 2011-i módosítása során kikerült a tervbıl a Duna
hajózhatósága projekt megvalósítása. Az a tény, hogy a Duna változatos élıhelyek
táplálója és egyúttal Európa fontos víziútja, számos konfliktus forrása. A víztestek,
vízpartok élıvilága, ill. a térség víztıl függı ökoszisztémái számára a vizek jó állapotának
biztosítása bizonyos esetekben ellentmondásba kerül a vízi út biztosítása szempontjából
fontos kívánalmaknak.
Évtizedes a probléma a javarészt a felvízi szakaszok tározói okozta hordalékhiány, a hajózóút
fönntartása érdekében végzett medermunkálatok és kavicskotrások miatti medermélyülés,
mivel ezek a dunai mellékágak és holtmedrek folyótól való elszakadását, társulásaik
vízellátottságának csökkenését, az állományok leromlását okozzák.
A Duna legfontosabb élıhelyei az iszapos partú folyók, a mocsárrétek, ligeterdık, mellékágak
és kavicszátonyok. A Dunában endemikus, fokozottan védett, az európai közösség
szempontjából kiemelt jelentıségő, Natura 2000-es halfajok fordulnak elı (német bucó, magyar
bucó, stb). E fajok megóvása prioritást kell, hogy élvezzen. A Duna mellékágaiban, illetve az
ártér egyes pontjain tömegesen fordulnak elı kétéltő- és hüllıfajok, illetve az ezekkel
táplálkozó madarak.
A hazai Duna-szakasz legnagyobb része vagy országosan védett természeti terület (Szigetköz
Tájvédelmi Körzet, Duna-Ipoly Nemzeti Park, Gemenc TK, közöttük jelentıs kiterjedéső
ramsari területek) vagy a Natura 2000 hálózat része, esetleg mindkettı.
A Duna menti hullámterek, árterek Közép-Európa különlegesen értékes élıhelyei, amelyek
sokrétő, mozaikos térszerkezete és stabilitása nagyon sérülékeny. Magyarország potenciális
vegetációjának 19%-a lenne ártéri ligeterdı, azonban az elmúlt évszázadok során lezajlott
folyószabályozások, mellékág-lezárások és ármentesítések következtében kiterjedésük 0,8%-ra
visszaszorult, így a megmaradt állományok magas természeti értéket képviselnek, megırzésük
helyszíne pedig az ártér. A Dunában és a folyóhoz közvetlenül kötıdı hullámtéri, ártéri
élıhelyeken több mint 2000 növényfaj és több mint 5000 állatfaj (100 hal, 12 kétéltő, 8 hüllı,
180 madár (fészkelık) 41 emlıs, és számos gerinctelen) találja meg életfeltételeit, s köztük
számos mára nagyon megritkult, így törvényi védettséget élvez.
A hazai szakaszon túlnyomó részben védett folyó életközösségeinek létfeltételeit több tényezı
is veszélyezteti, melyek közül ki kell emelni a medersüllyedés hatását. A medersüllyedés
következtében csökken a környezı területeken a talajvízszint, ami az élıhelyek folyamatos
szárazodását, erısödı degradációját okozza. A medermélyülés következménye a mellékágak
lefőzıdése, az áradások szintjének csökkenése is, ami ugyancsak az élıhelyek degradációjához,
eltőnéséhez vezet.
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Vizeink kulcsproblémája a felszíni vizek, elsısorban a vízfolyások rossz vízminısége, a felszín
alatti vízkészletek mennyiségének csökkenése, a készletekkel (felszíni és felszín alatti egyaránt)
való helytelen gazdálkodás és a felszín alatti vizek szennyezése.
 Az operatív programok 2011-es módosítása a Duna-projekt elmaradása révén
gyakorol befolyást a vizek állapotára, mely a Duna vízminısége és vízi élıvilága
szempontjából valószínőleg kedvezı hatásu. (Ugyanakkor a fejlesztés és ezáltal a
víziút lehetséges forgalomnövekedésének elmaradása, pl. levegıminıség
szempontjából kedvezıtlen lehet.)
3.4.2.3. Föld
A talaj Magyarország egyik legfontosabb, feltételesen megújuló természeti erıforrása, melynek
megóvása, sokrétő funkcióinak megırzése, termékenységének fenntartása nem csupán a
földhasználó, hanem a társadalom hosszú távú érdeke. Az elınyös hazai természeti adottságok
miatt a kedvezı talajok aránya jó, a nagy termıképességő talajok kiterjedése jelentıs. A
kedvezı adottságokat azonban természetes talajpusztulási folyamatok és az emberi
beavatkozások egyaránt károsítják. Ennek ellenére nemcsak a KEOP, de a többi operatív
program sem tekinti célterületének (kivéve talán a kármentesítési programot). Ilyenformán a
hatások tekintetében kevésbé tőnik fontosnak, mivel a földet ért hatások csaknem minden
esetben járulékosak, vagyis valamely más környezeti elem állapotának javítása, vagy más
környezeti probléma megoldása során válnak érintetté.
Hazánk termıtalaj-adottságai kedvezıek, ami fontos – és egyre inkább stratégiai fontosságú
tényezı lesz, tekintetbe véve a világélelmezési problémákat. Ez alapján nagyobb hangsúlyt
kellene adni a talajok védelmének. Hazánkban számos, a talajaink termıképességét
veszélyeztetı tényezıvel és trenddel kell megbirkóznunk, így talán a terv egyik
hiányosságaként róható föl e környezeti elem elhanyagoltsága.
Hazánkban a legfontosabb talajdegradációs folyamatok a víz vagy szél okozta erózió, a
savanyodás, a sófelhalmozódás, szikesedés, a talajszerkezet leromlása, a tömörödés, a talaj
élıflórájának leromlása, a szervesanyag tartalom csökkenése, a talaj vízgazdálkodásának
szélsıségessé válása, valamint a növényi tápanyagok forgalmának kedvezıtlen irányú
megváltozása. A talajok degradációját és szennyezıdését okozó fıbb folyamatok: az ipari,
bányászati és közlekedési tevékenységek során jelentkezı tartós, illetve havária jellegő
szennyezések, balesetek; beruházások, építkezések során a humusz letermelése, szakszerőtlen,
illetve illegális hulladéklerakás, szennyvízszikkasztás.
Az emberi tevékenységek is veszélyeztetik talajainkat. A mezıgazdasági mővelés egyfelıl
hozzájárul a talajok fenntartható használatához, ugyanakkor az esetenként helytelen
agrotechnika, tápanyagutánpótlás és növényvédıszer használat, a mezıvédı erdısávok kiirtása
kedvezıtlen hatású. Ezen folyamatok a talajtermékenység csökkenése mellett a mezıgazdasági
termelés költségeinek növekedését, az ökológiai, vízháztartási (növekvı aszályérzékenység)
körfolyamatok felbomlását, a kockázatos anyagok felhalmozódását (élelmiszerbiztonság),
valamint a vizek, ivóvízbázisok elszennyezıdését eredményezik.
A fentiekkel összefüggésben közösségi szintő talajvédelmi stratégia és keretirányelv
kidolgozása kezdıdött, melybe hazánk is aktívan bekapcsolódott. A stratégia célja a talaj
sokoldalú funkcióinak megırzése, az ágazati integráció erısítése, a kutatás bıvítése és a
nyilvánosság figyelmének felhívása. Az irányelv-tervezetben szerepel a talajok
állapotfelmérése, a veszélyeztetett állapotú talajok azonosítása és rehabilitációja.
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A nem megfelelı mővelésen kívül a területfoglalás is olyan jellemzı tényezı, amely csökkenti
a talajvagyont. A tervezett fejlesztések számos eleme a termıterületek rovására valósul meg.
Egy-egy beavatkozás esetében a célok megvalósítása szempontjából ez többnyire
elhanyagolható környezeti következmény, amelyet nem tekintünk jelentısnek. Ezek azonban
összeadódva jelentıs veszteséget okozhatnak különösen, ha tekintetbe vesszük bioenergia-célú
területfoglalásokat is.
A talajok védelme érdekében az elmúlt években több területen történt elırelépés: megújult a
talajvédelmi szabályozás (kiemelten a beruházások és a gazdálkodás során betartandó
szabályok elıírása), a talajvédelmi intézkedések megvalósítását hazai és EU-s források
támogatták. A Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer elsısorban a mezıgazdasági
területek talajainak állapotát vizsgálta, adatai lehetıséget nyújtottak a talajszennyezettségi
határértékek megállapításához, talaj degradáció megelızése érdekében szükséges intézkedések
kidolgozásához. A monitoring rendszer folyamatos üzemeltetését azonban forráshiány, az
ellenırzések lefolytatását kapacitásproblémák nehezítették. Az infrastruktúra, az ipar és a
települések terjeszkedése következtében jelentıs a termıföldek mezıgazdasági mővelésbıl
való végleges kivonása és a tartós talajfedettség növekedése.
3-5. ábra

A talajok termékenységét gátló tényezık

(Forrás: Bulla Miklós szerk.: Tanulmányok hazánk környezeti állapotáról)

Kulcsproblémaként a termıképesség csökkenését, a természeti környezettel harmonikus
gazdálkodási formák hiányát és a fokozódó területfoglalást lehet megjelölni.


A módosítások épp a rekultiváció elıtérbe kerülésével és számos területfoglalással
együttjáró projekt helyett pontszerő, meglévı mővi elemek korszerősítését célzó
projektre való forrásátcsoportosítás miatt kedvezıek lehetnek.

3.4.2.4. Élıvilág – ökoszisztémák - biológiai sokféleség9
9

Forrás: Báldy-Szép: A hazai állatvilág ökológiai állapota és jövıje Magyar Tudomány 2009, NKP)
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Magyarország kiemelt helyet foglal el az Európai Unióban a biológiai sokféleség tekintetében,
mivel elkülönült biogeográfiai régiót képez, ahol a Kárpátok védelmében, számos atlantikus,
kontinentális és mediterrán hatás eredıjeként, unikális élıvilág alakult ki. Az ország geográfiai
adottságai miatt kiemelkedıen nagy vízfelületeink aránya és jelentısége, bár a vizes élıhelyek
kiterjedését a lecsapolások és vízrendezések nagyságrendileg lecsökkentették. Magyarország
egyben Európa egyik „legagrárabb” országa, legalábbis a mezıgazdálkodás alá esı területek
arányát nézve. A CORINE 1:50 000 felszínborítási felmérés alapján az ország 52%-a szántó,
12%-a gyep, 7%-a egyéb agrárterület. Agrárterületeink természeti értékben relatíve gazdagok,
elsısorban a gyepek, (pl. a „puszták”) jelentenek európai szinten kiemelkedı és unikális
természeti és tájképi értéket. Ennek megfelelıen hazánk területének 9,3 %-a valamilyen típusú
természetvédelmi oltalom alatt áll.
3-6. ábra

CLC 50 felszínborítottsági térkép

Jelmagyarázat:
piros = kivett (település)
kék
= vízfelületek
sárga = mezıgazdasági területek
zöld = természetes növényzető
területek (erdı, gyep)

A rendszerváltás és az EU-csatlakozás drasztikus földhasználati változásokkal járt: számos
szántón és egyéb agrárterületen felhagytak a mőveléssel, a túllegeltetés megszőnt, a kemikáliák
használata jelentısen csökkent, ami e mezıgazdasági területek élıvilágának kedvezı,
ugyanakkor eltőntek a hagyományos gazdálkodási formák is. Ezzel ellentétben az erdeinkben
túlnyomórészt kedvezıtlen változások következtek be, fıként a sokszor kaotikus privatizáció és
az erdészetekre kényszerített profittermelés miatt.
Általában véve az ember tájátalakító tevékenysége folytán egyre terjed az egysíkú, homogén
élıvilág és pusztul a helyi körülményekhez, élıhelyekhez alkalmazkodott változatos élıvilág. E
biotikus homogenizáció rendkívül kedvezıtlen, mivel a klímaváltozás éppen hogy egyre
nagyobb fokú alkalmazkodóképességet igényel(ne) a fajoktól, populációktól, amit a szőkőlı
génállomány egyre kevésbé tesz lehetıvé.
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A kedvezıtlen folyamatok ellenére az elmúlt évek természetvédelmi erıfeszítései
eredményeként a jelentıs természetközeli élıhelyek és a fontos természetvédelmi értéket
képviselı fajok élıhelye még több mint 30%-ot fed le az országban, természeti értékeink
nemzetközi összehasonlításban kiemelkedıek. Ugyanakkor a hazánkban elıforduló 46
közösségi jelentıségő élıhely csak 11%-ának állapota kedvezı, a 211 közösségi jelentıségő faj
tekintetében 25%-nak kedvezı a természetvédelmi helyzete. A biológiai sokféleség
védelmében kiemelt szerepe van a hazai erdısültségnek (az ország területének 20,3%-a),
amelyen belül az ıshonos fafajokkal borított erdıterület 57%-ot tesz ki. A faállományok
lombozata alapján erdeink egészségi állapota európai összehasonlításban átlagosnak tekinthetı.
Számos hazai növénytársulás, azon belül valamennyi természetes erdıtársulás és a hazánkban
megtalálható fajoknak megközelítıen 20-25%-a veszélyeztetett.
Jelenleg még hazánk - európai viszonylatban mindenképpen - genetikai nagyhatalom, vagyis
a természetes élıvilág és a termesztett (vagy megırzött) növény- és állatfajok, tájfajták
genetikai változatossága (biodiverzitása) kiemelkedıen nagy. Ez azt is jelenti, hogy hazánknak
komoly szerepe lehet, és komoly felelıssége van a biodiverzitás csökkenésének mérséklésében.
Mindez aláhúzza a klímaváltozás terén teendı erıfeszítések fontosságát is, és figyelmeztet a
klímaváltozás okozta hatásokkal való szembenézésre. Magyarország természetes élıvilágában a
klímaváltozás hatására a zonális vegetáció határainak eltolódása, a természetes élıvilág fajainak
visszaszorulása és hosszú távon az inváziós fajok tömegessé válása, a biodiverzitás csökkenése,
a társulások és táplálékhálózatok átrendezıdése, az ökoszisztéma funkciók károsodása és az
ökoszisztéma szolgáltatások jellegének, mértékének csökkenése várható.
Az operatív programok jelentısen befolyásolják az élıvilág és az ökoszisztémák állapotát,
életkörülményeit, különösen igaz ez a KÖZOP-konstrukciókra. A hazai élıvilág esetében a
közlekedési ágazat - szorosabban véve az úthálózat - fejlesztésének korlátozó tényezıje nem a
terhelhetıség hiánya, hanem éppen az a tény, hogy Magyarország ma még jelentıs,
megırzendı ökológiai értékekkel rendelkezik, melyeket az úthálózat fejlesztése komolyan
veszélyeztet. A természetes élıhelyek további földarabolódását, és az ökológiai hálózat
fölszakítását csak ott és olyan módon szabad megengedni, ahol az élıhelyek közötti kapcsolat
fennmaradása megfelelı mőszaki eszközökkel minden kétséget kizáróan biztosítható, az
ökológiai hálózat esetlegesen sérülı eleme pótolható, vagy kompenzálható. Ezeket a
szempontokat a megvalósítás során lehet és kell érvényesíteni.
Az élıhelyekkel kapcsolatos kulcsfeladat a biodiverzitás csökkenésének az élıhelyek
földarabolódásának mérséklése és az ökológiai vízigény kielégítése.
 E szempontból is úgy ítéljük, hogy az átcsoportosítások a területfoglalást nem
igénylı projektek elıtérbe kerülése miatt kedvezıek lehetnek.
3.4.2.5. Települési és mővi környezet10
A település környezeti állapotának jellemzıi, a település és a környezı táj kapcsolata, a
települési infrastruktúra, a szolgáltatások színvonala mind az életminıséget alapvetıen
meghatározó tényezık. Az „élhetı település” az ott élık számára elsısorban környezeti
ártalmaktól mentes, esztétikus, komfortos, rekreációs lehetıségeket is nyújtó, biztonságos
10

Forrás: NKP, 2009-10 Akcióterv SKV, KvVM tájékoztatók, Heti Válasz, LMP választási program - Élhetı
városok-fenntartható vidék
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lakóhely. A környezeti infrastruktúra részét képezi az egészséges ivóvíz szolgáltatás, a
szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint a szervezett hulladékgyőjtés és –kezelés is.
A világszerte zajló urbanizációs folyamatokhoz hasonlóan Magyarországon is folytatódik a
városok növekedése és terjeszkedése, ezzel párhuzamosan egyes kistelepülések
elnéptelenedése, a nagyobb városok környezetében pedig szuburbanizációs folyamatok
zajlanak. A városi és városkörnyéki népesség növekedésével nı a lakosság ellátási igénye és nı
a koncentrált környezeti terhelés. E folyamatok a vidékfejlesztésre, a tájvédelem és a korszerő
tájhasznosítás fontosságára hívják fel a figyelmet. E tekintetben az operatív programok
elıremutatóak: városrehabilitációs és városfejlesztési projektek minden régióban megjelennek.
A települések levegıminıségében az utóbbi évtizedben javulást fıként a lakossági gázfőtés
széles körő elterjedése eredményezett, mert ezzel jelentısen csökkent a szénnel főtött kályhák
okozta magas kén-dioxid és porszennyezés. 2000 óta kismértékben nıtt az illékony szerves
vegyületek kibocsátása (a közlekedés és egyes ipari technológiák miatt) és az ammónia
kibocsátása (elsısorban az állatállomány és a mőtrágya felhasználás alakulásának megfelelıen).
A települések levegıminıségét leginkább meghatározó kibocsátások a por (és pollen) illetve a
NOx-ok tekintetében nincsen elırelépés. A PM10 komponens pedig az egyik leginkább
egészségkárosító hatású légszennyezı anyag, amely (többedmagával) a városi szmog gyakori
okozója. Errıl a levegı fejezetben részletesen beszámoltunk.
A szmog másik okozója az ózon, amely napfény hatására a kipufogógázokból keletkezik. A
sztratoszférában lévı ózonréteg fontos az élıvilág számára, hiszen elnyeli a Napból érkezı
káros ibolyántúli sugárzás jelentıs hányadát. A talajközeli (troposzférikus) ózon azonban rossz
hatással van az élı szervezetekre. Az O3 károsítja a nyálkahártyát, izgatja az orrüreget és a
torkot, továbbá károsíthatja a tüdı érzékeny részeit. A tüdıt érı hatást súlyosbíthatja, ha az
ózon belélegzése fizikai megerıltetéssel párosul, illetve, ha a veszélyeztetett ember asztmás
betegségben szenved, vagy tüdejének mőködése más okokból nem megfelelı. A gáz
közvetlenül árt a növényeknek, oxidálja leveleiket, virágaikat, gátolja a fotoszintézist és a
gyökérlégzést. Különösen veszélyesek, egészségkárosítóak, rákkeltık az ózon másodlagos
termékei, melyek hasonlóan oxidatív szennyezık. Az ózonra vonatkozó 8 órás átlag nem lehet
magasabb, mint 110 µg/m3.
A fotokémiai szmog kialakulásához vezetı folyamat reggel, csúcsforgalom idején kezdıdik,
amikor a jármővekbıl nagy mennyiségő nitrogén-monoxid, szén-monoxid és szénhidrogén
kerül a levegıbe. Délelıttre a nitrogén-monoxidból és a szénhidrogénekbıl nitrogén-dioxid
keletkezik, ami fény hatására elbomlik nitrogén-monoxiddá és atomos oxigénné (O). Délutánra
az oxigénatom oxigénmolekulával (O2) reagálva ózonná (O3) alakul. Párhuzamosan az NO2-ból
mérgezı peroxi-acetil-nitrát (PAN) és salétromossav is keletkezik.
3-7. ábra A talajközeli ózon koncentrációjának havi menete (Kecskemét K-puszta 2011. 07)

100

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

(Forrás:OMSZ)

Fotokémiai szmog képzıdéséhez erıs napsugárzás kell, így nyilvánvaló, hogy a klímaváltozás
fokozza a szmog kialakulásának kockázatát. A klímaváltozás következményei a városi
környezetben más szempontból is szembeötlıek: nyári melegekben a nagyvárosok
hıszigetekként mőködnek. Egy 2005 nyarán, Budapesten elvégzett vizsgálat11 szerint forró
nyári napon a sőrőn beépített, aszfaltozott városrészek és a városi zöldfelületek területei között
akár 10 foknál is nagyobb lehet az átlagos hımérsékletkülönbség. Ennek legfıbb oka, hogy a
belvárosban a lehullott csapadék jelentıs részét a csatornák nyelik el, ami miatt a párolgás csak
negyedannyi hıt von el egységnyi területrıl, mint a város környékén, ahol az aktívan
párologtató növényfelületek jelentıs hőtést eredményeznek. (Egy kg víz elpárologtatása közel 2
ºC-al tud lehőteni 1000 m3 levegıt).
Felmérések alapján megállapítást nyert, hogy a napi átlaghımérséklet 5 Celsius-fokkal történı
növekedése szignifikánsan, 6 százalékkal növeli a halálozás kockázatát. 1992 és 2000 között
hat „hıhullám” érte hazánkat, hatásukra 14-52 százalékkal növekedett az elhalálozás. NyugatEurópában 2003-ban, az augusztusi 40 Celsius-fok fölötti hıség 15 ezer ember halálát okozta.
Hasonló hı-hullámokkal a jövıben
Magyarországon is számolni kell.
Az illusztráció egy Budapestlátképet és ugyanazon terület
hıtérképét mutatja. A kék szín a
30° alatti, a sárga a 30-40º közötti
hımérséklető felszíneket jelzi.
(Forrás:www.vati.hu)

 Az operatív programok 2011-i módosítása hatással lehet a települések
levegıminıségére. Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti
elérhetıségének javítása, a közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok
intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, ill. a városi és
elıvárosi közösségi közlekedés fejlesztése konstrukciók fedezetének csökkentése és a
hatékony energia-felhasználás növelése révén - eltérı elıjellel. A térségi elérhetıség
javítása konstrukció csökkentése a megújuló energiaforrás-felhasználás növelése
javára szintén befolyásolja a települések levegı-minıségét.
A zajterhelés alakulása is fontos eleme a települési környezet minıségének. Magyarországon a
becslések szerint a lakosság közel 40%-a olyan területen él, ahol a környezeti zaj nagyobb a
11

A vizsgálatot 2007-ben készítette a Studio Metropolitana kutatócsoportja a Fıvárosi Önkormányzat
megbízásából
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kívánatosnál. A zaj forrása döntı részben a közúti közlekedés (nagyforgalmú fıutak és
városaink frekventált útjai). Országos szinten az úthálózat fejlesztése, kevésbé zajos
jármőállomány, forgalomszervezési intézkedések, települési szinten a megfelelı
területrendezési, településfejlesztési beavatkozások, zajvédı falak idézhetnek elı
zajcsökkentést. A zaj vonatkozásában számos városi útszakasz (nemcsak fıvárosi) a
terhelhetıségének határára ért, miközben rendületlenül növekszik a gépjármő forgalom. Az
ipari zajkibocsátások inkább lokális problémát okoznak. A zajártalom által érintett népesség
nagy arányához viszonyítva a terv nem kezeli a súlyának megfelelıen ezt a problémát.
Hazánkban évi 100–110 millió t hulladék keletkezik:
- 20 m t kezelt folyékony települési,
- 4-5 m t szilárd települési és
- 85 m t ipari, mezıgazdasági és egyéb termelési hulladék (ebbıl 3,5 m t veszélyes).
A keletkezı hulladék mennyisége - elsısorban a termelési hulladék - 2000 óta mintegy 35%-kal
csökkent. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ez a tendencia a következı években
is folytatódni fog, alapvetıen a termelésbıl származó nem-veszélyes hulladék mennyiségének
csökkenése révén. Várható a települési folyékony hulladék mennyiségének a szennyvízprogram elırehaladásától függı, fokozatos csökkenése is. A települési szilárd hulladék
mennyiségének csökkenése csak a fogyasztói szokások változása, a tudatos vásárlói szemlélet
kialakulása esetén várható.
Településeink jelentıs része sajnos feltőnıen szemetes, a szlömös településrészeken gyakori a
spontán hulladéklerakás.
A hulladékhasznosítás aránya (évi 25-32% közötti), lassan változik, de bíztató, hogy a lerakási
arány 10%-al csökkent. Az OHT (Országos Hulladékgazdálkodási Terv) azon célkitőzése
viszont, hogy a keletkezı – nem biomassza jellegő – hulladék mintegy felének anyagában
történı hasznosítása vagy energetikai hasznosítása megvalósuljon, nem teljesült. Alig történtek
lépések a primer nyersanyagok kitermelésének védelmében, nem rendelkezünk kellı
technológiai kapacitásokkal az anyagában történı hasznosításhoz, és nincs olyan gazdasági
szabályozás, ami a lerakási szándékot csökkentené.
A hasznosításon belül a hulladékgazdálkodási hierarchiának megfelelıen elsıdlegesen az
újrafeldolgozás és az újrahasználatra történı elıkészítés fejlesztésére kell a hangsúlyt
helyezni. Az energetikai hasznosítás mértékének 10%-ra növelése szintén hozzájárul az
ártalmatlanítandó mennyiség csökkentéséhez, ennél nagyobb arány azonban csak a termikus
hulladékkezelı eljárásokkal szembeni, hagyományosan erıs társadalmi ellenállás és elıítéletek
mérséklıdésével érhetı el.
Nagyon fontos lenne a vállalkozásfejlesztés terén is
az innovációs kezdeményezések fókuszába
állítani a hulladékproblémát, a hulladékképzıdés
csökkentési módjait, a minél hatékonyabb kezelés
lehetıségeit.
A települések dinamikus kölcsönhatásban vannak a
természeti környezettel. E kapcsolat egyik
legfontosabb eleme egy funkcionálisan jól mőködı,
biológiailag aktív zöldfelületi rendszer, amely
102

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

amellett, hogy szép, kedvezıen módosítja a helyi klímát (hı- és vízháztartás), és alkalmas a
lakosság rekreációjára. A települési zöldfelületek (és azok új formái: zöldtetık, zöldfalak)
fontos szerephez jutnak és a városi hısziget-jelenségnek és a klímaváltozás egyéb kedvezıtlen
hatásainak a mérséklésében. A zöldfelületekkel kapcsolatos legnagyobb probléma, hogy a
legsőrőbben lakott városi területeken nem megfelelı az arányuk és/vagy a minıségük.
A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a települési önkormányzatok kötelezı feladata.
Napjainkban a lakosság 1-2%-át érinti az ellátatlanság problémája, így az elmúlt években a
hangsúly a szolgáltatott ivóvíz minıségével, az ellátás biztonságával kapcsolatos kérdésekre
helyezıdött. A közüzemi vízmővek által szolgáltatott víz minısége az ország lakosságának
30%-ára kiterjedıen néhány paraméter tekintetében nem felel meg az uniós és a hazai
elıírásoknak. Közegészségügyi szempontból öt paraméter – bór, fluorid, nitrit, arzén és/vagy
ammónium – kifogásolható (23%), illetve a vas és/vagy mangántartalom haladja meg a
határértéket (7%). (A közüzemi vízellátással nem rendelkezı területeken szintén hasonló
minıségi problémák jellemzıek a lakosság egyedi kutas ellátására.)
Magyarország kötelezettséget vállalt arra, hogy a bór, fluorid, nitrit és arzén tartalom
tekintetében az átmeneti mentességek szerinti határidıre (2006, illetve 2009) biztosítja az
emberi fogyasztásra szánt víz minıségérıl szóló irányelv határértékeinek történı megfelelést.
Az irányelv elıírásainak megfelelıen elkészült az Ivóvízminıség-javító Program, amely 873
települést, több mint 2,5 millió lakost érint. A program megvalósítása azonban rendkívül lassan
halad, aminek legfıbb oka, hogy a hazai egészségügyi tapasztalatok nem igazolják vissza a
fejlesztés szükségességét, a korábbi hazai elıírások az uniós határértékeknél alacsonyabbak
voltak. 2009 szeptemberében hazánk 3 éves halasztási kérelmet kért az Európai Bizottságtól. A
kérelem az arzén, a bór és a fluorid paraméterek vonatkozásában 397 településre terjed ki, ezen
belül az arzén érintettségő települések száma 371 volt. A kérelemre a Bizottság kiegészítı
adatokat kért. Magyarország 2010. április 14-én és a Kormány 2010. május 5-ei jóváhagyását
követıen kiegészítette és pontosította kérelmét, így jelenleg összesen 430 településre (1 179
031 lakos) terjed ki a halasztási kérelem.
A program végrehajtásának késedelme részben a fejlesztési források hiánya, részben pedig az
önkormányzatok által biztosítandó önerı hiánya miatt lépett fel. Az önkormányzatok önerı
támogatása jelent meg az ivóvízminıség-javító program végrehajtását segítı önkormányzati
források megteremtésérıl szóló 1254/2010. (XI. 19.) Korm. határozat, amely 2011. évre 1
milliárd forint külön keretet biztosított. A kormányhatározat ezzel hozzájárult a program
végrehajtásának felgyorsításához.
Véleményünk szerint az ivóvízzel kapcsolatos kulcsprobléma nem a föntebb jelzett természetes
szennyezıanyagok jelenléte egyes víztestekben – bár számos településen ez is valós veszély, hanem sokkal inkább a vizek egyre erıteljesebb mértékő és általános civilizációs eredető vegyi
terhelése, pl. a gyógyszermaradványok jelenléte az ivóvízben, amely szennyezés leválasztására
egyelıre csak drága eszközeink vannak, miközben a gyógyszerfogyasztás mértéke
folyamatosan nı.
A települések jó állapota magába foglalja a szennyvizek megfelelı kezelését is.
Magyarországon a csatornabekötéssel rendelkezı lakások aránya 70,8 %, további mintegy
8,6 % ellátott területen van, ahol azonban nem veszik igénybe a szolgáltatást és a lakások
mintegy 20,6 %-a ellátatlan (2009). A szennyvíztisztítás tekintetében 2010 augusztusáig még a
csatornázottságnál is nagyobb volt az elmaradás, mivel az összegyőjtött szennyvíznek mintegy
ötöde még mindig tisztítatlanul, illetve csak mechanikai tisztítást követıen került a
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befogadókba, ráadásul a csatornázott településeinken kiépített biológiai szennyvíztisztító
telepek sem mőködnek minden esetben megfelelıen. (A Budapesti Központi Szennyvíztisztító
Telep 2010. augusztusi átadásával Budapesten a tisztítási arány megközelítette a 100%-ot. E
beruházás kiegészítéseként az idén tavasszal megkezdıdött Csepel teljes körő csatornázása, a
beruházás eredményeként lehetıvé válik a csepeli, Vas Gereben utcai átemelıtelepen
összegyőjtött szennyvizek elvezetése is a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre.)
A települések környezetét a településrendezéssel, területfejlesztéssel kapcsolatos döntések
erıteljesen és hosszú távra határozzák meg. Az önkormányzatok ezen eszközüket igen változó
eredménnyel alkalmazzák. Napjainkban a településrendezési tevékenység egyik alapvetı
problémája, hogy a települések fejlesztési elképzelései gyakorta elnagyoltak, a fejlesztési
koncepciók nem jelölnek ki határozott irányokat, nincs stratégia. A fejlesztések a rövidtávon
felmerülı befektetıi igényeket elégíti ki és nem a település közép és hosszú távú érdekeinek
rendelıdnek alá. Az új beruházások a barnamezıs területek hasznosítása helyett sokszor a
beépítetlen területeken valósulnak meg. Mindezen trend megfordítása lenne kívánatos a
vállalkozásfejlesztés területén.
A hazai településrendszer jellemzıje a középszintő 500 000 – 1 000 000 fı közötti regionális
nagyvárosok hiánya, Budapest dominanciája a településrendszerben. Budapest népessége 1,7
millió fı, míg a teljes agglomerációs térségben nagyjából 2,5 millió fı él. Budapest és térsége
„uralja” az országot, a fıváros gazdasági, kulturális és közlekedési szempontból is domináns és
nemzetközi szerepre is pályázik a térségben. Az elmúlt évtizedek fejlesztéspolitikája sok
esetben tovább erısítette ezt a centralizációs folyamatot. A továbbiakban törekedni kell e
tendencia megfordítására, az elmaradott térségek elınyben részesítésére.
Jelentıs kiterjedésőek a rurális térségek, melyek egy része leszakadó, ilyenek a nagy
településsőrőségő aprófalvas térségek (Nyugat- és Dél-Dunántúl, Észak-magyarországi
hegyvidéki területek), a tanyás- és más külterülető térségek, az alföldi mezıvárosok terei,
valamint a kisvárosias-vidéki térségek. Ezek infrastruktúrája fejletlen, a helyi szolgáltatások
színvonala alacsony, ami rossz elérhetıséggel, az ingázás kényszerével párosul, csekély a
népességmegtartó erı. Ezek érdekképviseleti ereje sokkal gyengébb, mint a nagytelepüléseké.
A vidéki térségek esetében felgyorsult a településközi szegregáció a romák által sőrőbben lakott
északkeleti és délnyugati országrészekben: az egyes etnikumok nem falvakon belül különülnek
el, hanem kialakulnak roma falvak és nem romák által lakott falvak. A kistérségek és egyéb,
települések közötti együttmőködések gyakorta csak központi vagy uniós pénzosztás
kihasználása érdekében szervezıdnek, ritka a stratégiai gondolkodáson és a helyi közösségek
valós igényén alapuló térségi önszervezıdés.
Komplex elsısorban nagyvárosi jelenség a társadalmi szegregáció növekedésével megjelenı
szlömösödés. Általában problémát okoz a városokban, hogy a motorizált közlekedés az utóbbi
évtized pozitív példái (pl. Debrecen gyalogos fıtere) ellenére jellemzıen még mindig elınyt
élvez a városokon belül a lakosokkal, gyalogosokkal, kerékpárosokkal és a közösségi
közlekedéssel szemben. A városközpontokba is beengedett nagy gépjármőforgalom és a
közterületet a gyalogosok elıl elvevı parkoló autók zsúfoltságot, szmogot, zajszennyezést
okoznak, összességében egészségtelen és kellemetlen városi környezetet jelentenek.
A települések kulcsproblémái a tartósan fennálló egészségkárosító levegıminıség (fıleg a
közlekedés eredető szálló por, NOx és ózon) akár regionálisan is, a határértéket meghaladó
zajterhelés lokálisan, ivóvízminıség (fıként a civilizációs szennyezések kiszőrésének
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hiányosságai pl. gyógyszermaradványok), a hısziget-jelenség, a kevés és/vagy nem megfelelı
állapotú zöldfelület, szlömösödés, elmaradott infrastruktúra (szociális és közlekedési) és a
munkahelyek hiánya.
 Az operatív programok 2011-i módosítása a térségi elérhetıség javítása elnevezéső
konstrukcióból történı átcsoportosítás és a Duna hajózhatósága projekt elmaradása
révén hathat a települések állapotára. A kulcsproblémák tekintetében nehezíti a
közlekedés eredető terhelések csökkentését. Az átcsoportosított projektek pedig e
fontos probléma kezelésére csak igen kismértékben képesek.
3.4.2.6. Táj – tájpotenciál - tájhasználat
(A védett értékekre vonatkozó adatok forrása az NKP)
A táj12 fogalma az egyik legkülönbözıbb módon értelmezett környezeti rendszer. A
hatásvizsgálati gyakorlatban a táj – összhangban az EU fogalomrendszerrel – a környezet
egésze, az egymásra ható természeti és társadalmi folyamatok összességének színtere.
Hazánk természeti értékekben kiemelkedıen gazdag táj. Földtörténeti szempontból éppen úgy,
mint a természetes vegetáció vonatkozásában országunk zónák találkozása. A Miskolc,
Dunaújváros, Kaposvár tengely mentén két ısi kızetlemez az afrikai (ÉNy-i) és az eurázsia
(DK-i) illeszkedik egymáshoz. Növényföldrajzi értelemben Magyarország területén 4
flóratartomány (pannonicum, alpicum, carpaticum, illyricum) elemei keverednek. Ez a
sokszínőségen túl azt is jelenti, hogy számos fajnak, élıhelynek hazánk jelenti elterjedési
területének határát (pl. erdıs sztepp tılünk nyugatra sehol nincsen).
Ezt az elsısorban botanikai különlegességet fokozza, hogy hazánk területén húzódott egykor a
jéghatár, így jó néhány korábbi földtörténeti korból származó, az eljegesedést a Kárpátok
medencéiben túlélı növényfaj (reliktum) rezervátuma is Magyarország. Nem meglepı tehát,
hogy Magyarország területének 21%-a vált a nemzetközi ökológiai hálózat, a NATURA2000
részévé (az európai átlag 10% körüli).
A hazai táj biogeográfiai sokszínőségét kulturális sokszínőség kíséri - „kompország”-létünk
közismert, kistájaink ma még számos kultúra emlékét ırzik.
Jelenleg hazánkban 837 ezer ha országos jelentıségő védett természeti terület van, melynek
58%-án a 10 nemzeti park, 39%-án a 37 tájvédelmi körzet 3%-án a 163 országos jelentıségő
természetvédelmi terület osztozik. Az 1296 helyi jelentıségő védett természeti terület
kiterjedése 39 ezer hektár. Védelem alatt áll 720 növényfaj, 35 gombafaj, 8 zuzmófaj, 997
állatfaj és 6 fészeképítı hangyafaj fészkei. A védelemre tervezett területek jegyzékének
felülvizsgálatára 2003-2008 között került sor; a még hátralévı védetté nyilvánítások egyfelıl
már meglevı védett területekhez kapcsolódó bıvítéseket, másfelıl a nemzeti park
igazgatóságok által védelemre tervezett területekként vagyonkezelt területeket érintenek.
A magyarországi Natura2000 hálózat 55 különleges madárvédelmi és 467 különleges
természet-megırzési területet foglal magába, de a területek kijelölése még nem zárult le.
A Ramsari Egyezmény keretében bejelentett 28 hazai nemzetközi jelentıségő vadvízi terület
kiterjedése 233 ezer ha. A ramsari területek csaknem teljes egésze védett természeti terület,
12

Az Európai Tájegyezmény (2001) szerint „a táj az ember által érzékelt terület, amelynek jellege természeti
tényezık és/vagy emberi tevékenységek hatása és kölcsönhatása eredményeként alakult ki”.
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vagy Natura2000 terület. Hazánkban három Európa Diplomás terület is található, összesen 2371
hektár kiterjedésben. Az UNESCO MAB programja keretében 5 bioszféra-rezervátumot is
kijelöltek hazánk területén (1970-ben), melyek fıként génmegırzési feladatot látnak el. Az
Európa Diplomás és a MAB területek természetesen egyúttal országos jelentıségő védett
területek.
Jelenleg 7 természetvédelmi, tájvédelmi jelentıséggel is rendelkezı világörökségi helyszín van
és 4 természetvédelmi szempontból fontos helyszín szerepel a világörökségi várományosi
listán. A hazai szabályozási környezet – a védett természeti területek és a Natura 2000 területek
kivételével – nem biztosítja azokat a feltételeket, amelyek mellett meg lehet ırizni világörökség
helyszínek értékeit. A világörökségi címmel járó kötöttségek – egyes helyszínek esetében –
jelenleg inkább hátrányosak a térség számára, mert korlátozzák a gazdasági fejlesztést, a
munkahelyteremtést.
Az élettelen természeti értékek tekintetében is gazdagok vagyunk, a hazai nyilvántartott
barlangok száma jelenleg 4077 és 11 ásványfaj és 471 földtani alapszelvény természetvédelmi
oltalom alatt. Az országban található 180 ezer hektárnyi nyílt karsztterület felszínalaktani,
barlangtani és élıvilágvédelmi jelentıségén túl meghatározó szerepet játszik az
ivóvízellátásban egyre jelentısebb súlyú karsztvizek utánpótlódása és minısége szempontjából
is.
A természetvédelmi törvény hatályba lépése óta (1996) ex lege – azaz a törvény erejénél fogva
– védett természeti területnek minısül valamennyi forrás, láp, víznyelı, szikes tó, kunhalom és
földvár, melyek általános védelmét azok egyedisége és összetett természetvédelmi jelentısége
indokolja. Jelenleg 1732 db kunhalom és 378 db földvár szerepel a nyilvántartásban, amelyek
egyben a kulturális örökség részei is. Az ex lege védett lápok kiterjedése 64 971 ha, a szikes
tavaké 20 365 ha, ex lege víznyelık száma 459, míg a helyszínelt több mint 5015 forrásból
2479 felelt meg az aktuális vízhozam tekintetében is az ex lege védettség kritériumainak.
Mindezek miatt a hazai táj természeti és kulturális értékeinek védelme nemcsak nemzeti,
de nemzetközi felelısség is. Természeti értékeink egy része olyan, amelynek
továbbörökítése Európában kizárólag Magyarország felelıssége. A hazai természet- és
tájvédelem elıtt tehát óriási feladatok állnak.
Ezt a feladatot nehezítik a 20. század második felében megindult, és napjainkban is zajló
társadalmi-gazdasági változások, amelyekkel párhuzamosan a települések eredeti arculata,
településszerkezete, a hagyományos, adottságokhoz illeszkedı, vonzó tájkép és tájképi
szerkezet és a tájhoz való viszony erısen átalakult. A nagyvárosok és környékük
munkamegosztásának kapcsolata alapvetıen módosult. Fejlıdési „gócpontok” alakultak ki a
nagyobb városok környékén, amelyek viszont nem voltak képesek a leszakadozó térségeket
magukkal húzni, így a különbségek fokozatosan nıttek. A városokat egyre növekvı arányban
multinacionális cégek látják el világpiaci termékekkel. Rohamosan átformálódik a város és falu
kapcsolata: a falu a várost ellátó szerepébıl a város piacává válik, elveszítve ezzel
népességmegtartó képességének alapját. A fejlesztéseket finanszírozó tıke pedig jelenleg a
relatíve olcsó munkaerıre és erıforrásokra koncentrál, és kérdéses a helyi kultúrához és
természeti környezethez főzıdı azonosságtudatuk.
Jelenleg hazánkban a tájfejlıdést az aktuális tıkeérdekek szabják meg és nem a táj természeti
adottságaiból szervesen következı folyamatok szerint alakul, ahogyan az a korábbi
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évszázadokban történt. Nem szorul magyarázatra miért kedvezıtlen ez a változás a természeti
és táji értékek szemszögébıl nézve.
Gátolja a szerves tájfejlıdési folyamatokat az is, hogy Magyarország úthálózata centrális,
valamennyi autópálya, vasútvonal és a fıút Budapest felé mutat. Budapest és térsége „uralja” az
országot, a fıváros gazdasági, kulturális és közlekedési szempontból is domináns és nemzetközi
szerepre is pályázik a térségben. Az M0 körgyőrő kivételével teljesen hiányoznak a
keresztirányú összeköttetések, az autópályák nem képeznek hálózatot. Az elmúlt évtizedek
fejlesztéspolitikája - minden lózung ellenére - sok esetben tovább erısítette ezt a centralizációs
folyamatot. A vállalkozásfejlesztések moderálása jó eszköz lehet a regionális különbségek
csökkentésére.
Ugyanakkor az áruforgalom folyamatosan nı, az európai integrációs folyamatok fölgyorsulása,
a kelet-európai piacok megnyílása, a nemzetközi munkamegosztás erısödése révén. Hasonló
ütemben növekszik a személyforgalom is. Jelentıs az eltolódás a tömegközlekedéstıl az
egyéni közlekedés irányába. Mindeközben 2009-ig folyamatosan növekedett az országban a
gépjármővek száma. 1992 és 2008 között az ország személygépkocsi állománya 48,6
százalékkal, az egy lakosra jutó állomány pedig 54 százalékkal gyarapodott. 2009-ben már 3
millió személygépkocsit tartottak nyilván az országban. 2009-ig az állomány folyamatos és
jelentıs növekedése miatt tovább nıtt a közlekedési kibocsátás mértéke, amelyet nem
ellensúlyozott a gépjármővek mőszaki állapotának, technikai színvonalának javulása, a fajlagos
kibocsátási értékek csökkenése. Az utakon nıtt a zsúfoltság, a városokban tovább szaporodtak a
dugók.
Jelenleg a trend módosulni látszik, mert második éve fogy a hazai jármőpark. 2011 elején a
közúti gépjármővek száma 3,6 millió volt, ezen belül 2,984 millióra csökkent a
személygépkocsik száma. 2010-ben 61 ezer autót helyeztek forgalomba, ám egy év alatt ennél
többet selejteztek le, így a 2006-os szintre csökkent, ám jóval öregebb lett a magyarországi
személygépkocsi-állomány, melynek átlagkora 11,3 év. Szükség van tehát a hazai autópark
fiatalítására.
A személygépkocsi állomány jelenlegi csökkenése ellenére a közlekedéshálózat fejlesztése
elengedhetetlen, ami egyfelıl igen pozitív cél, hiszen számos elmaradott térség fejlıdése elıtt
nyitná meg ténylegesen az utat, ugyanakkor a rosszul tervezett hálózatfejlesztés esetleg
éppen azokat a táji, természeti értékeket fenyegeti, amelyek az adott térség immanens
értékei, amelyekre azt a bizonyos, nagyon kívánatos szerves fejlıdést kellene alapozni.
Hazánk természeti értékekben kiemelkedıen gazdag ország, tájaink viszonylagos
természetessége, a természeti környezet egészségessége éppen a gazdaságilag elmaradott
térségekben a legnagyobb fokú, amely érték elveszhet a terület közlekedéshálózattal történı
földarabolásával.
A hazai szerves tájfejlıdést olyan közlekedéshálózat tudná megfelelıen segíteni, amelyik
elsısorban a településközi kapcsolatokat teremti meg egy-egy kistérségi alközpont felé
összpontosítva. A tranzit forgalom lebonyolítására a lehetséges minimális hálózatot kell
kiépíteni. Olyan állapot elérése lehet a cél, amely nem gátolja a tranzitot, de nem is csábítja.
Véleményünk szerint a nemzetközi közúti gyorsforgalmi hálózatok léptéke fejlıdési zsákutcát
képez, mivel pontosan olyan funkciót vesz át, amelyet a vasút kevesebb környezeti ártalommal,
kevesebb baleseti veszéllyel, kisebb terület-igénybevétellel, kevesebb energia felhasználásával
és gazdaságosabban képes ellátni. Ugyanakkor annak, hogy a kedvezıbb változat nem tud
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érvényesülni az az oka, hogy a gazdasági rendszeren belül világszerte olyan érdekláncolat épült
ki, - beleértve ebbe a rövid távú fogyasztói, munkavállalói érdekeket is, tehát egyfajta
társadalmi támogatottságot -, amely diszpreferálja a vasút fejlesztését a közúttal, illetve az arra
felépült iparral és szolgáltatásokkal szemben. Nincs olyan hatalomban lévı politikai erı a fejlett
gazdaságokban, amely hozzá tudna nyúlni az olajkonszerneket, az acélgyártást, az autógyártást,
az útépítést, az utak menti szolgáltatásokat egyszerre negatívan érintı, és ezáltal a gazdaság
egészének azonnali megrázkódtatást okozó kérdéskörhöz. Ebben a tekintetben tehát a
környezetbarát javaslat csak akkor realizálódhat, ha egyúttal gondoskodni képes a tıkének és a
munkaerınek a gazdaság valamely más területérıl történı elszívásáról.
A hazai tájban rejlı megélhetési lehetıségek kibontakoztatásának alapvetı pillére az
agrárium, hiszen hazánk – ahogy azt már leírtuk - Európa egyik „legagrárabb” országa. A
nagyüzemi mezıgazdaság monokultúrás tájhasználata helyett azonban a hagyományos, nagy
élımunkát igénylı, egészséges élelmiszert elıállító gazdálkodási formák ösztönzése lehet az
az út, amely piacképes termékek elıállításával, a helybélieknek ad munkalehetıséget a
természeti környezet egyidejő megırzésével. Ugyanakkor ez a lehetıség csak a fent
bemutatott értékek, vagyis - az egyelıre még mindig gazdag - tájpotenciál megırzése
mellett létezik.
Az operatív programoknak tükrözniük kell a természeti-táji gazdagságunkból adódó
felelısségünket, a természet- és tájvédelmem céljait, értékeink és az abban rejlı távlati
lehetıségeink megtartását. A közlekedésfejlesztések és a vállalkozásfejlesztések a
befolyásolása, moderálása megfelelı (bár nem kizárólagos) eszköz lehet e célok
elımozdításában.
3.4.2.7. Ember, mint végsı hatásviselı13
A magyar lakosság egészségi állapota mind a környezı országokhoz, mind az Európai Unió
országaihoz viszonyítva igen rossz. Kedvezıtlen jelenség a népesség 1981. óta tartó fogyása,
amely a lakosságszám mintegy 6,3 %-os csökkenéséhez vezetett az elmúlt két évtizedben. A
lakosság fogyásához a társadalom elöregedése mellett az aktív, keresıképes népesség,
elsısorban a férfi lakosság magas halálozási aránya járul hozzá.
A vezetı halálokok és betegségek okai közül elsısorban az életmóddal és a táplálkozással
kapcsolatos tényezıket kell kiemelni, de jelentısek a környezeti ártalmak, a lakó- és
munkahelyi környezet egészségkárosító hatásai is. Nemzetközi felmérések szerint a halálozások
14-16%-át környezeti hatásokkal összefüggı megbetegedések okozzák.
A 90-es évek gazdasági szerkezetváltása számos település levegıszennyezettségének
csökkenését eredményezte, amelynek pozitív egészségügyi hozadéka a statisztikai
elemzésekbıl világosan látható. Emellett sajnos - a világtendenciához hasonlóan - hazánkban is
folyamatosan nı az allergiás, asztmás betegek száma. A nyilvántartott szénanáthás betegek
száma az elmúlt tíz évben megtízszerezıdött, míg az asztmásoké háromszorosra nıtt.
Magyarországon különösen nagy környezetegészségügyi kihívás a rendkívül erısen allergizáló
pollent termelı parlagfő (Ambrosia elatior) által borított területek aggasztó nagysága (2001. évi
gyomfelvételezés alapján az összesen 4 millió ha szántóföldi területbıl 700 ezer hektár nagyon
erısen fertızött). A legmagasabb napi parlagfő pollen koncentrációt Debrecenben mérték (1419

13

Forrás: Nemzeti Környezetvédelmi Program
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pollenszem/m3). Növekvı parlagfő pollen koncentrációt észleltek Miskolc térségében is, amely
eddig parlagfőmentes északi országrésznek számított.
Hazánkban közel 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben. A legtöbb tünetet
kiváltó hazai allergének közül elsı parlagfő. A légköri pollenkoncentráció 2000-2007 között
általános csökkenı tendenciát mutatott, bár ez idı alatt is jelentıs volt az „igen magas” (>100
pollenszem/m3) pollenkoncentrációjú napok száma. 2008-ban azonban szinte valamennyi
állomáson az elızı évinél jóval magasabb parlagfő pollenkoncentrációt mértek.
A környezeti állapot romlása, a zöldterületek, a sétálásra, sportolásra alkalmas területek
megfogyatkozása a településeken, a gépjármő-közlekedés rohamos terjedése jelentıs
mértékben hozzájárul a lakosság fizikai aktivitásának nagymértékő csökkenéséhez. Az
Egészségügyi Világszervezet megállapította, hogy Európában az egészséget leginkább károsító
tényezık között a mozgásszegény életmód áll a második helyen (az elsı hely a dohányzásé).
A víz és egészség témakörében kiemelendıek azon törekvések, amelyek a hazai vízminıségi
anomáliák kiegyenlítését célozzák. A lakosság vezetékes ivóvízzel való ellátottsága csaknem
teljes körő, az ivóvíz minıségi paraméterei azonban számos településen nem felelnek meg az
érvényes hazai határértékeknek. Az ivóvízminıség regionális jellegő minıségi problémáin túl
(pl. a természetes eredető arzén-feldúsulás, és a nitritesedés) nem kielégítı az ivóvízelosztás
mikrobiológiai biztonsága és nem ritka a klórozási melléktermékek túlzott képzıdésével járó
szakszerőtlen vízfertıtlenítés. Említést érdemel az ivóvizek nem megfelelı fluorid-, illetve
jódtartalma. Ezeknek a szervezet számára szükséges mikroelemeknek a hiánya
népegészségügyi szintő problémát jelent.
A rekreációs vízhasználatok közül elsısorban a szennyezett folyóvizekben történı fürdés jelent
egészségügyi kockázatot, míg állóvizeink minısége általában megfelelı. Az eutrofizáció
kedvezı feltételeket teremt a toxikus kékalgák elszaporodásához állóvizeinkben; ennek
közegészségügyi kockázata nem elhanyagolható annak ellenére, hogy a korábban gyakori
vízvirágzások az utóbbi években megritkultak.
Az ivóvíz által közvetített fertızı megbetegedések száma a ’90-es évek második felében igen
jelentısen lecsökkent. A nitrát tartalom miatti methemoglobinémia esetek száma a ’90-es évek
második felétıl évi tíz körüli. Az ivóvíz arzéntartalma és a lakosság körében elıforduló egyes
daganatos és egyéb megbetegedések közötti összefüggés feltárása további vizsgálatokat
igényel, noha a Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram keretében nemrég elvégzett
elemzés a vese- és hólyagrák vonatkozásában nem erısítette meg a pozitív összefüggés
irodalmi adatok alapján fennálló hipotézisét.
A szennyezıanyagok az élelmiszertermelés, -feldolgozás, -csomagolás és raktározás során a
környezetbıl elkerülhetetlenül az élelmiszerekbe jutnak és az egészségre ártalmasak lehetnek.
Az élelmiszerek okozta megbetegedések, különösen a fertızı betegségek száma világszerte
folyamatosan emelkedik az iparilag fejlett és fejlıdı országokban egyaránt, s ez folyamatosan
új kihívások elé állítja az élelmiszertermelıket és forgalmazókat.
A helytelen táplálkozás okozta megbetegedések magas arányát nemcsak a technológiai
fegyelem be nem tartása okozza. A magas kalória- és adalékanyag tartalmú, ám táplálkozásélettanilag kedvezıtlen élelmiszerekhez többnyire könnyebb hozzájutni (ezeket reklámozzák, és
az áruk is látszólag kedvezı). A közétkeztetésben ugyanakkor kevés a friss zöldség és
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gyümölcs aránya, nehezen lehet hozzáférni az ökologikus termesztésbıl származó és egyéb
egészséges élelmiszerekhez.
Az ember, mint végsı hatásviselı szempontjai munkavállalóként is felmerülnek. A
munkaerıpiaci vonzáskörzeteket tekintve egyértelmően kialakult a munkanélküliség mértéke
szerinti Nyugat-Kelet-lejtı. A munkanélküliség által leginkább sújtott térségek jelentıs
átfedésben vannak a már több évtizede, több oldalról bizonyítottan elmaradottnak számító
területekkel, a legkedvezıbb és a legkedvezıtlenebb helyzető munkaerıpiaci körzetek között
több mint tízszeres különbség tapasztalható. Ezek a területi különbségek a vizsgált évek során
gyakorlatilag változatlanok voltak és egyelıre maradtak. A GOP-konstrukciók eszközei
lehetnek e trend módosításának.

3.4.3 A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása a terv megvalósítása
esetén és anélkül
A környezeti konfliktusokat az áttekinthetıség kedvéért táblázatos formában mutatjuk be. (Lásd
3-6. táblázat.) A táblázat elsı sorában a megszokott módon a környezeti elemek, rendszerek
csoportosításban nevesítjük a jelenlegi állapotból adódó környezeti kulcsproblémákat (1.
oszlop). Az ezt követı két oszlopban bemutatjuk azokat a konstrukciókat, amelyek
hozzájárulnak a környezeti konfliktusok, problémák mérsékléséhez, illetve azokat a
konstrukciókat, amelyek gátolhatják a környezeti problémák felszámolását (2. és 3. oszlop). A
 + jelölés az erıforrás növelı.  - az erıforrás csökkentı hatást jelöli ezekben az
oszlopokban.
E két oszlopban nem csak a vizsgált akcióterv csoporthoz tartozó intézkedéseket és
konstrukciókat mutatjuk be, hanem az akciótervekben szereplı összes konstrukciót vizsgáljuk,
mivel gyakran egy adott környezeti konfliktusra több akcióterv is hatást gyakorol, a
szinergikus (egymást erısítı vagy gyengítı) hatások csak így tárhatók fel.
Majd ezt követın elemezzük a környezeti folyamatok várható alakulását beavatkozások nélkül,
vagy EU források nélküli jóval szerényebb beavatkozások esetén (4. oszlop). Az utolsó
oszlopban a várható fejlesztések által kialakuló környezeti állapot változásokat valószínősítjük,
figyelembe véve, hogy az adott konstrukciók megfelelı válaszokat adnak-e a környezeti
problémák, konfliktusok kezelésére.
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3-6. táblázat A legfontosabb környezeti konfliktusok megjelenése az Operatív Programok megvalósulásával és anélkül
Fennálló
konfliktusok,
kulcsproblémák
LEVEGİ
- határértéket
meghaladó
közlekedési és ipari
eredető PM10
terhelés, és
közlekedési eredető
NOx terhelés

- ÜHG-k globálisan
magas
koncentrációja,
éghajlatváltozás
- magas pollenkoncentráció

VIZEK
- felszíni
vízszennyezés

A környezeti
A környezeti konfliktusok,
A környezeti állapot
konfliktusok, problémák
problémák megoldását
beavatkozás nélkül, vagy EU
kezelését lehetıvé tevı
akadályozó konstrukciók források nélküli fejlesztésekkel
konstrukciók

I/2. Környezetbarát
közlekedési módok
fejlesztése (KÖZOP,
ROP-ok)  IV/1. Megújuló energia
fejlesztések, energiahatékonyság növelése
(KEOP, ROP-ok) +

I/1. Közút-hálózat
fejlesztése: Feltáratlan
területek közút-fejlesztése
oda is szennyezést visz, ahol
eddig nem volt  -

A növekvı közlekedési
terhelések miatt a NOx és a PM10
kibocsátások nınek, de
legalábbis nem csökkennek, a
nemzetközi egyezmények
betartása nem lehetséges

GOP 3. Technológiafejlesztés, munkahelyteremtés:

- Magyarország ÜHG
kibocsátása stagnál, vagy
kismértékő növekedésnek indul

KÖZOP: közutak, vasutak elmaradó fenntartási munkái
növelik a parlagfüves
területek kialakulását

KEOP, ROP-ok: Komplex KEOP 1 Szennyvíz-program: Felszíni vizek minısége tovább
vízvédelmi beruházások
tisztított szennyvizet juttat romlik, de legalábbis nem javul
kisvíz-folyásokba kisvíz
idején is, melyek így
szennyvíz-csatornákká
válnak
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Az AT-kben a környezeti probléma megoldását célzó, de
esetlegesen azt gátló konstrukciók is szerepelnek.
A környezeti problémák megoldásához szükséges, hogy
I/1. Közút-hálózat fejlesztések olyanok legyenek, amelyek
jelentısen csökkentik az elérési idıt és/vagy a városi
belterületek terhelését (ezzel a kibocsátást), akkor
érzékelhetıen csökkenhet az ÜHG-koncentráció, és a
PM10-terhelés, illetve más légszennyezı anyagok
terhelése.
 A módosítás a probléma kezelése ellen hat.
Az éghajlatváltozás elleni küzdelem nem jelenik meg
célként minden konstrukcióknál.
 A módosítás egyenlege az ÜHG-k tekintetében nem
biztos, hogy pozitív.
A lakosság ötödét sújtó magas pollen koncentráció
kezelése elvileg jogszabályi kötelezettség, de az
ellenırzések és az állami, önkormányzatok
alulfinanszírozása miatt nehezen halad. Vizsgálni
szükséges annak lehetıségét, hogy a projektek fenntartási
idıszakában legyen erre vonatkozó elıírás.
 A módosítás sem kezeli ezt a problémát.
Az egyes konstrukciók bizonyos mértékig egymás ellen
hatnak a felszíni vízszennyezés megakadályozásában.
Jogszabályi szigorítás várható, amely alapján további
források lesznek szükségesek a problémák megoldására.
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Fennálló
konfliktusok,
kulcsproblémák
- felszín alatti vizek
szennyezése
- ivóvízbázis
veszélyeztetés

- felszíni és felszín
alatti vízkészlet
hiány (túlzott
lakossági, ipari
vízhasználat, gyors
lefolyási
viszonyok)

FÖLD
- talajdegradáció
(erózió, szikesedés,
sivatagosodás,
termıképesség
csökkenés)

A környezeti
konfliktusok, problémák
kezelését lehetıvé tevı
konstrukciók
KEOP 1 Szennyvízprogram, ROP-ok 2000
LE alatti települések
szennyvíz kezelése
KEOP 2 Vízbázisvédelem
KEOP 2.4. Kármentesítés
KEOP, ROP-ok
KEOP, ROP-ok: Komplex
vízvédelmi beruházások
KEOP 6 Fenntartható
életmód, fogyasztás

A környezeti konfliktusok,
A környezeti állapot
problémák megoldását
beavatkozás nélkül, vagy EU
akadályozó konstrukciók források nélküli fejlesztésekkel
GOP 3. Technológiafejlesztés, munkahelyteremtés

Felszín alatti vizek terhelése nı,
de legalábbis nem csökken

KEOP 1 Szennyvíz-program: Ökológia vízigény nem
felszín alatti vizeket felszíni kielégíthetı, VKI nem
teljesíthetı
befogadóba juttatva
csökkenti a vízkészletet, a
felszín alatti vízkincsbıl az
országból elfolyó felszíni víz
lesz (elveszı) készlet,
ugyanakkor a tisztított
szennyvíz alkalmas lehet
csatornák, tározók
segítségével a helyi
vízhiányok, aszályproblémák csökkentésére
GOP 3. Technológiafejlesztés, munkahelyteremtés: ipari
vízfelhasználás esetleges
növekedése
KEOP 2 táj-gazdálkodás: új
típusú haszonvételi
lehetıségek
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A kifejezetten a felszín alatti vizek, ivóvízbázisok
védelmét célzó intézkedések ellen hathatnak az elsısorban
nem kellı körültekintéssel megvalósuló technológiai
korszerősítések, amelyek inkább havária jellegő
szennyezéseket okozhatnak. Ennek elkerülését szolgálhatja
a környezetirányítási rendszerek alkalmazásának
elterjesztése.
A célzott fejlesztésekre jelen akciótervi idıszakban nem jut
elég forrás (komplex vízvédelmi beruházások).
A Szennyvíz Program nem ad kellı teret az egyedi
szennyvíztisztítási megoldásoknak, melyek
víztakarékosabbak, pedig ezek hozzájárulnak az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz is.
Az ipari technológia fejlesztések nem kifejezetten célozzák
a takarékos ipari vízhasználatot (de nem is gátolják), ezen
célszerő változtatni.
A lakossági kampányok és tájékoztatás javíthat a lakossági
víztakarékos megoldások elterjesztésével. Összességében e
téren nem várható elırelépés.
 A módosítás esetleg csökkentheti a termálvízkészletet

A föld az OP-k vonatkozásában kevéssé releváns
környezeti elem, ezzel elsısorban az ÚMVP hivatott
foglalkozni. Az OP-k nem a talajok kulcsproblémáira
fókuszálnak, de érintılegesen hatással vannak ezekre
 A módosítás nem érinti ezt a problémát.
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Fennálló
konfliktusok,
kulcsproblémák
- lokálisan elıforduló
szennyezettség

- területvesztés

ÉLİVILÁG
- Biológiai
sokféleség
csökkenése
(élıhely-foglalás,
élıhelyfeldarabolódás,
szennyezés)

A környezeti
konfliktusok, problémák
kezelését lehetıvé tevı
konstrukciók
KEOP 2 kármentesítés
KEOP 1 hulladék program
KEOP 2 Vízbázisvédelem

KÖZOP 1 Közút-hálózat
fejlesztés: út menti sávok
szennyezése  -

KEOP 1 Települési
szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek
(kevesebb lerakandó
hulladékot
eredményeznek)
KEOP 2, ROP-ok:
hulladéklerakók
rekultivációja
GOP II./1. K+F,
innováció:
amennyiben a hulladékok
másodnyersanyagként
történı hasznosítására
irányul

közlekedési fejlesztések
(KÖZOP 1,2,3,4)
III/3. Turizmusfejlesztés
(ROP-ok)
4. Iparterület-, telephelyfejlesztés (GOP, ROP-ok)
GOP 3. Technológiafejlesztés, munkahelyteremtés,
hulladéktermelésen
keresztül (hulladéklerakás
területigénye)
KEOP 1 Szennyvízprogram, elhelyezendı
hulladékot termel

KEOP 3 biodiverzitás,
természetvédelem

KÖZOP 1,2, 3 - élıhelyek
feldarabolódása
GOP, ROP-ok
technológiafejelsztés,
telephely-fejlesztés
(területfoglalás, zavarás)
KEOP 4 Megújuló
energiaforrások
(szélturbinák miatti
állatpusztulások)

A környezeti konfliktusok,
A környezeti állapot
problémák megoldását
beavatkozás nélkül, vagy EU
akadályozó konstrukciók források nélküli fejlesztésekkel
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A terv és a módosítások várható hatása a környezeti
konfliktusok, problémák alakulására

A vízbázisvédelmi és
hulladékprogramok elmaradása
miatt nem csökken a terhelés (a
kármentesítések valószínőleg
folytatódnának)
Kisebb mértékő lesz a talajok
kárára történı terjeszkedés (pl.
út- és vasútépítések,
iparterületek), lassabb ütemő
lenne a hulladéklerakók
rekultivációja

Összességében a lokálisan elıforduló szennyezettség
csökken, de a közúti fejlesztéseknél a megfelelı
csurgalékvizek kezelését elı kell írni.
 A módosítás eredményeként csökken a terhelés
(útfejlesztések elmaradása).
A területvesztést célzó hulladék rekultivációk és települési
hulladékok megfelelı kezelése mellett, amennyiben a K+F
és innováció, illetve a technológiakorszerősítések a
hulladékszegény technológiákra irányulnak, mérsékelhetı
a területvesztés.
A területfoglalással járó fejlesztéseknél, ha a barnamezıs
fejlesztések valósulnak meg, szintén mérsékelheti a
területvesztést.
 A módosítás várhatóan mérsékli a területvesztést (pl.
bioetanol üzemek)

-

Az akcióterve a környezeti konfliktusok megoldását
szolgáló, de akadályozó konstrukciókat is tartalmaznak. Az
élıhelyek feldarabolódása kevéssé állítható meg a közúti
közlekedésfejlesztési igények miatt (az ipari területigény
barnamezıs területek elınyben részesítésével inkább
mérsékelhetı), de a megmaradó élıhelyek védelme,
vízigényük biztosítása megfelelı források rendelkezésre
állása esetén biztosítható.
 A módosítások mérséklik az élıvilág terhelését.

-

Az infrastruktúra és közúthálózat fejlesztések
elmaradása elıny (nincs
területfoglalás, fragmentáció,
kisebb környezeti terhelés)
A biodiverzitást és a vizeket
érintı beavatkozások
elmaradása az élıhelyi
degradáció fokozódását
eredményezi

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés
Fennálló
konfliktusok,
kulcsproblémák
- Élıhelyek
szárazodása,
ökológiai vízhiány

A környezeti
A környezeti konfliktusok,
A környezeti állapot
konfliktusok, problémák
problémák megoldását
beavatkozás nélkül, vagy EU
kezelését lehetıvé tevı
akadályozó konstrukciók források nélküli fejlesztésekkel
konstrukciók
KEOP 3 biodiverzitás,
KÖZOP 2 Víziutak
- alföldi területek szárazodása
fokozódik
természetvédelem
fejlesztése: kotrásigény
miatti meder-mélyülés,
mederszabályozási igény és
a vízi élıvilág
veszélyeztetése

TELEPÜLÉSI ÉS MŐVI KÖRNYEZET
I/1. Közút-hálózat
fejlesztése: 4. Belterületi
- Épületek romlása a utak fejlesztése
környezeti ártalmak KEOP 6 Zajcsökkentési
miatt
tervezés
(levegıszennyeI/2. Környezetbarát
zettség, rezgés stb.) közlekedési módok
fejlesztése  III/2. Integrált projektek
városi és vidéki
rehabilitációhoz (ROP-ok)
- Kevés és/vagy nem
megfelelı állapotú
zöldfelület

- Szlömösödés

A terv és a módosítások várható hatása a környezeti
konfliktusok, problémák alakulására

I/1. Közút-hálózat
fejlesztése: 4. Belterületi
utak fejlesztése

Az alulfinanszírozott közösségi
közlekedés miatt a közúti
közlekedés részaránya nı, ami
zsúfolt utak melletti épületek
állagromlását növeli.

GOP, ROP-ok: telephelyfejlesztés

A meglévı zöldfelületek
A megvalósuló ROP projektek várhatóan segítik a városi
megmaradnak, állapotuk
zöldfelületek növekedését (azonban más, nem EU
kielégítı, új zöldfelületeket nem projektek kedvezıtlen irányba is hathatnak).
fejlesztenek (de barnamezıs
A barnamezıs beruházások is elvileg a potenciális
beépítések sem történnek)
zöldterületekkel versenyezhetnek (pl. telephely-fejlesztés
valósul meg az adott területen zöldfelület fejlesztés
helyett).
 A módosítások nem érintik ezt a problémát.
Folytatódik egyes városrészek
A megvalósuló ROP projektek várhatóan segítik a
fizikai és kulturális leromlása
szlömösödött területek rehabilitációját (azonban várhatóan
a folyamatokat a rendelkezésre álló források nem lesznek
képesek megállítani.)
 A módosítások nem érintik ezt a problémát.

III/2. Integrált projektek
városi és vidéki
rehabilitációhoz (ROP-ok)
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A belterületi utak ésszerő fejlesztésével pl. elkerülı utak,
forgalomcsillapítás stb, illetve a közösségi közlekedés
megfelelı arányú fejlesztésével elvileg javulhat az épületek
állagmegırzése.
 A módosítás a probléma kezelése ellen hat.

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés
A környezeti
A környezeti konfliktusok,
konfliktusok, problémák
problémák megoldását
kezelését lehetıvé tevı
akadályozó konstrukciók
konstrukciók
I/2. Környezetbarát
közlekedési módok
fejlesztése  - Elmaradott közösségi (KÖZOP, ROP-ok)
infrastruktúra
III/1. Humán
(közlekedési,
infrastruktúra fejlesztése
szociális)
(TIOP, ROP-ok)
III/2. Integrált
városfejlesztés és
rehabilitáció
Fennálló
konfliktusok,
kulcsproblémák

A környezeti állapot
beavatkozás nélkül, vagy EU
források nélküli fejlesztésekkel

A terv és a módosítások várható hatása a környezeti
konfliktusok, problémák alakulására

Kevesebb forrás jutna e területre, Javul a közösségi infrastruktúra állapota, de a források az
mivel versenyeznek a közúti,
igények alatt maradnak.
gazdaságfejlesztési forrásokkal.  A módosítás
A közösségi infrastruktúra csak
- egyfelıl a probléma sikeres kezelése ellen hat
kis mértékben javul, amely
(vasútfejlesztés és elıvárosi közösségi közlekedésinkább a közlekedésfejlesztések elmaradása),
szervezésben nyilvánul meg.
- másfelıl eredményesen kezeli azt a kerékpárút
fejlesztések növekedése révén

TÁJ

- A természeti
környezethez nem
igazodó
tájhasználatok

GOP II./1. K+F,
innováció:
amennyiben a helyi
adottságok kiaknázására
irányul

- A táj csökkent
eltartó-képessége

GOP 3. Technológiafejlesztés, munkahelyteremtés: KKV-k
támogatása,
hátrányos helyzető
kistérségek elınyben
részesítése
KEOP 2 tájgazdálkodási
infrastruktúra

A táji adottságokból nem
következı fejlesztések
Pl. a gyorsforgalmi utak
fejlesztése nem a régiók
szerves fejlıdésének
igényeit szolgálja ki

A tájpotenciál romlása

Az agrár-fejlesztésekkel nincs az AT-knek kapcsolata.
 A módosítás sem kezeli ezt a problémát (de nem is
célja).

Elmaradott térségek még
erıteljesebb leszakadása,
fokozódó területi és társadalmi
szegregáció

Egyes térségek eltartóképességének növekedése a
tájpotenciál egyidejő erısödésével.
 A módosítás esetleg mérsékli a problémakezelés
sikerességét (a térségi elérhetıség javítása konstrukciót
érintı elvonással)

III/3. Turizmusfejlesztés, ha
nem veszi figyelembe a táji
szempontokat
árvízvédelmi mővek

EMBER (egyén, mai társadalom)
- Környezet-egészségügyi problémák:
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Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés
A környezeti
A környezeti konfliktusok,
A környezeti állapot
konfliktusok, problémák
problémák megoldását
beavatkozás nélkül, vagy EU
kezelését lehetıvé tevı
akadályozó konstrukciók források nélküli fejlesztésekkel
konstrukciók
Tisztított szennyvizek arányának
a) Koncentrált
KEOP 1 Hulladék,
növekedése lelassul, de nagyobb
hulladékképzıdés és
szennyvíz, ivóvíz
teret kaphatnák az egyedi
szennyvízképzıdés
megoldások
Az egyébként is ellenállásba
b) Ivóvízminıség (fıként
ütközı arzén-mentesítési
a civilizációs
programok leállnak, (a hazai
szennyezések kiszőrése pl.
egészségügyi tapasztalatok nem
gyógy-szermaradványok)
igazolják vissza az EU-szabvány
szükségességét)
Fennálló
konfliktusok,
kulcsproblémák

c) Szmog, tartósan
fennálló egészségkárosító levegıminıség
akár regionálisan is

I/2. Környezetbarát
közlekedési módok
fejlesztése  (KÖZOP, ROP-ok)

b) határértéket
meghaladó zajterhelés
lokálisan

KEOP 6 Zajcsökkentési
tervezés

A terv és a módosítások várható hatása a környezeti
konfliktusok, problémák alakulására
E jellegő környezet-egészségügyi problémák jelentısen
javulnak a fejlesztések eredményeként.

A konstrukció a számunkra lényegesebb ivóvíz minıség
problémákat (szolgáltatás biztonsága, rekonstrukció
elmaradása, élvezhetıség) figyelmen kívül hagyja.
 A módosítások nem érintik ezt a problémát.

I/1. Közút-hálózat
fejlesztése  -

A növekvı városi forgalommal
egyre gyakoribb szmog, fıként
Budapesten

Várhatóan a közúti közlekedés nem mérséklıdik jelentısen
a közösségi közlekedési fejlesztések eredményeként, a
forgalom szabályozások kisebb városokban javíthatnak a
szmoghelyzeten.
 A módosítások a probléma kezelése ellen hatnak.

I/1. Közút-hálózat
fejlesztés (KÖZOP, ROPok)  -

A növekvı városi forgalommal
egyre gyakoribb

Nagyon érintıleges a közlekedési zajterhelés kezelése.
 A módosítások nem érintik ezt a problémát.

III/2. Integrált projektek
városi és vidéki
rehabilitációhoz (ROP-ok)
III/2. Integrált projektek
városi és vidéki
e) Stressz, egészségtelen rehabilitációhoz (ROPéletmód
ok),
KEOP 6 Fenntartható
életmód, fogyasztás

A szélsıséges idıjárási helyzetek
miatt egyre nagyobb problémát
jelent.
Továbbra is vezetjük a
halálozási, depresszió és
alkoholfogyasztási nemzetközi
listákat, a szociális
intézményrendszer képtelen
ellátni az érintetteket.

- Élet- és
vagyonbiztonság
nem kellı védelme

Árvízi veszély tovább nı a
szélsıséges idıjárási helyzetek
következtében

d) Hısziget-jelenség

KEOP 2 árvízvédelmi
beavatkozások
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Nagyon érintıleges a hısziget-probléma.
 A módosítások nem érintik ezt a problémát.

A fejlesztések és tudatformálás egyelıre várhatóan nem
hoz átütı eredményt a rendelkezésre álló források alapján.
 A módosítások nem érintik ezt a problémát.
Megfelelı árvízi és agrárpolitika esetén csökkenthetı az
árvízi kockázat a vízkészletek egyidejő növelése és a vidék
eltartóképességének növekedése mellett.
 A módosítások nem érintik ezt a problémát.

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés
Fennálló
konfliktusok,
kulcsproblémák

- Munkanélküliség

A környezeti
A környezeti konfliktusok,
A környezeti állapot
konfliktusok, problémák
problémák megoldását
beavatkozás nélkül, vagy EU
kezelését lehetıvé tevı
akadályozó konstrukciók források nélküli fejlesztésekkel
konstrukciók

GOP 3. Munkahelyteremtés
III/3. Turizmusfejlesztés

GOP 3. Technológiafejlesztés

GOP 3. Technológia- Társadalmi
fejlesztés, munkahelyteremtés
szegregáció, javak
egyenlıtlen elosztása III/2. Szociális
városrehabilitáció
JÖVİ NEMZEDÉKEK
- Ökoszisztéma
szolgáltatások
valódi értékének
figyelmen kívül
hagyása

- fosszilis
energiahordozók
csökkenése, hiánya

KEOP 2 tájgazdálkodás:
új típusú haszonvételi
lehetıségek
KEOP 6 Fenntartható
életmód, fogyasztás
GOP II./1. K+F,
innováció
IV/1. Megújuló energia
fejlesztések, energiahatékonyság növelése
(KEOP, ROP-ok)  +
GOP II./1. K+F,
innováció

A terv és a módosítások várható hatása a környezeti
konfliktusok, problémák alakulására

A munkanélküliség stagnál, de
az elhúzódó munkanélküliség
miatt a leszakadó rétegek által
keletkezı problémák nınek
(szlömösödés, migráció stb.)

Amennyiben a technológia-fejlesztések alacsony élımunka
igényő fejlesztések irányába tolódnak, akkor az újonnan
induló munkahelyteremtı fejlesztéseknek nem lesz hosszú
távon érzékelhetı hatása.
 A módosítások esetleg a nagy közlekedési beruházások
(út- és vasútépítés) elmaradása révén érintik ezt a
problémát – negatívan.

A társadalmi szakadék a
gazdagok és szegények között
egyre inkább nı.

A KKV-k és hátrányos helyzető kistérségek támogatása, ha
az a húzóágazatokban valósul meg csökkentheti az
egyenlıtlenségek növekedését.
 A módosítás nem érinti ezt a problémát.

Az AT-k elvileg lehetıséget biztosítanak az ökoszisztéma
szolgáltatások valódi értékének felismerését segítı
programok megvalósításához, de ennek jelentıségének
hangsúlyozása nem jelenik meg a vonatkozó
konstrukciókban.
 A módosítások nem érintik ezt a problémát.

GOP 3. Technológiafejlesztés
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A fejlesztések nélkül egyre
inkább fokozódik a fosszilis
Kismértékben csökken a fosszilis energiafelhasználás
energiahordozó felhasználás, ami növekedési üteme.
 A módosítások nagyban elısegítik a probléma
a globálisan rendelkezése álló
készletek rohamos
kezelését.
kimerüléséhez vezet

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés
Fennálló
konfliktusok,
kulcsproblémák

- népesség
csökkenés, vidéki
területen élık
arányának
csökkenése

A környezeti
A környezeti konfliktusok,
A környezeti állapot
konfliktusok, problémák
problémák megoldását
beavatkozás nélkül, vagy EU
kezelését lehetıvé tevı
akadályozó konstrukciók források nélküli fejlesztésekkel
konstrukciók
A népesség csökkenés a
III/1. Humán
generációk között egyre nagyobb
infrastruktúra fejlesztése
társadalmi feszültséget okoz
(TIOP, ROP-ok),
(nyugdíjrendszer
III/2./4. Városfejlesztési
fenntarthatósága),
hátrányos helyzető
akciók támogatása (ROP-ok) a vidéken élık csökkenése a
kistérségek elınyben
környezet ökoszisztéma
részesítése a
szolgáltatásainak
pályázatokban
mőködıképességét veszélyezteti
(elhagyott, mőveletlen területek)
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A terv és a módosítások várható hatása a környezeti
konfliktusok, problémák alakulására

Elsısorban más tervek, programok gyakorolnak e
problémára jelentıs hatást (Társadalmi Megújulás Operatív
Program - TÁMOP, illetve az – ÚMVP), a vizsgált
akciótervek elsısorban a városi problémákat kezelik.
 A módosítások esetleg a térségi elérhetıség javítása
konstrukciók elmaradása révén nehezítik a probléma
megoldását.

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

A táblázatot áttekintve a programok és azok módosítása vonatkozásában összességében a
következı megállapítások tehetık:
− Magyarország ma számos környezeti problémával küzd, mely mind a környezeti
elemek szintjén, mind a rendszerek szintjén kimutatható. A problémák súlyosságát az is
mutatja, hogy a végsı hatásviselıknél, a környezeti rendszereknél felsorolt konfliktusok
száma meghaladja az elemi szinten kimutatható gondokat.
− A támogatások nélküli állapot környezeti szempontból rosszabbnak tekinthetı, mint
az EU támogatásokkal kialakuló. (Annak ellenére, hogy számos esetben úgy látjuk,
hogy a forrásokat hatékonyabban, környezeti és fenntarthatósági szempontból jóval
kedvezıbben is lehetett volna, illetve el lehetne költeni.) Lásd még a 2.3 fejezetet.
− Az akciótervekben szereplı számos konstrukció elıremutató irányú a környezet
állapot kedvezı irányú változása szempontjából.
− Viszonylag kevés a környezetállapot kedvezıtlen elmozdulását jelentı konstrukció
és a kezeletlen probléma.
− A módosítások jobbára segítik a jelzett környezeti konfliktusok kezelését. Ez alól a
legfontosabb kivétel a vasúti- és elıvárosi közösségi közlekedésfejlesztések
elmaradása, mivel ez a közlekedés eredető levegıszennyezés mérséklése ellenében
hatnak, terhelve a települési környezetet és az emberi egészséget.
− A módosítások két legnagyobb pozitvuma az ökoszisztémák terhelésének csökkenése
és a fosszilis energiahordozók hasznosításának mérséklıdése.

3.5 Az akciótervek által közvetlenül, vagy közvetve környezeti hatást kiváltó
tényezık, okok feltárása
A korábban, a 2.1. fejezetben az egyes akciótervek intézkedéseit csoportosítottuk. Az
akcióprogramok konstrukciónak megvalósítása következtében várható projekteket viszont a
kialakuló hatótényezık jellege szerint másként érdemes csoportosítani. A csoportosítást itt
elsısorban a térbeli kiterjedés és az építési igényesség határozza meg. Ezek alapján az alábbi
csoportokat képeztük:
− Új pontszerő létesítmények építését igénylı projektek vagy projektelemek:
• Hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása és továbbfejlesztése létesítményei KEOP
• Szennyvízkezelés és –tisztítás tisztítómővei -KEOP
• Ivóvíz-minıség, ivóvíz ellátás biztonságának javítása víztisztító mővei, új kútjai KEOP
• Erdei iskolák létesítése -KEOP
• Megújuló energia elıállítás fejlesztése (biometán, bioetanol üzemek, hı- ill.
villamosenergia elıállító üzemek) - KEOP
• Új vonalas infrastruktúrákhoz kapcsolódó pontszerő létesítmények építése, vagy
rekonstrukciója (pályaudvar, állomás, kikötı, intermodiális és logisztikai központ,
stb.) - KÖZOP,
• Új létesítmények kialakítása, vagy meglévı épületek, építmények korszerősítése,
azaz építéssel együttjáró fejlesztések – TIOP, GOP
− Kiterjedt térséget érintı, építési munkákkal együttjáró projektek vagy projektelemek:
• Hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása - KEOP
• Szennyvízkezelés csatornahálózatai - KEOP
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• Ivóvíz-minıség, ellátás biztonságának javítása összekötı vezetékek létesítésével KEOP
• Ár- és belvízvédelem, tájgazdálkodás, komplex vízvédelem - KEOP
• Megújuló energia felhasználás fejlesztése (helyi és térségi megoldások) – KEOP
− Új vonalas infrastruktúra elemek kialakítása (vasúti pálya, hajózó út, közút,
kerékpár út), vagy azok rekonstrukciója - KÖZOP
− Korszerősítéssel együttjáró projektek (pl. épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás
korszerősítése, távhı-szektor energetikai korszerősítése) - KEOP
− Speciális nem kifejezetten építéssel és/vagy korszerősítéssel együttjáró projektek
• Hulladéklerakókat érintı térségi rekultivációs projektek - KEOP
• Kármentesítés - KEOP
• Élıhely rekonstrukció (beleértve a mesterséges élıhelyeket is) - KEOP
− Csak eszközbeszerzést igénylı projektek (amelyeknél nem szükséges építési munkát
végezni) – TIOP, KÖZOP (pl. jármőbeszerzés), GOP
− Szélessávú távközlési infrastruktúra létesítés (GOP)
− Egyéb projektek (általában kedvezıtlen környezeti következmények nélkül):
• Fenntartható életmód + fogyasztás kampányok, mintaprojektek, zajtérkép, árvízi
kockázat térképezés, projekt elıkésztés, stratégiai tervezés, OP adminisztráció,
lebonyolítás – KEOP
• Sem építési munkát, sem eszközbeszerzést nem igénylı projektek - TIOP

3.5.1 Egyéb projektek legfontosabb hatótényezıi
Környezeti hatások szempontjából legegyszerőbben az utolsó csoportba tartozó, egyéb
projekteket kezelhetjük. Ezek ugyanis tervezési, projekt elıkészítési, adminisztrációs munkák
és kampányok, melyeknek közvetlen környezeti következményei nincsenek. Az áttételes
környezeti hatásokat tekintve természetesen ezeket is lehet környezetharmonikus, vagy épp ezzel
ellenkezı módon folytatni. A fenntartható életmód és fogyasztás konstrukcióban például már a
nevében is szerepel, hogy ezekben projekteknek a fenntarthatóság elveit népszerősítik, ami a
fenntarthatóság szempontjából egyértelmően pozitív kicsengéső. A kampányoknál és a többi
tervezési, adminisztrációs munkánál is meg kell találni azokat az elveket, mellyel a környezeti
terhelések minimalizálhatók. Gondolunk itt többek között az energiahatékony, hulladékszegény
megoldások alkalmazására, a hulladékok újrahasznosítására (pl. „újrapapír” használata). Ezek a
megoldások ugyan a fenntartható fejlıdés, a környezet/természet kímélete irányában ható
lépések, azonban csak nagyon áttételesen és csak igen kis mértékben fogják befolyásolni az
alapfolyamatokat, az ország környezeti állapotát. Ezért az egyéb projektek környezeti
hatásainak további részletezésre nincs szükség.

3.5.2 K orszerősítéssel együttjáró projektek legfontosabb hatótényezıi
A következınek érdemes a korszerősítéssel együttjáró projekteket tárgyalni. Itt már meglévı
létesítmények kerülnek a projektfejlesztés elıterébe. Ez általában azt jelenti, hogy vagy
egyáltalán nem szükséges, vagy csak kis mértékő építési munka szükséges ezen projektek
megvalósításánál, inkább korszerő berendezések, gépek, technológiák beszerzése valósul meg.
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A csak korszerőbb gépek, berendezések, technológiák, jármővek beszerzését jelentı projekteknél
az egyéb projektekhez hasonlóan elsısorban áttételes környezeti hatások várhatók, tehát
nincsenek közvetlen negatív hatások. (Ezek ugyanis az elıállítás helyén valósulnak meg és nem
az OP keretében.) A beszerzésre kerülı gépek, berendezések, technológiák általában a
korábbiaknál energiahatékonyabbak és hulladékszegény technológiák. Ezek mőködtetése
kedvezı hatású a környezetre, de az egész, az ország állapotára nézve ez is csak kismértékő
elıremozdulást jelenthet. Szükségesnek tartjuk ezeknél feltételeket megfogalmazni a
pályázatkiírásokban
(„elınyt
élveznek
a
környezetharmonikus,
energiahatékony,
hulladékszegény berendezések, gépek, technológiák”).
A korszerősítéseknek elvben lehetnek az OP-hoz kapcsolódó közvetlen hatásai is, ezek
gyakorlatilag pontszerő ipari létesítményben megvalósuló kibocsátások. Nagy valószínőséggel
ezek a munkák már meglévı létesítményekben (elıállító helyek, jármőgyárak, mőhelyek,
garázsok) kerülnek megvalósításra. Itt új hatótényezık megjelenésével nem kell számolni, csak a
meglévı hatótényezıkbıl eredı hatások erısödnek, lesznek többletterhelések, többletkibocsátások. Ezek közül a levegıszennyezés, a zaj-, rezgésterhelés, valamint a hulladékképzıdés lesz várhatóan meghatározó.
Azoknál a korszerősítéssel együttjáró projekteknél, ahol építési munka is szükséges (pl. a
korszerőbb berendezés, technológia elhelyezéséhez) ott az építéshez tartozó hatótényezıkkel
(lásd alább) kell számolni, valamint az új létesítmények mőködésének is lesznek kisebb-nagyobb
környezeti hatásai. (De - mint azt már említettük – ezek volumene ebben a csoportban általában
alacsony.)

3.5.3 Építéssel (pontszerő létesítmény építésével) együttjáró projektek legfontosabb
hatótényezıi
Az építéssel is együttjáró tevékenységek legfontosabb hatótényezıi az alábbiak:
− területfoglalás14 (pontszerő megjelenés)
− építés (levegıszennyezés, zaj, rezgés, talaj-, talajvízszennyezés, hulladékképzıdés, stb.)
− építés kapcsolódó tevékenységei (pl. szállítás levegıszennyezése, zaj- és rezgésterhelése,
talajmunkák, tereprendezés hatásai)
− mőködés (levegıszennyezés, zajterhelés pl. a főtés, hőtés során)
− forgalom (levegıszennyezés, zajterhelés)
− hulladékképzıdés
− fenntartási munkák
− új létesítmény léte (településképi, településszerkezeti változások, stb.)
Az építéssel együttjáró tevékenységek esetén a felsoroltak közül meghatározó hatótényezınek a
területfoglalást, a forgalmat és a létesítmény létét tekintjük. A területfoglalás azért kiemelendı,
mert az egyszer elfoglalt területen lévı értékek (legyen az természetvédelmi, kultúrtörténeti
vagy más táji érték) véglegesen megsemmisülnek. Tehát projektjeinknek olyan területet kell
találnunk, mely értékeink megırzését nem lehetetleníti el. (Ezt is érdemes a pályázatkiírásban
szerepeltetni.)
Az építés és a mőködés hagyományos hatásai (környezeti elemek szennyezése, terhelése)
többnyire lokális jellegőek, nem okoznak számottevı többletterhelést. Ráadásul e hatások
14

Félkövér, vastag betőkkel - a véleményünk szerint – a környezeti állapot szempontjából meghatározó
hatótényezıket jelöltük.
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többsége mőszaki megoldásokkal jól kezelhetı, a kedvezıtlen környezeti folyamatok
minimalizálhatók. Ezért ezeket nem soroltuk a meghatározó környezeti hatásfolyamatokat okozó
hatótényezık közé. Igaz ez a fenntartási tevékenységre is. A hulladékkeletkezés viszont már
okozhatna számottevı környezeti következményt, de nem a projekt területén, hanem leginkább a
hulladék elhelyezés vagy megsemmisítés helyén. (Gyakran problémás ezen hulladékkezelı
helyek kiválasztása.) A hulladékkeletkezés, -szállítás, -ártalmatlanítás jogszabályoknak
megfelelı megoldása a kedvezıtlen környezeti hatásokat minimalizálja. Ezért ez sem került a
meghatározó hatótényezık közé.
Jelentıs hatótényezıknek tartjuk viszont a még az ilyen viszonylag kismérető beruházások,
építési munkák esetén is az építés és a mőködés közbeni forgalom-indukálást. (Beleértjük
természetesen ebbe személy- és a teherszállítást is.) E hatótényezıknek azért kell nagy
fontosságot tulajdonítanunk, mert Magyarország környezetállapotában – fıként abban a
közegben (településeken, az utak mellett), ahol az emberek hosszabb idıszakot tartózkodnak ma a közlekedési kibocsátások meghatározóak. Ráadásul ezen kibocsátás, azaz a levegıszennyezés olyan típusú, mely minden más környezeti elemet közvetett módon elér. (Kiülepszik
a felszíni vízre, a talajra azok szennyezését fokozva, a növények levelére nehezítve ezzel az
asszimilációt, a mővi elemekre többlet fenntartási munkát, költséget igényelv. E mellett a tüdın
keresztül bejut szervezetünkbe, ahol kimutatható egészségkárosodást is okozhat az egyéni
érzékenység függvényében.)
Szintén fontos hatótényezıknek tekintjük az új létesítmények (épületek, építmények) létét. Ez a
hatótényezı azért kiemelendı, mert a területfoglaláshoz hasonlóan maradandó hatásokat okoz. E
hatótényezı alapvetıen a táj képét, a vizuális megjelenést, illetve a tájhasznosítást, településszerkezetet befolyásolhatja kedvezıtlen (és csak nagyon nehezen visszafordítható) módon.
A fent felsorolt hatótényezıkkel kell számolnunk alapvetıen a pontszerő, vagy térséget érintı
építésekkel együttjáró projektek, projektelemek esetében is. Tehát ezeknél is ezekbıl a
hatótényezıkbıl és az építési tevékenységhez tartozó hatásfolyamatokból (lásd késıbb) érdemes
kiindulni. E csoportba tartozó projekttípusoknál azonban már szinte minden esetben vannak a
fent felsorolt hatótényezıkön túlmutató, speciális hatótényezık és hatásfolyamatok is. Ezeket az
alábbiakban soroljuk fel:
Hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása és továbbfejlesztése létesítményei
− Mőködés közben a gépek, berendezések, valamint a szállítójármővek mozgásából adódó
kipufogó gáz kibocsátás és porkeltés mellett speciális légszennyezı hatás
• darabos hulladékok szél általi elhordása, mely elsısorban a tájképet és a
tájhasznosítási lehetıségeket befolyásolja kedvezıtlenül
• bőz (hulladékkezelésnél általánosan megjelenı, de megfelelı technológiával
minimálisra szorítható)
• biogáz képzıdés (hulladékkezelésnél általánosan megjelenı, de megfelelı
technológiával ez is minimálisra szorítható)
• havária (pl. öngyulladás)
− Szállítás (viszonylag nagy volumen miatt speciális és meghatározó)
− Csurgalék- és csapadékvizek keletkezése és kezelése
− Veszélyes hulladékok kezelése
− Hulladékkedvelı fajok elszaporodása
− Véderdı telepítése
− Hulladéklerakó léte, depónia építés (tájkép jelentıs változása fıként dombépítéses
technológia estén, a kellemetlen szomszéd effektus megjelenése a tájhasználatban)
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Szennyvízkezelés és –tisztítás tisztítómővei
− Bőz
− Tisztított szennyvíz befogadóba engedése (az addig a felszín alatti geológiai és hidrogeológiai közegeket terhelı szennyezés a szennyvíztisztító létesítése után - ha jóval
veszélytelenebb, tisztított formában is - de a felszíni vizet fogja terhelni) és ennek
következtében a vízi élıvilág életfeltételeinek romlása
− Szennyezıanyagok kivezetése a településekrıl (a felszín alatti közegek szennyezése
csökken, így a fertızésveszély is csökken)
− Iszapkezelés
− Havária (felszín alatti geológiai és hidrogeológiai közegek veszélyeztetése
− Szennyvíztisztító léte (változások a környezı tájhasznosításban a kellemetlen szomszéd
effektus megjelenése miatt)
Ivóvíz-minıség, ivóvíz ellátás biztonságának javítása (víztisztító mővek, új kutak, összeköttetések megteremtésével)
− Új vízkivételek lehetıségének megteremtése (kútfúrás), vízkivétel (depresszió és ennek
hatása az élıhelyekre
− Víztisztítás (speciális hulladékok)
− Új létesítmény léte (védıterületek hasznosítási módjának korlátozása)
Az erdei iskola létesítésének nincsenek speciális hatótényezıi, tehát az építéssel is együttjáró
tevékenységeknél leírt hatótényezık és hatásfolyamatok vizsgálandók. Egy ilyen létesítmény
azonban gyakran természeti környezetbe kerül, ezért a területfoglalás vizsgálatánál kiemelt
figyelmet kell fordítani arra a kérdésre, hogy értékek megsemmisülésével jár-e a létesítés, vagy
sem.
Megújuló energia elıállítás fejlesztése (biometán, bioetanol üzemek, hı- ill. villamosenergia
elıállító üzemek) jórészt az építési tevékenység, valamin a mőködés általános hatótényezıivel
rendelkezik. Az energiatermelı vagy ipari üzemek esetén speciális hatótényezı alig van.
Kiemelendı viszont a
− szállítási tevékenység (viszonylag nagy volumen miatt speciális és meghatározó)
− hulladékkeletkezés (viszonylag nagy volumen miatt speciális)
Itt további környezeti problémát jelent (ha életciklust is tekintünk), hogy ezen üzemek egy
részéhez szükséges alapanyag (energiafő, energiaerdı) csak kiterjedt területő
monokultúrában állítható elı. Az ilyen tevékenység során elsısorban a növényvédıszer
használat következményei (talaj-, talajvízszennyezés) okoznak problémát. (És ahogy azt már
említettük etikai és fenntarthatósági kérdéseket is felvetnek.) E mellett a monokultúrák nem
kedveznek a biodiverzitásnak sem részben szintén a kemikáliák, részben pedig az élıhely
kedvezıtlen volta, az ökológiai gát hatás, a migráció akadályozása miatt.
A kiterjedt térséget érintı, építési munkákkal együttjáró projektek vagy projektelemek
nagyobb részben az építéssel együttjáró tevékenységeknél leírt hatótényezıkkel jellemezhetık.
Mint az már a csoport nevében is benne van az elızıekhez képest az a legnagyobb különbség,
hogy az e projektekkel érintett területek kiterjedése jóval nagyobb. Míg az elızı projektek
elsısorban lokális hatásterülettel jellemezhetık a megvalósuló új létesítmény körül, addig az e
csoportba tartozók (legalább az építési idıszakban, de számos esetben mőködés közben is) több
település, kistérség, vagy akár megyényi területet is érint. (Lásd pl. hulladékszállítás területe,
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kiterjedt vezetékhálózat, szennyvízbevezetéssel érintett felszíni víz, vagy éppen ahonnan
kivezetik azt.)
A hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása a hulladéklerakók, átrakó állomások építésén
túl, melyet már korábban elemeztünk, szelektív győjtıhálózat, valamint a szelektíven győjtött
hulladékok felhasználására ipari üzemek, erımővek létesítését igénylik. Ezek közül a
hulladéklerakás és az ipari üzemek, erımővek speciális hatótényezıit már felsoroltuk. Az átrakó
állomások építési tevékenységgel együttjáró létesítmények, melyekrıl szintén volt szó. A
szelektív hulladékgyőjtés létesítményei gyakran még építési munkával sem járnak, hiszen a
győjtıpontokat pl. meglévı burkolt felületekre kirakott speciális győjtıedények képzik. Ki kell
azonban emelni a rendszer hatótényezıi közül a szállítási igényt és ennek környezeti hatásait
(légszennyezés, zaj- és rezgésterhelés), mivel a hulladékgazdálkodási rendszerek közös
jellemzıje a nagy szállítási igény.
A szennyvízgyőjtési, -kezelési rendszert mind a hatótényezık felsorolásánál, mind a vonatkozó
hatásfolyamat-ábránál egységesen kezeltük. A rendszer a csatornahálózat kialakítással lesz
egész, mely szintén építéssel együttjáró tevékenység. A csatornaépítés szinte csak a területfoglalásnál és az építésnél jár kedvezıtlen környezeti következményekkel, de ezek átmenetiek.
(A csatorna megépítése után a terület visszaadható az eredeti használatnak, ami gyakran közút,
vagy annak környezete.) A mőködés - havária kivételével - a környezetet nem terheli.
Az ivóvízminıség, ellátás biztonságának javítása céljából kialakított rendszereknél is a
rendszer egészét jelenítettük meg a hatótényezıknél és a hatásfolyamatoknál. A kialakításra
kerülı vezetékhálózat környezeti hatásainál gyakorlatilag azonos szempontokat mondhatunk el,
mint a szennyvízhálózatnál. Itt azonban még havária (csıtörés) esetén sincs számottevı hatás,
hiszen a csı környezet nem szennyezıdik, csak mennyiségi csökkenés várható. (Megjegyezzük,
hogy a geotermikus energiahasznosítás szükséges létesítményei és ezért a várható hatótényezıi
szinte teljesen azonosak. Kivételt képez, hogy ott a felhasznált vizekkel valamit kezdeni kell,
ami akár befogadóba engedés, akár visszasajtolás a vizek minıségére ható tényezı.)
Az ár- és belvízvédelem, tájgazdálkodás, komplex vízvédelem igen összetett tevékenységi
kört (új töltések építés, meglévık fejlesztése, árvízi, vagy más célú tározók létesítése,
hullámterek érdességének csökkentése, mederrekonstrukció, vízi létesítmények kialakítása,
rekonstrukciója, ártéri tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer kiépítése, stb.) takar. A hatótényezık
és a következı pontban a hatásfolyamat-ábrát is igyekeztünk úgy összeállítani, hogy az ezt a
széles kört közelítıleg lefedje.
A tervezett beavatkozások legfontosabb hatótényezıi véleményünk szerint a következık:
− Építési tevékenységek (pl. töltésépítés, depóniafejlesztés; mőtárgyépítések; mőtárgyrekonstrukciók, átépítések)
− Területfoglalás (átmeneti és tartós)
− Szállítási tevékenység
− Vízkormányzás, vízkészlet-gazdálkodás
− Mederrendezés, mederkotrás
− Tározás
− Növénytelepítés
− Új létesítmények léte (vizuális megjelenés, használatkorlátozás)
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Megújuló energia felhasználás fejlesztése projektek építésénél a korábban már elmondottak
várhatók. (Lásd pl. geotermikus energia melegvíz formájában egy település közintézményeinek
ellátást szolgálja. Itt ugyanis egyrészt vezetékhálózat kiépítése szükséges, másrészt a főtési
rendszerek átalakítását, korszerősítését igényli.) Lehetnek azonban speciális hatótényezık és
hatásfolyamatok is attól függıen, hogy melyik megújuló energiafajtát veszik igénybe. Ezek az
alábbiak:
− Szélenergia hasznosítás
• szélerıgépek mőködése: forgó kerék ütközése repülı állatokkal (rovar, madár,
denevér), nem tisztázott a navigációs képességre gyakorolt hatás
• szélerıgépek mőködése: mikro- és mezoklimatikus viszonyok befolyásolása a
turbulens légmozgások kialakításával, a talajfelszín sugárzási és hıviszonyainak
módosításával
• szélerımővek léte: állatok migrációjára gyakorolt hatás (vonzás és taszítás)
• szélerımővek léte: tájképi változás (tájidegen megjelenés, ugyanakkor magas
mőszaki és munkakultúrát sugárzó létesítmények, a jó értelemben vett design
mintapéldái)
• szélerımővek mőködése: idıjárás függés, folyamatos mőködés hiánya miatt az
energia ellátó rendszer más elemeinek kell a szélmentes idıszakban az ellátást
biztosítani)
− Biomassza hasznosítás
• alapanyagok elıállítása (csak akkor környezetbarát a biomassza-tüzelés, ha az
alapanyagok között jelentıs arányt képviselnek a mezıgazdasági hulladékok,
miután az energiaültetvények mőködési rejti magában a legjelentısebb környezeti
problémákat) – kemikáliák használata, biodiverzitás veszélyeztetése
• szállítás (viszonylag nagy volumen miatt speciális és meghatározó)
− Geotermális energia hasznosítás
• vízkivétel – készletcsökkenés
• kút mőködése (szennyezı, ártalmas gázok és különbözı ásványi anyagok felszínre
kerülhetnek, amelyek közömbösítése gyakran problémát okoz)
• használtvizek kezelése (visszasajtolás, befogadóba engedés egyaránt problémák
okozója lehet)
− Vízenergia hasznosítás
• duzzasztás - vízkészlet tározás, vízpótlás, tójelleg kialakulása
• vízerımő léte – vízjárás, hidromorfológia változások, hordalékáramlás
befolyásolása
• vízerımő léte - talajvízszint változás, talajvízkészlet változás
• vízerımő léte - ökológiai gáthatás, vízi élıvilág átsrtuktúrálódás
• vízerımő léte – tájképi változás

3.5.4 Új vonalas infrastruktúra elem építésével együttjáró projektek legfontosabb
hatótényezıi
Az új vonalas infrastruktúra elemek kialakítása során az alábbi hatótényezık jelentkeznek (a
kivastagított hatótényezık a meghatározók a környezeti állapotváltozások szempontjából):
− területfoglalás (sávszerően)
− nyomvonal építése, útvonal létesítése (levegıszennyezés, zaj, rezgés, talajtalajvízszennyezés, stb.)
− létesítés kapcsolódó tevékenységei (pl. szállítás, anyagnyerı helyek nyitása)
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− forgalom megjelenése és emissziói (levegıszennyezés, zaj, rezgés, talaj-, talajvízszennyezés, csapadékvizek elvezetése, hulladékkeletkezés, stb.)
− forgalom elvonás (levegıminıség javulás, zajszint és rezgés csökkenés) más területeken
− mőködés (forgalom) során történı gázolások
− mőködés (forgalom) egyéb zavarása (fény- és hangingerek, ökológiai gáthatás,
gyomterjedés, stb.)
− hulladékképzıdés
− fenntartási munkák (jégmentesítés - téli sózás, gyom- és növényirtás, stb.)
− környezetvédelmi létesítmények (zajvédı falak és dombok, fasorok, facsoportok,
erdısávok, stb.) mőködése
− haváriák - balesetek
− új infrastruktúra elem léte (tájképi, tájszerkezeti változások, településközi kapcsolatok
megváltozása, innovációs hatások, stb.)
− kapcsolódó létesítmények mőködése (benzinkutak, éttermek, büfék, parkolók)
Fenti hatótényezık közel azonosan jelentkeznek akár közúti, akár vasúti, akár hajó közlekedésrıl
van szó. Eltérések a következık: a vasúti közlekedésnél a mőködés emissziói közvetetten
jelentkeznek az energia elıállítás helyén, a fenntartás során speciális a gyomirtás és a növényzet
visszavágása munkafolyamatok. A kapcsolódó létesítményeknél, forgalmi csomópontoknál a
vasút esetén a vasútállomás, Ro-ro, Ro-la átrakó állomások, raktárbázisok, vámszabadterületek
mőködésére kell gondolni, hasonlóan a vízi közlekedésnél. Mindkét esetben a kapcsolódó
tevékenységek között a kapcsolódó közúti közlekedésre is gondolni kell.
A vízi közlekedésnél a területfoglalás is speciális, hiszen nem föld-, hanem vízterület és meder
igénybevételre kerül sor. A kiszolgáló létesítmények (kikötık, hajóállomások) területfoglalása
már részben földterület, részben pedig átmenet a föld és víz között, azaz a parton történik. A
nyomvonal létesítés helyett itt a vízi út kialakításáról, fenntartásáról beszélünk, ami nagyobb
részt kotrással, partrendezéssel, a meder állékonyságának biztosításával oldható meg. A másik
megoldás az adott vízfolyás belépcsızése, amely a fejlett EU tagállamok gyakorlatára jellemzı,
ennek átvétele jelentıs környezeti hatású. A kiszolgáló létesítmények építésének hatásai viszont
már azonosak a más építési tevékenységek hatásaival (levegıszennyezés, zaj, talaj- és
vízszennyezés, stb.). Mőködés közben speciális hatás még a közvetlen vízszennyezés.
Meglévı vonalas infrastruktúra elemek rekonstrukciója esetén csak a felújítás idıszakának
vannak új hatótényezıi (ezek azonosak az új nyomvonal építés és a kapcsolódó tevékenység
hatótényezıkkel). A mőködés hatásai a korábbiakkal közel azonosak, minimális kedvezı
változást jelenthet a korszerőbb hálózati elemen a forgalom könnyebb levonulása (kisebb
emisszió, kisebb zajterhelés, stb.) és a havária veszély csökkenése.

3.5.5 Speciális nem kifejezetten építéssel és/vagy korszerősítéssel együttjáró
projektek legfontosabb hatótényezıi
Az elmondottakon túl vannak még ún. speciális nem kifejezetten építéssel és/vagy
korszerősítéssel együttjáró projektek is a KEOP konstrukciók között. Ezek a
hulladéklerakókat érintı térségi rekultivációs projektek és kármentesítések (közel azonos
hatótényezıkkel), valamint az élıhely rekonstrukciós (beleértve a mesterséges élıhelyeket is)
tevékenységek. Ezek speciális hatótényezıi az alábbiak:
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− Rekultiváció, kármentesítés
• Tereprendezéshez hasonló munkák (pl. hulladékok, szennyezett talajok
felszedése, terület elrendezése, stb.), melynél a specialitást elsısorban a nagy
volumen adja
• Veszélyes hulladékok keletkezése és ártalmatlanítása
• Szállítás (a specialitást itt a nagy volumenbıl adódik)
• Rekultiváció, növénytelepítés
Az élıhely rekonstrukciós tevékenységek eddig nem említett különleges hatótényezıkkel nem
járnak, elsısorban a vízvédelemnél felsorolt beavatkozásokkal kell e tevékenységi körnél is
számolni.

3.5.6 Csak eszközbeszerzéssel járó projektek legfontosabb hatótényezıi
A csak eszközbeszerzéssel járó fejlesztéseknél az alábbi hatótényezık azonosíthatók:
− légszennyezıanyag kibocsátás
− üvegház-hatású gázok kibocsátása
− vízkivétel
− szennyvíz keletkezés, kezelés
− hulladékkeletkezés
− mőködés zavaró hatásai (zaj, rezgés)
− élımunka-igény változása

3.6 Várható környezeti, fenntarthatósági hatások és következmények
elırejelzése
3.6.1 K örnyezeti hatások értékelése
Az elızı fejezetben felsorolt legfontosabb hatótényezıkbıl kiinduló környezeti hatásfolyamatokat ún. hatásfolyamat-ábrán foglaljuk össze. A potenciális hatásfolyamatok
bemutatásának jól bevált gyakorlata a hatásfolyamat-ábra készítése. A hatásfolyamat-ábrák elvi
jellegőek, ami azt jelenti, hogy a tervek ismeretében e környezeti folyamatok kialakulására lehet
számítani. A hatásfolyamat-ábra felépítése a következı: az elsı oszlop az érintett környezeti
elemet, vagy rendszert jelzi. A második sorszámozás, a tervezett tevékenység várható
hatótényezıi a harmadik oszlopban szerepelnek. Adott hatótényezı mindig annál a környezeti
elemnél jelenik meg, amelyre közvetlenül, áttétel nélkül hat. Egy hatótényezı egyszerre több
környezeti elemre is hathat közvetlenül, persze más-más módon, ilyenkor az összes érintett
környezeti elemnél szerepeltetjük.
A várható közvetlen hatások a negyedik, a közvetett hatások az ez után következı oszlopokban
szerepelnek. A nyilak a hatások tovagyőrőzését jelzik a végsı hatásviselık irányába. A
tovagyőrőzés számtalan fázison keresztül történhet többnyire egyre csökkenı, ritkán erısödı
hatásfokkal. A tovagyőrőzés folyamán a hatások intenzitása általában lecsengı tendenciájú. A
végsı hatásviselı leginkább az ökoszisztéma és/vagy az ember. Ezeket a végsı hatásviselıket az
utolsó oszlopban jelenítettük meg, mivel a környezetet érı hatások, azaz a környezeti
elemek/rendszerek állapotában beállt változások alapvetıen az ember szempontjából
értelmezhetık és értékelhetık.

127

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

A 3.5. pontban meghatározott a hatótényezık jellege szerint elkülönített csoportokból a hasonló
tevékenységek (pl. ivóvíz minıség javítás – geotermális energia hasznosítás, mivel mindkettınél
szükséges mind a kútfúrás, ind a csıvezeték építés) összevonásával az alábbi tevékenységekre
vonatkozóan mutatunk be önálló hatásfolyamat-ábrát mutatunk be:
− Olyan tevékenységek, melyek környezeti hatásait gyakorlatilag csak az építési
tevékenység határozza meg (ide tartozik az erdei iskola létesítés – lásd 3-7. ábra)
− Hulladéklerakás – hulladéklerakó – hulladékgazdálkodás (lásd 3-8. ábra)
− Szennyvízgyőjtés, -kezelés és –tisztítás mővei (lásd 3-9. ábra)
− Ivóvíz-minıség, ivóvíz ellátás biztonságának javítása víztisztító mővei, új kútjai,
valamint a geotermikus energia hasznosítás (lásd 3-10. ábra)
− Ipari jellegő létesítmények építését igénylı projektek, erımővek és üzemek létesítése: ide
tartoznak a megújuló energia elıállítás fejlesztéséhez szükséges pl. biometán, bioetanol
üzemek, biomassza erımő, más hı- ill. villamosenergia elıállító erımővek – kivéve a
vízerımő, melyet önállóan szerepeltetünk (lásd 3-11. ábra)
− Ár- és belvízvédelem, tájgazdálkodás, komplex vízvédelem, élıhelyrekonstrukció (lásd
3-12. ábra)
− Szélerımő (lásd 3-13. ábra)
− Vízerımő (lásd 3-14. ábra)
− Rekultiváció és kármentesítés (lásd 3-15. ábra)
− Közutak építése és mőködése (lásd 3-16. ábra)
− Vasútépítés és vasúti forgalom (lásd 3-17. ábra)
− Kikötı létesítése és a hajózás (lásd 3-18. ábra)
− Eszközbeszerzéssel járó tevékenységek (lásd 3-19. ábra)
− Szélessávú távközlési infrastruktúra létesítés (GOP) (lásd 3-20. ábra)
A korszerősítéssel együttjáró és az egyéb projektekre nem adunk hatásfolyamat-ábrát, mert
ezeknél nincsenek olyan jellegzetes, meghatározó kedvezıtlen környezeti hatásfolyamatok,
melyek ezt szükségessé tennék.
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3-7. ábra Építéssel együttjáró tevékenységek lehetséges környezeti hatásai, hatásfolyamatai
Érintett
elem/rendszer
Levegı

Hatótényezık / Események
1

Építési munkák és szállítás



2
3

Mőködés (pl. főtés)
Mőködés forgalma
Mőködés:
energiafelhasználás
Építési munkák
Mőködés: vízkivétel
Mőködés csapadék-, szennyvíz keletkezés és kezelés
Területfoglalása
Építési munkák: építıgépek
mőködése
Hulladékkeletkezés építési,
majd mőködési fázisban
Területfoglalása
Mőködés zavaró hatásai




Átmeneti
levegıminıség
változás
Tartós levegıminıség romlás
Tartós levegıminıség romlás



Üvegházhatás fokozódása




Lefolyási viszonyok változása
Mennyiségi változás



Felszíni vizek minıség romlása



Mennyiségi csökkenés
Talajszerkezet változás
Talajszennyezıdés
Talajszennyezıdés

4.
Felszíni
felszín
alatti vizek
Föld

és

5
6
7
8
9
10

Élıvilágzöldfelületek

Közvetlen hatás

11
12






13 Növénytelepítés és fenntartás 

Mővi elemek
Települési
környezet

Táj

14
15
16
17

Új mővi elem megjelenése
Építkezés (zaj, rezgés)
Mőködés (pl. klimaberend.)
Mőködés forgalma






18 Új létesítmény léte



19 Új létesítmény léte
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Élıhely csökkenés
Életfeltételek romlása
Kedvezıtlen
hatások
csökkentése
Értékváltozás
Zaj- rezgésszint növekedés
Zaj- rezgés szintnövekedés
Zaj- rezgés szintnövekedés
Települési funkciók javulása,
innovációs hatások
Tájképi – tájszerkezeti
változások

Közvetett hatások

Éghajlatváltozás
Talajvíz szennyezés

Állagromlás

Tájhasználati
változások

Életkörülmények
romlása
Romló
hasznosítási
lehetıségek

Talajszennyezettség.
növekedése

Életfeltétel romlása
Kedvezıtlen élettani
hatások

Ember mint
végsı hatásviselı
Egészségügyi
károsodás
lehetısége

Romló
hasznosítási
lehetıségek

Degradáció,
migráció
Fenntartási igény
növekedése
Életkörülmények
romlása

Életmód,
életkörülmények
változása
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3-8. ábra A hulladéklerakás - hulladéklerakó lehetséges környezeti hatásfolyamatai
Érintett körny.elem/rendszer

Hatótényezı
1. Építési tevékenység

Levegı

Felszíni és
felszín alatti
vizek

Mőködés
2.a Gépek mőködése
2. 2.b Hulladékszállítás
2.c Szél általi elhordás
2.d Bőz
2.e Biogáz képzıdés

Mővi elemek Települési
környezet

Táj

Ideiglenes levegıminıség romlás
a telephely környezetben



Levegıminıség romlás a
telephely közvetlen környezetben
és a szállítási útvonalakon

Tereprendezés – depónia
4. építés

Lefolyási, talajvíz-áramlási,
beszivárgási viszonyok
megváltozása



Kellemetlenség

Területhasználatok
korlátozása

Talajszennyezıdés
kiülepedés során
és fa víz közvetíttésével



Felszíni, felszín alatti vizek
szennyezése
Termıföld mennyiségi
csökkenés
Felszíni alakzatok megváltozása,
talajminıség vált., talajszenny.
Talajszennyezés



Talajszennyezés





Talajszennyezés
Élıhely, ill. egyedek, populációk
pusztulása
Természetes élıhelyek zavarása
Fertızésveszély
Természetes élıhelyek védelme



Állagváltozás



7. Területfoglalás



Hulladéklerakás (hulladék
13. kedvelı fajok elszaporod.
14. Véderdı telepítés
Mővi elemek igénybe15. vétele szállítás során

Egészségügyi
károsodás lehetısége

Felszín alatti vizek
szennyezése

6. Havária






16. Építkezés



17. Mőködés



A hulladéklerakó mőködé18. se (depónia megjelenése,
szélelhordás stb.)
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Ideiglenes zaj- és rezgésszint
vált. a telephely közelében
Zaj- és rezgésszint változás (telephely, szállítási utak mellett)
Tájképi változás
Tájszerkezeti változás

Ember mint végsı
hatásviselı
Területhasználatok
korlátozása

Felszín alatti vizek szennyezése

Csurgalék- és csapadékvi5. zek keletkezése és kezelése 

Tereprendezés – depónia
építés
Szennyvíz és csurgalékvi9 zek keletkezése és kezelése
Folyékony és veszélyes
10. hulladékok keletkezése
11. Havária

Közvetett hatások

Bőzterhelés
Haváriás légszennyezés

12. Területfoglalás
Élıvilágökoszisztémák



Havária (gázképzıdés, tőz3. és robbanásveszély


8.

Föld

Közvetlen hatás

Életfeltételek vált.
Állagváltozás

Területhasználatok
korlátozása

Migráció,
degradáció

Génerózió
Fenntartási igény
növekedés

Kellemetlenség
Tájhasználat változása,
területhasználatok
korlátozása

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

3-9. ábra A szennyvízgyőjtés, -kezelés és tisztítás lehetséges környezeti hatásfolyamatai
Érintett
körny.-i
elem/rendszer

Hatótényezı

Közvetlen hatás

1. Építési tevékenység



Levegı

Felszíni és
felszín alatti
vizek

Föld

Élıvilágökoszisztémák

2. Szippantás és szállítás



3. Mőködési havária (bőz)



4. Építési munkák



Tisztított
szennyvíz
5. befogadóba engedése

7. Havária



8. Területfoglalás



9. Építési munkák



10. Havária

11. Iszapkezeés

Egyéni szennyvíz pótlók
12. kiváltása, szennyezıanyagok 
kivezetése a településekrıl
13. Területfoglalás

14. Új mővi elemek kiépítése
Mővi elemek 15. Építkezés
Települési
környezet
Szippantás, szállítás, telep
16.
mőködése
Táj
A
szennyvízhálózat
és
17. –tisztító telepek mőködése

Ideiglenes
levegıminıség
romlás az építési területek
környezetben
Levegıminıség
romlás
a
szállítási utak mellett
Esetleges bőzterhelés
Lefolyási viszonyok lokális
változása
Növekvı szennyvíz mennyiség, szennyezıanyag terhelés
növekedése a befogadóban
Felszíni, felszín alatti vizek
szennyezése
Termıföld csökkenés
Talajminıség
változás,
talajszennyezés
Talajszennyezés
Talajmin. változás

Élıhely,
ill.
egyedek,
populációk pusztulása



Hálózat bıvülés
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Ideiglenes zajszint vált. az
építési területek környezetben
Zaj- és rezgésszint változás az
utak mellett, telepek közelében
Tájszerkezeti, tájképi változás

Ember mint végsı
hatásviselı
Egészségügyi
károsodás lehetısége

Kellemetlenség
Vízminıség romlás
a befogadóban

Felszín alatti
rétegek szenny.

Talajminıség javulás





Közvetett hatások

Életfelt. romlása

Esetleges
épületkárok

Használatkorlátozás
befogadóknál

a

Területhasználatok
korlátozása
Szervesanyag pótlás
Területhasználatok
feltételeinek javulása
Fertızés vesz. csökk.
Természeti értékmegırzés fetl. romlanak
Életkörülmények
javulása
Kellemetlenség
Életkörülmények
romlása
Területhasználatok
korlátozása

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

3-10. ábra Ivóvíz-minıség, ivóvíz ellátás biztonságának javítása (víztisztító mővek, új kutak, összeköttetések megteremtésével), valamint a
geotermikus energia felhasználás lehetséges környezeti hatásfolyamatai
Érintett
körny.-i
elem/rendszer
Levegı

Felszíni és
felszín alatti
vizek

Föld
Élıvilágökoszisztémák

Hatótényezı

Közvetlen hatás

Építési tevékenység: csatorna
1. -hálózat és vízkivételi mő

2. Építési munkák, kútfúrás



3. Vízkivétel



4. Víztisztítás
Geot: visszasajtolás
5. befogadóba jutás
6. Területfoglalás



Ideiglenes
levegıminıség
romlás az építési területek
környezetben
Lefolyási viszonyok lokális
változása
Mennyiségi csökkenés
Ivóvíz minıségének javulása



Minıségi romlás

vagy



7. Építési munkák



8. Kútfúrás
9. Víztisztítási hulladékok




11. Területfoglalás



Mővi elemek - 13. Új mővi elemek kiépítése
Települési
14. Építkezés
környezet
15. Mőködés



Táj



16. Új kutak léte
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Mennyiségi csökkenés
Talajminıség
változás,
talajszennyezés
Litológiai ablak megjelenése
Talajszennyezés
Élıhely,
ill.
egyedek,
populációk pusztulása
Hálózat bıvülés
Ideiglenes zaj- és rezgésszint
változás
Zaj- és rezgésszint változás
Tájhasználati korlátozások a
védıterületen

Közvetett hatások

Ember mint végsı
hatásviselı
Átmeneti
kellemetlenség

Felszín alatti vizek
szennyezıdési
veszélye nı

Használatok
korlátozása
Az
életkörülmények
javulása, biztonságosabb vízkivétel

Területhasználatok
korlátozása
Életfeltételek
romlása

Természeti értékmegırzés fetl. romlanak
Életkörülmények
javulása
Kellemetlenség

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

3-11. ábra Az ipari jellegő létesítmények (erımővek, üzemek) létesítése és mőködése lehetséges környezeti hatásfolyamatai
Érintett
körny.-i
elem/rendszer

Levegı

Felszíni és
felszín alatti
vizek

Hatótényezı
Építési munkák (por,
1. építıgépek kipufogógázai)
Építıanyagok szállítása az
2. építkezéshez
3. Mőködés légszennyezései
Szállítási, raktározási
4. tevékenység légszennyezése

Mővi elemek
Települési
környezet
Táj






6. Területelıkészítés, alapozás



Vízkivétel (ivóvíz, szociális
7. és technológiai vízszükséglet) 
Viszonylag nagy kiterjedéső
8.

beépítés

10. Területfoglalás

Élıvilágökoszisztémák



5. Havária

9. Szennyvíz keletkezés

Föld

Közvetlen hatás




Építési munkák, föld11. kiemelés, tereprendezés, út
és közmőépítés
Hulladékkeletkezés az építési
12. munkák során

Hulladékkeletkezés mőködés
közben (kommunális, veszé13. lyes- és nem veszélyes ipari

hulladék egyaránt)

Ideiglenes levegıminıség
romlás a telephely mellett
Ideiglenes levegıminıség változás a szállítási utak mellett
Tartós levegıminıség-változás
a tágabb környezetben

Felszíni vizek
minıség változása
Felszín alatti vizek
minıségi változása

Talajszennyezés

Talajszennyezés



Értékváltozás



Zaj- és rezgésszint vált.
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Használat korlátozása
Használatok zavarása
Egészségügyi
károsodás lehetısége

Talajszennyezés

15. Mővi elemek megjelenése



Kivétel nehezülése

Talajvízáramlási, beszivárgási,
párolgási viszonyok megvált.
Vízminıség romlás a
befogadóban
Termıföld mennyiségi
csökkenés
Talajminıség változás

Élıhely, ill. egyedek,
populációk pusztulása

18. Új létesítmény léte

Egészségügyi
károsodás lehetısége

Mennyiségi csökkenés





Ember mint végsı
hatásviselı

Ideiglenes levegıminıségváltozás a telephely mellett
Lefolyási viszonyok
megváltozása

14. Területfoglalás

Építési munkák, szállítási
16. tevékenység
17. Mőködés és szállítás

Közvetett hatások

Életfeltételek
változása
Állagváltozás

Migráció,
degradáció

Génerózió
Fenntartási
növekedés
Kellemetlenség

Zaj- és rezgésszint vált.
Megjelenés és területszerkezet
változás

Tájhasználat
korlátozása

igény

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

3-12. ábra Ár- és belvízvédelem, tájgazdálkodás, komplex vízvédelem lehetséges és élıhely rekonstrukció lehetséges környezeti
hatásfolyamatai
Környezeti
elem/rendszer

Levegı

Felszíni és
felszín alatti
vizek

Föld

Élıvilágökoszisztémák

Település

Táj

Hatótényezı

Közvetlen hatás

1.
2.
3.
4.

Építési tevékenység
Építési szállítás
Szivattyúzás
Árasztás, vízvisszatartás






5.
6.

Építési tevékenység
Kotrás, mederrendezés




7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.


Tározás

Vízkormányzás,
vízkészletgazdálkodás

Területfoglalás, anyagnyerés

Építési tevékenység

Hulladékkeletkezés
Tározás
Területfoglalás

Építési tevékenység (töltés-, depóniaépítés, kotrás, egyéb mőveletek)

Gyepesítés, hullámvédı fásítás

Tározás

17. Vízkormányzás, vízpótlás



18. Építés, szállítás és szivattyúzás (zaj)
19. Tározás




20. Tározók léte



21. Kotrás, mederrendezés
22. Töltések megjelenése
23. Komplex fejlesztés megvalósulása
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Ideigl. levegıminıség romlás a
munkaterületeknél, a szállítási
útvonalak mellett
A páratartalom, szélviszonyok
esetleges változása
Felszíni és felszín alatti vizek
mennyiségi változása
Lefolyási viszonyok változása
Vízminıség-változás
Lefolyási viszonyok változása,
többeltvizek megjelenése
Mennyiségi változások
Talajtömörödés
Talajszennyezés lehetısége
Hordaléklerakódás
Élıhelyek, egyedek, populációk
pusztulása, élıvilág létfeltételeinek
változása
Új élıhelyek kialakulása
Szárazföldi állatfajok veszélyeztetése, új élıhelyek kialakulása
Invázív fajok terjedése
Vízigényes élıhelyek gazdagodása,
gyarapodása
Zajhatások a településeken
Haváriaveszély nı, árvízveszély
csökken
Területhasználati akadályok
Állagváltozás (régészeti értékek,
épületek, építmények)
Átmeneti vizuális változás
Tartós vizuális hatás
Tájhasználati lehetıségek bıvülése

Közvetett hatások

Ember, mint végsı
hatásviselı
Zavarás, kellemetlenség
a lakott területen

Mikroklimatikus változás

Vízmennyiség
változása

és

minıség

Talajminıség-változás

Helyi levegımin. vált.
Árvízi veszélyeztetettség
csökkenése
Használatok
lehetıségének változása

Hasznosíthatóság
változása

Élıhelyek változása
Populációk módosulása
Természetvédelmi
problémák és elınyök
Fajdiverzitás
módosulása,
barrier kialakulása
Fajdiverzitás növekedése
Ideiglenes zavarás

A települések eltartóképességének
növekedése
Tájkép, tájpotenciál és
tájhasználatok, és tájökológiai
folyamatok
változása

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

3-13. ábra Szélerımő lehetséges környezeti hatásfolyamatai
Érintett
elem/rendszer
Levegı

Felszíni és
felszín
alatti vizek

Föld

Hatótényezık / Események
1
2
3

Építési munkák
Szállítás
Szélerımővek mőködése





Átmeneti levegıminıség
változás
Mikro- és mezolimatikus vált.

4

Építési munkák



Lefolyási viszonyok változása,
szennyezés

5

Területfoglalása
Építési munkák: építıgépek
mőködése
Szélerımővek léte
Hulladékkeletkezés
építés,
majd fenntartás során
Havária
Területfoglalása
Mőködés (ütközés a forgó
lapátokkal)
Mőködés (egyéb zavaró hatások, pl. zaj, ember jelenléte)
Mőködés
Új mővi elem megjelenése
Építkezés (zaj, rezgés)
Mőködés (zaj, rezgés)
Fenntartás forgalma



6
7
8
9
10

Élıvilágzöldfelületek

Mővi elemek
Települési
környezet

Táj

Közvetlen hatás

11
11
12
13
14
15
16



Mennyiségi csökkenés
Talajszerkezet változás
Talajszennyezıdés
Felszín alatti rétegek terhelése



Talajszennyezıdés




Talajszennyezıdés
Élıhely csökkenés



Egyedek pusztulása



Életfeltételek romlása









17 Új létesítmény léte



18 Új létesítmény léte
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Navigációs képesség változás
Értékváltozás
Zaj- rezgésszint növekedés
Zaj- rezgésszint növekedés
Zaj- rezgésszint növekedés
Tiszta energia termelésének
elınyei
Tájképi – tájszerkezeti
változások

Közvetett hatások

Romló
hasznosítási
lehetıségek

Felszín alatti földtani
értékek veszélyeztet.

Életfeltétel romlása
Kedvezıtlen élettani
hatások

Állagromlás

Tájhasználati
változások

Ember mint
végsı hatásviselı
Egészségügyi
károsodás
lehetısége

Degradáció,
migráció

Természetvédelmi
értékmegırzés
körülményei
nehezülnek
Fenntartási igény
növekedése
Életkörülmények
romlása
Életkörülmények
javulása
Használat
korlátozás

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

3-14. ábra Vízerımő lehetséges környezeti hatásfolyamatai
Érintett
körny.-i
elem/rendszer

Hatótényezı

Közvetlen hatás
 Átmeneti levegıminıség

3.

Építési-tereprendezési
munkák
Berendezések, építési
anyagok szállítása
Víztározás

4.

Megújuló energia elıállítása

1.
2.
Levegı

5.
Felszíni és felszín
alatti vizek

6.
7.
8.
9.
10.

Föld
11.
12.
Élıvilágökoszisztémák

13.
14.

Közvetett hatások

Ember mint végsı
hatásviselı

változás a duzzasztómőnél
 Átmeneti levegıminıség

Építési-tereprendezési
munkák – havária
Vízenergia hasznosítás –
havária
Vízi erımő léte, duzzasztó
hatása
Vízkészlet gazdálkodás
Területfoglalás az építésszerelés során
Építési-szerelési munkák –
havária
Építési-szerelési munkák –
hulladékképzıdés
Vízenergia hasznosítás –
hulladékképzıdés
Területfoglalás az építésszerelés során
Víztározás

15. Vízenergia hasznosítás
16. Létesítmény megvalósítása
17. Építési-szerelési munkák
Mővi elemek
18. Vízenergia hasznosítás
Települési környezet
Vízi erımő léte, vízenergia
19.
hasznosítása
Vízi erımő léte, vízenergia
Táj
20.
hasznosítása
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Életkörülmények ideiglenes
változása
Kedvezıbb közérzet

változás a megközelítési útnál
 Mikroklímatikus változás
 Légszennyezés csökkenés a
tiszta energiaforrás használata
miatt
 Felszíni víz szennyezése


 Lefolyási viszonyok változása

Új vízfelület létrejötte
 Kiegyenlítettebb mennyiség


Idıszakos
korlátozás

Felszíni víz szennyezése

használat-

Talajvíz
szennyezés
Használatok javulása

Mennyiségi csökkenés

 Talajszennyezıdés

Használatkorlátozás

 Talajszennyezıdés



Talajszennyezıdés
Egyedek, populációk pusztulása

 Élıvilág átstruktúrálódása
 Egyedek pusztulása (ütközés,

nyomás), élıhely zavarása
Értéknövekedés
Átmeneti zajszint-növekedés
Tartós zajszint-növekedés
Tiszta energia termelésének
elınyei
 Tájpotenciál változás





Életfeltételek változása, egyedek
pusztulása

Vízi ökoszisz
téma átstruktúrálódása

Védett értékek fenntartásának nehezülése

Állagromlás
Életkörülmények
változása
Energiastruktúra kedvezı
változása
Meglévı
adottság
kiaknázása

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

3-15. ábra Rekultiváció és kármentesítés lehetséges környezeti hatásai, hatásfolyamatai
Érintett
elem/rendszer
Levegı

Hatótényezık / Események
1
2
3

Felszíni
felszín
alatti vizek

és 4
5

Rekultivációs, kármentesítési
munkák
Szállítás
Rekultivációs, kármentesítési
munkák
Vízkiemelés (szükség esetén)
Szennyezett vizek kezelése

Megvalósult rekultiváció,
kármentesítés
7 Hasznosítható terület nyerése
Rekultivációs, kármentesítési
8
munkák
9 Veszélyes hulladék keletk.
Megvalósult rekultiváció,
10
kármentesítés
6

Föld

10 Területnyerés
11
Élıvilágélıhelyek

Táj




Átmeneti levegıminıség
változás



Lefolyási viszonyok változása




Szennyezett vizek eltávolítása
Mennyiségi változás
Vízminıség javulás



Vízminıség javulás





Mennyiségi növekedés
Talajszerkezet változás
Talajszennyezıdés eltávolítása
Talajszennyezıdés
Talajminıség javulás



Új élıhely megjelenése




Rekultivációs, kármentesítési

munkák (zavaró hatása)

12 Növénytelepítés és fenntartás 
Rekultivációs, kármentesítési
munkák (zaj, rezgés)
14 Szállítás (zaj, rezgés)
Megvalósult rekultiváció,
15
kármentesítés
Megvalósult rekultiváció,
18
kármentesítés
13

Közvetett hatások

Közvetlen hatás
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Életfeltételek átmeneti romlása

Talajvíz
javulás

minıség

Javuló
hasznosítási
lehetıségek

Talajminıség
javulása
Javuló
hasznosítási
lehetıségek
Kedvezı élettani
hatások
Életfeltételek
átmeneti romlása

Kedvezıtlen hatások
csökkentése
Zajszintnövekedés

Természeti
értékmegırzés
javuló feltételei

Életkörülmények
romlása,
kellemetlenség

Zajszintnövekedés
Települési funkciók javulása
Tájképi – tájszerkezeti
változások

Ember mint
végsı hatásviselı
Egészségügyi
károsodás
lehetısége

Tájhasználati
változások

Életkörülmények
javulása

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

3-16. ábra Közutak15 építésének és mőködésének lehetséges környezeti hatásai, hatásfolyamatai
Érintett
elem/rendszer

Hatótényezık / Események

Közvetlen hatás

1

Építkezés



2

Forgalom



3

Forgalom elvonó hatás



4

Havária
Vízépítési mőtárgyak
elhelyezése
Anyagnyerıhelyek kialakítása,
és/vagy mőködtetése
Csapadékvíz elvezetés és
szikkasztás



Havária





Átmeneti levegıminıség vált.
Tartós levegıminıség romlás az
autópálya mellett
Tartós levegıminıség javulás a
párhuzamos utak mellett
Átmeneti levegıminıség vált.
Vízdinamikai változások felszíni
vizekben
Vízdinamikai változások felszín
alatti vizekben
Felszíni vagy felszín alatti vizek
minıség romlása
Felszíni vizek átmeneti minıség
romlása
Mennyiségi csökkenés
Mennyiségi csökkenés



Talajszennyezıdés



Talajszennyezıdés



Talajszennyezıdés




Élıhely csökkenés
Egyedek pusztulása



Élıhely zavarás








Kedvezıtlen hatások csökkentése
Értékváltozás
Zajszintnövekedés az
autópálya mellett
Zajszintcsökkenés másutt
Forgalom csökkenés másutt
Településközi kapcsolatok
változása, innovációs hatások
Tájképi – tájszerkezeti
változások

Levegı

5
Felszíni és felszín
alatti vizek

6
7
8

Föld

Élıvilágökoszisztémák

Mővi elemek
Települési
környezet

Táj

15





9 Területfoglalása
10 Anyagnyerıhelyek kialakítása
Fenntartási munkák – téli
11
jégmentesítés
12 Havária
Hulladékkeletkezés építési, majd
13
mőködési fázisban
14 Területfoglalása
15 Gázolás
Forgalom zavaró ingerei (opti16
kai, zaj, hı, ökológiai gát stb.)
17 Növénytelepítés
18 Új mővi elem megjelenése
19 Építkezés
20 Forgalom
21 Forgalom elvonó hatás
22 Új infrastruktúra elem megjel.
23 Új infrastruktúra elem megjel.



24

Új vonalas infrastruktúra
megjelenése



Közvetett hatások

Ember mint végsı
hatásviselı

Egészségügyi
károsodás
lehetısége
Felszín alatti vizek
változása
Romló hasznosítási
lehetıség

Talajvíz szennyezés

Talajszennyezettség
növekedése az
autópálya mellett
Romló hasznosítási
lehetıség
Életfeltétel romlása
Kedvezıtlen élettani
változások

Degradáció
migráció

Egészségkárosodás lehetısége

Izoláció, barrier-hatás
Mővi elemek
állagromlása

Tájhasználati
változások

Életkörülmények
változása

Életmód, életkörülmények változása

Közutak között nemcsak az autópályákat, autóutakat, számozott más utakat, hanem a belterületi hálózati elemeket és a kerékpárutakat is beleértjük. A hatásfolyamatok jellege
ugyanis közel azonos a különbözı típusú hálózat elemeknél, csak a hatások erıssége, volumene és a hatásterület kiterjedése tér el akár jelentıs mértékben is.

138

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

3-17. ábra Vasútépítés és vasúti forgalom lehetséges környezeti hatásai, hatásfolyamatai
Érintett körny.-i
elem/rendszer

Levegı

Hatótényezı
1

Építkezés



2

Forgalom + forgalom elvonó
hatás



8
9
10

Területfoglalás





13

Hálózat léte és mőködése,
fenntartás: gyomirtás
Mőködés zavaró hatásai,
gázolás
Új mővi elem megjelenése

14

Hálózat léte és mőködése



15

Építkezés



16

Vasúti forgalom



Tartós és tágabb térségre terjedı
zaj- és rezgésszint növekedés

17

Új mővi elem megjelenése



Tájképi – tájszerkezeti változások

4
Felszíni és felszín alatti
5
vizek
6
7

Élıvilágökoszisztémák

11
12

Mővi elemek
Települési környezet

Táj




Közvetett hatások

Átmeneti levegıminıség romlás
Levegıminıség romlás (az energia
nyerés helyén) + javulás más
területeken
Levegıminıség romlás, havária
veszély

Forgalmi csomópontok
mőködése
Mővi elemek arányának
növekedése
Vízfolyás keresztezések
kialakítása
Forgalmi csomópontok
mőködése, havária
Területfoglalás (vasút és
vasúti pályaudvar)
Vasúti forgalom, havária
Hulladékkeletkezés

3

Föld

Közvetlen hatás

Egészségkárosodás,
életkörülmények
változása, veszélyezt.

Lefolyási viszonyok változása

Használat korlátozás

Vízdinamikai változások, havária
veszély
Vízszennyezés (veszélyes anyagok
élıvízbe kerülése)

Felszín alatti vizek
szennyezıdése



Mennyiségi csökkenés

Talajszennyezıdés




Talajszennyezıdés
Talajszennyezıdés
Egyedek, populációk pusztulása,
élıhely csökkenés
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Élıhelyek zavarása, életfeltételek
romlása, pusztulás
Értékváltozás
Települési kapcsolatok vált.,
településszerkezet változása
Átmeneti zajszint növekedés

Ember mint végsı
hatásviselı

Egészségügyi
károsodás lehetısége
Használat korlátozás

Használat korlátozás
Életfeltételek romlása,
migráció, izoláció,
degradáció

Génerózió,
életfeltételek változás

Egészségkárosodás

Mővi elemek állagrom.

Tájhasználatok vált.

Életkörülmények
változása, városias környezeti problémák
Fenntartás növekedése
Életkörülmények
romlása zajszintnövekedés miatt
Bıvülı tájhasználat.

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

3-18. ábra Kikötı létesítése és a hajózás lehetséges környezeti hatásai, hatásfolyamatai
Érintett körny.-i
elem/rendszer

Hatótényezı
1

Levegı

2
3

Felszíni és felszín alatti
4
vizek
5



Építési munkák, munka gépek
mozgása

Lefolyási és vízdinamikai
változások



Közvetlen vízszennyezés



Közvetlen vízszennyezés



Közvetlen vízszennyezés



Mennyiségi csökkenés





Mennyiségi csökkenés, szőrı-réteg
megváltozása
Talajszennyezıdés
Talajszennyezıdés



Egyedek, populációk pusztulása

Vízi élıvilág életfeltételek romlása



Egyedek pusztulása (ütközés,
fenntart.), élıhelyek zavarása

migráció, veszélyeztetettség növekedése



Értékváltozás

17

Hajóforgalom



18

Kapcsolódó szárazföldi
forgalom



19

Új mővi elem megjelenése



Átmeneti zajszint növekedés
Zajszint növekedése a víziút
mentén
Zajszint növekedés a
megközelítési utak mellett
Tájképi változás (mesterséges
elemek dominanciája)

20

Kikötı és kapcsolódó
fejlesztések léte



14
15
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Tájhasználat - tájszerkezet változás

Ember mint végsı
hatásviselı

Életkörülmények
változása





12
13

Táj

Kapcsolódó szárazföldi
forgalom
Építési munkák: mederalakítás, sodorvonal
szabályozás

Közvetett hatások

Átmeneti levegıminıség romlás
Levegıminıség romlás a kikötı
közelében + javulás másutt
Levegıminıség romlás a
megközelítési utak mellett

16

10
11

Települési környezet

Hajóforgalom



Települési funkciók bıvülése

8
9

Mővi elemek





7

Élıvilágökoszisztémák

Építkezés

Kikötı mőködése –
szennyezett vizek leeresztése
Havária
Területfoglalás (kikötı és
járulékos infrastruktúra)
Építési munkák (partfal
kiépítés, mederalakítás)
Üzemanyag tárolás
Hulladékkeletkezés
Területfoglalás (kikötı és
járulékos infrastruktúra)
Kikötı kialakítása (mederalakítás, sarkantyúk, zsilipek
létesítése), mőködése
Új mővi elem megjelenése
Kikötı és kapcsolódó
fejlesztések léte, mőködése
Építkezés

6

Föld

Közvetlen hatás

Vízkészletek (felszíni
és parti szőréső
vízkészletek) minıségi romlása

Használatkorlátozás
ellátás veszélyeztetése megnı

Egészségügyi
károsodás lehetısége

Használat korlátozás

Környezetminıség
változás, urbanizáció

Génerózió,
életfeltételek változás
Bıvülı infrastr. lehetıségek, városias körny.
problémák
Életkörülmények
romlása a zajszint
növekedése miatt

Tájhasználatok vált.
korlátozódása ill.
bıvülése

Új tájhasználati
struktúra (elınyeivel és
hátrányaival)

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

3-19. ábra Eszközbeszerzéssel együtt járó tevékenységek lehetséges környezeti hatásai, hatásfolyamatai
Érintett
elem/rendszer

Hatótényezık / Események

Közvetlen hatás

1

Szennyezıanyag kibocsátás



Tartós levegıminıség romlás

2

ÜHG kibocsátás



Üvegházhatás fokozódása



Vízmennyiség csökkenés

Közvetett hatások

Levegı

3

Vízkivétel

4

Szennyvíz keletkezés, kezelés 

Felszíni vizek minıség romlása

Föld

5

Hulladékkeletkezés (mőködés

és felhagyás során)

Talajszennyezıdés

Talajszennyezettség.
növekedése



Kedvezıtlen élettani hatások

Károsodás, pusztulás



Értékváltozás



Zajszintnövekedés



Munkanélküliség

Élıvilágzöldfelületek
6
Mővi elemek
Települési
környezet
Ember

7

Mőködés zavaró hatásai
(zaj, rezgés)

Élımunka-igény változása
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Életkörülmények
romlása

Éghajlatváltozás

Felszíni és
felszín alatti
vizek

Romló hasznosítási
lehetıségek

Víz szennyezettség
növekedése

Épületek
állagromlása

Ember mint végsı
hatásviselı
Egészségügyi
károsodás lehetısége

Sokféleség
csökkenése

Romló hasznosítási
lehetıségek
Ökoszisztéma
szolgáltatások,
eltartóképesség
csökkenése
Fenntartási igény
növekedése
Életkörülmények
romlása
Egészségügyi
károsodás lehetısége

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

3-20. ábra Szélessávú távközlési infrastruktúra létesítés lehetséges környezeti hatásai, hatásfolyamatai
Érintett
elem/rendszer
Levegı

Hatótényezık / Események
1

Felszíni és fel2
szín alatti vizek
3
4
Föld

5
6

Közvetlen hatás

Építési munkák és szállítás



Építési munkák



Területfoglalása

Építési munkák: építıgépek

mőködése
Hulladékkeletkezés építési,

majd mőködési fázisban
Létesítmények léte




Mővi elemek
Települési
környezet

Területfoglalása
Mőködés, fenntartás zavaró
8
hatásai
9 Új mővi elem megjelenése
10 Építkezés (zaj, rezgés)
11 Új létesítmény léte



Táj

12 Új létesítmény léte



Élıvilágzöldfelületek

7
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Közvetett hatások

Átmeneti levegıminıség
változás
Lefolyási viszonyok változása
Mennyiségi csökkenés
Talajszerkezet változás
Talajszennyezıdés
Talajszennyezıdés
Felszín alatti geológiai
közegek terhelés
Élıhely csökkenés
Életfeltételek romlása

Felszín alatti képzıdmények veszélyezt.
Életfeltétel romlása,
kedvezıtlen élettani
hatások

Értékváltozás
Zajszintnövekedés
Települési funkciók javulása
Tájképi – tájszerkezeti
változások

Degradáció,
migráció

Ember mint végsı
hatásviselı
Egészségügyi
károsodás lehetısége

Romló
hasznosítási
lehetıségek
Fenntartási
munka
növekedés
Természetvédelmi
értékmegırzés
felt.
romlása
Kellemetlenség

Tájhasználati
változások

Életkörülmények
javulása
Haznsosítási
lehetıségek romlása

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

KEOP
A hatásfolyamat-ábrákat áttekintve az egyes konstrukciók közül a KEOP-hoz tartozók
környezetállapot befolyásoló hatásairól a következı megállapítások tehetık:
–
Elvben jelentıs következményekkel járó hatás a területfoglalás, ez szinte minden
vizsgált tevékenységtípusnál elıkerül, és egyrészt a termıtalaj csökkenését okozza
(mely problémára a jelenlegi környezeti állapotnál felhívtuk a figyelmet), másrészt
értékvesztést eredményezhet. Ez utóbbi lehet természeti, kultúrtörténeti és táji érték
egyaránt. Az értékek megóvása elvben könnyebben kezelhetı a termıterület
csökkenésénél, hiszen a környezetvédelmi engedélyezési folyamatban ezen értékek
feltárására és védelmére kiemelt figyelmet fordítanak. (Lásd Natura 2000-es és
örökségvédelmi önálló hatásbecslések szükségessége). Az értékmegırzésbe jelen
esetben beleértjük a természetvédelem hálózati elemeinek védelmét is, hiszen ennek
megırzése nélkül nem lehet a biodiverzitást, a természeti sokszínőséget védelmezni.
Mindkét hatásfolyamat egyébként azon tevékenység típusoknál okoz jelentısebb
problémát, ahol nem pontszerő létesítményekrıl van szó, hanem kiterjedt területek
igénybevételérıl, vagy sok viszonylag kicsi terület érintettségérıl. (Gondolunk itt pl. a
hulladékgazdálkodási projektekre, az ár- és belvízvédelem, tájgazdálkodás, komplex
vízvédelem konstrukcióra, a vízenergia hasznosítás miatt szükséges tározásra.) A
területfoglalás kedvezıtlen környezeti és fenntarthatósági következményeit már a
pályázatkiírásokban szereplı feltételek megfogalmazásával is kezelni lehet: A
tervezett projektek megvalósítása során minimalizálni kell az igénybevett területek
nagyságát. Kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti, kultúrtörténeti és táji értékek
megırzésére.
− Szintén szinte minden tevékenységtípusnál megjelenik valamilyen formában a
forgalomkeltés, legyen ez akár személy, akár teherszállításból adódó. Szintén jeleztük
a környezeti állapottal foglalkozó fejezetben, hogy országunk környezeti állapotának
meghatározó kibocsátó forrása, és legveszélyesebb környezeti konfliktusok okozója a
dinamikusan fejlıdı közlekedés (ráadásul egy nagyon közútra terelt közlekedési
ágazati struktúrával). Ezért a KÖZOP konstrukcióinál is oda kell figyelni erre a
hatótényezıre, és lehetıség szerint olyan megoldásokat alkalmazni, mely csak
minimális forgalomkeltéssel jár.
Többletforgalom szempontjából a hulladékgazdálkodási projekteket, a nagy
szállításigényő tározó létesítéssel együttjáró projekteket, a megújuló energia
hasznosítási konstrukcióból a biomassza hasznosítást és a rekultivációs, kármentesítési
programokat kell kiemelni. Ezeknél igazán elkerülni a forgalomkeltést nem lehet, de
feltétlen törekedni kell a többletforgalom minimalizálására, és ezt már a pályázatkiírás
is tartalmazhatja.
− A harmadik szinte minden esetben jelentkezı hatótényezı az új létesítmények léte.
Ennek általában kedvezı és kedvezıtlen hatásai egyaránt felismerhetık. Kedvezı
hatás az, amiért magát a környezetvédelmi létesítményt megépítjük. Itt arra kell
felhívni a figyelmet, hogy érdemes minden esetben vizsgálni, hogy vajon a kitőzött
környezetvédelmi cél a tervezett projekttel vajon a legoptimálisabb módon oldható-e
meg, vagy vannak olyan megoldások, mely a környezeti állapot helyreállításában,
megóvásában jobb lehetıséget teremtenének. Ez esetben az utóbbit érdemes
választani. (Ilyen probléma lehet pl. a szennyvízgyőjtés, -kezelés terén. Biztos, hogy
minden esetben jobb, ha a szennyezést a felszín alatti közegbıl áttesszük a felszíni
vízbe, és a felszín alatti vízbıl kiemelt készletet kiengedjük az országból?)
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A hasznosítási megfontolásokon túl van egy megjelenésre, a táj képére gyakorolt hatás
is. Törekedni kell minden esetben az új létesítmények tájba illesztésére. Javasoljuk ez
is jelenjen meg a kiírásokban.
TIOP
A településfejlesztési akcióterv csoport (TIOP) esetében számos kis mérető eszközbeszerzés,
beruházás, fejlesztés valósul meg, amelyeknek környezeti hatása nem jelentıs. Azonban
jelentıs mértékő támogatás esetén ezek hatása összességében már jelentıs lehet. Bizonyos
projektméret felett azonban már az egyes eszközbeszerzéseknek is lehet önmagukban jelentıs
hatásuk, amelyek elsısorban mőködésük során jelentkezik, a tevékenység felhagyása esetén
az eszközökkel (technológiákkal), mint hulladékkal kell számolni.
A építkezéssel együttjáró tevékenységek esetén az ábrán bemutatott hatótényezık és
hatásfolyamatok közül meghatározónak a területfoglalást, a forgalmat és a létesítmény létét és
az ezekbıl kiinduló folyamatokat tekintjük.
− A területfoglalás azért kiemelkedıen fontos, mert az egyszer elfoglalt területen lévı
értékek (legyen az természetvédelmi, kultúrtörténeti vagy más táji érték) véglegesen
megsemmisül. Tehát projektjeinknek olyan területet kell találnunk, mely értékeink
megırzését nem lehetetleníti el.
− Az építés és a mőködés hagyományos hatásai (környezeti elemek szennyezése,
terhelése) többnyire lokális jellegő, nem számottevı többletterheléseket okoznak,
ráadásul ezek mőszaki megoldásokkal jól kezelhetık, a kedvezıtlen környezeti
folyamatok minimalizálhatók. Ezért ezeket nem soroltuk a meghatározó környezeti
hatásfolyamatokat okozó hatótényezık közé. Igaz ez a fenntartási tevékenységre is. A
hulladékkeletkezés már okozhat számottevı környezeti következményeket, de
leginkább az elhelyezés vagy megsemmisítés helyének kiválasztása alkalmával. A
hulladékkeletkezés, -szállítás, -ártalmatlanítás jogszabályoknak megfelelı megoldása a
kedvezıtlen környezeti hatásokat minimalizálja.
− Jelentıs hatótényezıknek tartjuk viszont a még ilyen viszonylag kismérető
beruházások, építési munkák esetén is mind az építés, mind a mőködés közbeni
forgalom indukálást. (Beleértjük ebbe személy- és a teherszállítást is.) Ennek azért
kell nagy fontosságot tulajdonítanunk, mert Magyarország környezetállapotában –
fıként abban a közegben (településeken, az utak mellett), ahol az emberek hosszabb
idıszakot tartózkodnak ma a közlekedési kibocsátások meghatározóak. Ráadásul ezen
kibocsátás, a levegıszennyezés olyan típusú, mely minden más környezeti elemet
közvetett módon elér. Kiülepszik a felszíni vízre, a talajra azok szennyezését fokozva,
a növények levelére nehezítve ezzel az asszimilációt, a mővi elemekre többlet
fenntartási munkát, költséget igényelv. E mellett a tüdın keresztül bejut
szervezetünkbe, ahol kimutatható egészségkárosodást is okozhat az egyéni
érzékenység függvényében.
− Szintén fontos hatótényezıknek tekintjük az új létesítmények (épületek, építmények)
létét. Ez a hatótényezı azért kiemelendı, mert a területfoglaláshoz hasonlóan
maradandó hatásokat okoz. E hatótényezı alapvetıen a táj képét, a vizuális
megjelenést, illetve a tájhasznosítást, településszerkezetet befolyásolhatja kedvezıtlen
(és csak nagyon nehezen visszafordítható) módon.
− Az épületek korszerősítése során jelentısen mérsékelhetı az energiafelhasználás,
amely hozzájárulhat az éghajlatváltozás káros hatásainak mérséklésében. Az épületek
energetikai felújításával (beleértve a külsı falak, pince és tetı szigetelését és a

144

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

nyílászárók cseréjét) körülbelül 30-40 százalékos megtakarítást lehet elérni a jelenleg
szokásos felújítási programokkal, de a főtési energia-felhasználás (és a vele járó
költségek) akár 85 százaléka is megtakarítható egy egységes és széles körő,
úgynevezett mély felújítási programmal. Az önkormányzatok részérıl további
takarékossági irány lehet a főtésrendszer (távfőtés) hatékonyságának javítása, kazánok
korszerősítése, főtésszabályozók felszerelése, valamint a használati melegvízfogyasztás racionalizálása (például a melegvíz-keringetés éjszakai kikapcsolása). De
megtakarítást hozhat az épületek hatékony világítása is.
− Egy speciális esetet jelent a beltéri szennyezés kérdése. A település fejlesztési
projektek nagy része jelenleg irodaház építés, illetve ilyen típusú munkahely
fejlesztés, ezek jó része a teleülések belsı már amúgy is terhelt részein létesül. A
fejlesztéseknél a szomszédos nagy forgalmú útvonalak zaj és levegı-szennyezıanyag
kibocsátásainak távoltartását elsısorban légkondicionált, jól szigetelt, megfelelı
zajvédelem ellátott irodai munkahelyek kialakításával próbálják megoldani. Ez azt
jelenti, hogy a dolgozókat egy kinyithatatlan ablakú a külvilágtól hermetikusan
szeparált munkahelyre számőzzük, amely munkahelyek a legutóbbi 20 év kutatási
eredményei alapján a legtöbb esetben egészségkárosító, és ezzel párhuzamosan
pszichikailag is problémás hatású belterekké válnak.
A szennyezettség mértéke sok esetben nagyobb a beltérben, mint a környezetet jelentı
kültérben. Az USA Környezetvédelmi Hivatal (Environmental Protection Agency,
EPA) megállapította, hogy sok szennyezıanyag szintje a beltéri levegıben 2-5szöröse, alkalomadtán pedig akár 100-szorosa a kültérben mérhetı koncentrációnak.
Emiatt az EPA a beltéri levegıt az emberek egészségét veszélyeztetı 5 legfenyegetıbb
forrás közé sorolja. Szvetelszky Zsuzsanna Allergia főben-fában, földön-égen címő
cikkében a következıket írja.
„Fizetünk azért is, ha beteg épületben lakunk: ma már nem költıi fordulat ez a
kifejezés, hiszen a WHO több mint két évtizede tekinti betegségnek az úgynevezett
„beteg épület tünetegyüttest” (Sick Building Syndroms - SBS). Ez egyértelmően
összefügg az épületekben kialakuló egészségtelen munkakörnyezettel, sajnos
érzékszerveinkkel csak ritkán észlelhetı – ha igen, akkor már nagy a baj. Mi a beteg
épület? A nem megfelelıen karbantartott irodaházak, szállodák, bevásárlóközpontok,
vagy akár az otthonok – vagyis mindenütt jó, ahol kevés az allergén, csak tudjuk
kimutatni. Ha elhanyagolják a beltéri levegıminıséget (Indoor Air Quality), az olyan
tünetekhez vezethet, mint a fejfájás, a letargia, a nyálkahártya-irritáció vagy
koncentrációs zavarok, a kontroll pedig roppant egyszerő: a panaszok az épület
elhagyásával csökkennek, vagy teljesen megszőnnek.
Ahol légkondi üzemel, bonyolódik a helyzet. Sokan ismerik az elsı kánikulai napon a
bekapcsolt készülékbıl áradó jellegzetes, poshadt szagot. Akkor jut ki a hősre
vágyóknak ez az élmény, ha szezon elıtt nem végeztették el a berendezések szakszerő
tisztíttatását és fertıtlenítését, s rossz hír, hogy a kellemetlen bőz nemcsak
szennyezettséget, de gombatenyészetet, bakteriális fertızést is jelezhet. A legionella
(legionella pneumophila) baktérium eredetileg a természetes vizekben tenyészett,
azonban az evolúció legutóbbi szakaszában felfedezte a csapvizet is. Ma már, ahogy az
eszközhasználó ember csúcstechnológiáját egyre inkább a kényelem szolgálatába
állítja, a légkondicionáló hőtıbordája is az egyik kedvelt tartózkodási helye, ám a
berendezés légterében és a kondenzvíz-győjtıben is éppoly szívesen tanyáz. Ha vízpára
formájában szippantjuk be, a tüdıgyulladásnak adunk párszázaléknyi esélyt.”
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KÖZOP
A hatásfolyamatok-ábrákat áttekintve láthatjuk, hogy a KÖZOP-ba tartozó közlekedési
projektek esetén az egyik meghatározó hatótényezı és abból kiinduló hatásfolyamat kör
éppen a közlekedés. A többletforgalom hatása azért is jelent kiemelt figyelmet érdemlı
problémát, mert a közvetlen hatásokon (levegıszennyezés, zaj, rezgés) túl szinte minden más
elemet/rendszert elérı közvetett hatásokat is elıidéz. (Lásd pl. kiülepedés talajra, vízre,
növényzet levelére, élılények légzıszerveibe, állagromlást okoznak.) A forgalom esetén a
vasúti közlekedésnél és a hajózásnál a ráhordó közúti közlekedés hatásait is figyelembe kell
venni.
Ezért alapvetı fontosságú azt megállapítani, hogy a tervezett projektnek lehetnek-e
forgalomelvonó hatásai más területektıl, vagy más közlekedési ágazatoktól. Az esetben
értékelhetünk egy projektet kedvezınek környezeti szempontból, ha a ma Magyarországon
legjelentısebb kibocsátó ágazat a közlekedés összterhelését (levegıszennyezés, zaj- és
rezgésterhelés), ha minimális mértékben is, de képes csökkenteni.
A másik alapvetı hatás a területfoglalás és az ebbıl kiinduló környezeti változások. A
területfoglalásnál az alapfeltétel az, hogy minimálisra kell szorítása, valamint az értékek
veszélyeztetését, megszüntetését (legyen az természeti, kultúrtörténeti vagy táji érték) el kell
kerülni. A közlekedési ágazat fejlesztése ugyanis gyakran jár együtt a területfoglalásából
adódóan az értékek veszélyeztetésével. Ezen belül is kiemelendı a biodiverzitásra és a
tájpotenciálra gyakorolt kedvezıtlen hatás, a többi érték esetében ugyanis az elkerülés éppen
pontszerő jelleg miatt könnyebben megoldható.
A területfoglalás természetre gyakorolt kedvezıtlen hatását (az ökológiai gáthatást, a
migráció akadályozását) a forgalom számos további zavaró hatással erısíti (lásd gázolás,
fény- és hangingerek, hısziget jelleg, a gyomok, más tájidegen fajok terjedésének elısegítése,
stb.).
Szintén minden hatásfolyamat-ábrán kiemelt hatótényezı az új infrastruktúra elem léte. A
vonalas elemek tájszerkezeti hatása is gyakran gondot okoz. A mővi elem megjelenése, a
terület feldarabolódása, az új szegélyek megjelenése miatt csökken a biológiai aktivitás és a
terület eredetisége, sokoldalúsága is kedvezıtlen irányba mozdul el.
A különbözı közlekedési ágazatoknál a fenti általános megállapításoktól eltérések is adódnak:
Vasút:
− Kisebb légszennyezés kibocsátás a nyomvonal mentén, viszont az energia elıállító
helyeken lokálisan nagyobb. Ezért a legnagyobb problémát okozó közút menti
légszennyezés kibocsátás csökkentésében szerepet kaphat a vasút fejlesztés. (Bár új
nyomvonal a projektek között nem valószínő, az utóbbi idıszakokban inkább az
ellenkezıje - vonal megszüntetés -volt jellemzı). Legnagyobb szerepe a teherszállítás
terén lehet (személyszállításban csak versenyképes árképzés esetén), fıleg a
multimodális fejlesztések sikeres megvalósítása esetében. A pályaudvarok (kiemelten
a teherpályaudvarok) közelében a közúti közlekedés terhelései kiemelendık.
− A zajterhelés a többi ágazaténál az elhaladás pillanatában általában jelentısebb
(kivéve repülés). A pályakorszerősítések zajterhelés csökkentésben játszhatnak
szerepet.
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− Egyéb környezeti hatásai nem jelentısek, viszont a környezetkímélı fenntartás igen
fontos, mivel a gyom- és növényirtás a nyomvonal közelében a természetes élıvilág
életfeltételeit rontja.
− Korszerősítésnél a nagyobb vasúti, ugyanakkor kisebb közúti forgalom alapját
megteremtı fejlesztések (pl. multimodális átrakók, Rola, Roro) környezeti
szempontból is kedvezık lehetnek, ezért elınybe kellene ezeket részesíteni (a
kiírásoknál, mint prioritás kellene, hogy megjelenjen).
Vízi út:
− Részben kisebb légszennyezés kibocsátás a nyomvonal mentén, az energia elıállító
helyeken lokálisan nagyobb, a legnagyobb problémát okozó út menti légszennyezés
kibocsátás csökkentésében szerepet kaphatna. Ez is fıként a teherszállítás terén
(személyszállításban nem igazán versenyképes). A kikötık közelében jelentıs
levegıminıség romlást okozhat a ráhordó közúti forgalom.
− Jelentıs problémát okoz viszont a víziút kialakítása és fenntartása (belépcsızés,
folyószabályozás, kotrás, mederalakítás, sodorvonal szabályozás, stb.). Ez a folyamat
a vízi élıvilág jelentıs sérülésével jár, így e munkák gyakorlatilag teljesen
ellentmondanak a Víz Keretirányelvben (VKI) meghatározott jó állapot megırzésének
vagy helyre-állításának. Így a természetes vizeken szinte elképzelhetetlen
kompromisszumos megoldás, csak a VKI szerinti erısen módosított és mesterséges
víztesteken lehet megfelelı megoldásokat találni.
− A víziút kialakításán túl problémát jelent a hajózás maga is, ugyan a vízi
ökoszisztémákra nézve ez kisebb sérüléseket jelent.
Közúthálózat fejlesztés:
− Ennél a közlekedési ágazatnál fontos elkülöníteni a nemzetközi, a nagytérségi és a
helyi hálózatok fejlesztésére vonatkozó projekteket. Ennek az az oka, hogy a
nagytérségi kapcsolatok létesítése és fejlesztése okozza a legnagyobb környezeti
problémákat, akár a területfoglalást, akár a forgalomgenerálást, akár az új hálózati
elem létét tekintve. Ezeknél a fejlesztéseknél a többletterhelések gyakorlatilag
elkerülhetetlenek, csak csillapításuk lehetséges. Az autópálya építés hatásait tekintve
pozitívumként jórészt csak az embereket érintı balesetcsökkentést lehet megemlíteni.
A halálos baleseti kockázati szint egy autópályán a felét sem éri el a 2x1 sávos
fıutakénak.
− Ehhez viszont szigorú feltételeket kell szabni, az alapfeltétel az lehet, hogy az ilyen
megoldások akkor alkalmazhatók, ha más hatásviselıben sőrőbb és érzékenyebb
területekrıl von el forgalmat, és így azokon a területek kedvezıbb környezeti állapotot
hoz létre.
− Alacsonyabb rendő utak esetében a negatív hatások lokálisabbak, ugyanakkor jó
tervezés esetében, a valós igények alapján történı kialakításkor lehet pozitív is a hatás,
például az erısen terhelt szakaszok kiváltása miatt.
− Belterületi szakaszok esetén egyrészt szintén a kiváltás lehet kedvezı hozadékú,
valamint korszerősítéssel (pl. zajcsillapított aszfalt) elért könnyebb forgalom lefolyás
légszennyezés és zajterhelés csökkentı is elérhetı.
Kerékpárutak fejlesztése
Igazán a nagyobb városokon belül személygépkocsi kiváltó, viszont az érdekes, hogy NyugatEurópa egyes országaira sokkal jellemzıbb, mint Magyarországra. E mellett elsısorban
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kistelepülések összeköttetése esetén kedvezı a könnyebb elérhetıség és fıként a
balesetveszély csökkenése miatt.
A kerékpáros forgalom jelentısebb növekedése akkor várható, ha ez a közlekedési mód
kínálati jellegővé válik, azaz ha a kerékpáros forgalmat a biztonságos, összefüggı, a
kerékpárosok úti céljaival összhangban hozott, folyamatos hálózatot alkotó kerékpárforgalmi
létesítmények rendszerbe szervezetten biztosítják. (A 2011-ben megjelenı ROP felhívás
fentieket várja el egy adott területi egységen, településen teljes mértékben megvalósítani,
szükség szerint nagyobb támogatási összeget is biztosítva.)
Városi közösségi közlekedés fejlesztése
A tömegközlekedés fejlesztése mind a hagyományos környezeti hatások (közel azonos
kibocsátással 1-2 személy helyett több 10 személy elszállítása), mind a fenntarthatóság
szempontjából jelentıs elırelépést jelent, de csak versenyképes árképzés és kiszámítható,
színvonalas szolgáltatás esetén várható el, a személygépkocsi használat jellemzı feladása.
Összességében azt mondhatjuk ki, hogy jelentıs kedvezıtlen környezeti hatások
elsısorban az új vonalas infrastruktúra elemek kialakításánál várható. Meglévı vonalas
infrastruktúra elemek rekonstrukciója, új pontszerő létesítmények építése, vagy meglévı
pontszerő létesítmények rekonstrukciója esetén csak lokális és kis volumenő környezeti
állapotváltozások várhatók.
GOP
A gazdaságfejlesztési akcióterv csoport esetében számos kis mérető eszközbeszerzés,
beruházás, fejlesztés valósul meg, amelyeknek környezeti hatása nem jelentıs. Azonban
jelentıs mértékő támogatás esetén ezek hatása összességében már jelentıs lehet. Bizonyos
projektméret felett azonban már az egyes eszközbeszerzéseknek is lehet önmagukban jelentıs
hatásuk, amelyek elsısorban mőködésük során jelentkezik, a tevékenység felhagyása esetén
az eszközökkel (technológiákkal), mint hulladékkal kell számolni.
A GOP-ban szereplı építéssel járó konstrukciók esetén az ábrán bemutatott
hatótényezık/hatásfolyamatok közül meghatározónak a területfoglalást, a forgalmat és a
létesítmény létét és az ezekbıl kiinduló folyamatokat tekintjük.
A területfoglalás azért kiemelkedıen fontos, mert az egyszer elfoglalt területen lévı értékek
(legyen az természetvédelmi, kultúrtörténeti vagy más táji érték) véglegesen megsemmisül.
Tehát projektjeinknek olyan területet kell találnunk, mely értékeink megırzését nem
lehetetleníti el.
Az építés és a mőködés hagyományos hatásai (környezeti elemek szennyezése, terhelése)
többnyire lokális jellegő, nem számottevı többletterheléseket okoznak, ráadásul ezek mőszaki
megoldásokkal jól kezelhetık, a kedvezıtlen környezeti folyamatok minimalizálhatók. Ezért
ezeket nem soroltuk a meghatározó környezeti hatásfolyamatokat okozó hatótényezık közé.
Igaz ez a fenntartási tevékenységre is. A hulladékkeletkezés már okozhat számottevı
környezeti következményeket, de leginkább az elhelyezés vagy megsemmisítés helyének
kiválasztása alkalmával. A hulladékkeletkezés, -szállítás, -ártalmatlanítás jogszabályoknak
megfelelı megoldása a kedvezıtlen környezeti hatásokat minimalizálja.

148

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

Jelentıs hatótényezıknek tartjuk viszont a még ilyen viszonylag kismérető beruházások,
építési munkák esetén is mind az építés, mind a mőködés közbeni forgalom indukálást.
(Beleértjük ebbe személy- és a teherszállítást is.) Ennek azért kell nagy fontosságot
tulajdonítanunk, mert Magyarország környezetállapotában – fıként abban a közegben
(településeken, az utak mellett), ahol az emberek hosszabb idıszakot tartózkodnak ma a
közlekedési kibocsátások meghatározóak. Ráadásul ezen kibocsátás, a levegıszennyezés
olyan típusú, mely minden más környezeti elemet közvetett módon elér. Kiülepszik a felszíni
vízre, a talajra azok szennyezését fokozva, a növények levelére nehezítve ezzel az
asszimilációt, a mővi elemekre többlet fenntartási munkát, költséget igényelv. E mellett a
tüdın keresztül bejut szervezetünkbe, ahol kimutatható egészségkárosodást is okozhat az
egyéni érzékenység függvényében.
Szintén fontos hatótényezıknek tekintjük az új létesítmények (épületek, építmények) létét.
Ez a hatótényezı azért kiemelendı, mert a területfoglaláshoz hasonlóan maradandó hatásokat
okoz. E hatótényezı alapvetıen a táj képét, a vizuális megjelenést, illetve a tájhasznosítást,
településszerkezetet befolyásolhatja kedvezıtlen (és csak nagyon nehezen visszafordítható)
módon.
Az építési tevékenységgel együttjáró tevékenységekhez képest a szélessávú távközlési
infrastruktúra kiépítése esetén az az eltérés, hogy itt a tartós területfoglalás aránya kisebb,
várhatóan szinte csak pontszerő létesítményeket fognak létesíteni. (A kábelhálózat területe az
építési munkák után hasznosításba visszaadható.) Ezek a tevékenységek tehát valamivel
területkímélıbbek.
Jelentıs különbség az is, hogy e tevékenységi kör az építési munkák elvégzése után nem jár
számottevı, a háttérterhelésbıl kimutatható forgalommal. Többletforgalom csak a fenntartás
során jelentkezik, ám ez is minimális terheléssel jár (évente néhány bejárás – meghibásodás
esetén hibaelhárítás. Az új létesítmények léte viszont azért okoz gyakran környezeti
konfliktust, mert általában értékes természeti környezetbe kerülnek az új adótornyok, ahol
viszont jelentıs kedvezıtlen változást okoznak, hiszen a természeti környezetbıl kirívó
mesterséges tájelemek, és tájbaillesztésük éppen a nagy magasságukból adódóan nem meg
oldható meg.

3.6.2 Fenntarthatósági elemzés
A fenntarthatósági kritériumok és az egyes konstrukció csoportok egymáshoz való viszonyát
mutatja be a 3-6. táblázat. A táblázat egy-egy mezıjében két információt szerepeltetünk,
egyrészt azt jelöljük, hogy az adott konstrukciócsoport megvalósulása, a szokásos gyakorlatot
feltételezve, hogyan értékelhetı az adott kritérium szempontjából, másrészt azt feltételezve,
hogy a konstrukciók kialakításánál figyelembe vették a kritériumot milyen szintő változás
érhetı el a viszonyban. Például a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése a terület-igénybevétel
szempontjából egyértelmően negatív hatású, és ezt egy fenntarthatóbb tervezés is csak
enyhíteni tudná. Ezzel szemben a mellékút hálózat fejlesztésénél egy fenntarthatóbb tervezés
meg tudja kímélni az ökológiai rendszereket, és legalább semlegessé tudná tenni a
kapcsolatot. Vagy a megújuló energia felhasználás növelése járhat olyan nagykiterjedéső
energiafő vagy erdı telepítésekkel, amely monokultúra jellege és vegyszerezése miatt káros a
biológiai sokféleség megırzése szempontjából. Az ilyen problémák, ha a fejlesztéseket a
fenntarthatóság figyelembe vételével valósítjuk meg elkerülhetık a végrehajtás során.
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A táblázat jelkulcsa:
-- erıs negatív kapcsolat, a fenntarthatóság szempontjából
- negatív kapcsolat, a fenntarthatóság szempontjából
0 semleges kapcsolat, vagy kiegyenlített kapcsolat
++ erıs kedvezı kapcsolat, a fenntarthatóság szempontjából, -/+ mindkét kapcsolat
felmerült
+ kedvezı kapcsolat, a fenntarthatóság szempontjából,
+ a fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevı tervezés milyen lehet az

adott akcióterv csoport hatása
Kék mezıvel jelölve a kedvezı megítéléseket
Piros mezıvel a fontosabb kedvezıtleneket, és
Narancssárgával a kevésbé fontos kedvezıtleneket.

A közlekedésfejlesztési akcióterv csoportot tekintve a táblázatból érzékelhetı, hogy a
legtöbb problémát fenntarthatósági szempontból a gyorsforgalmi hálózat fejlesztése okozza.
Itt nem csak a szokásos környezeti hatásokról van szó, de például ez a hálózat teszi lehetıvé a
helyi termékek visszaszorulását is az ellátásban, vagy a túlcentralizált, a szubszidiaritást
figyelembe nem vevı rendszereket. A hálózatok egyértelmően fıváros centrikus képet
mutatnak, a fejlesztések nemhogy enyhítenék ezt, hanem folyamatosan fokozzák,
szerencsésebb esetben csak fenntartják ezt a helyzetet. Ennek megfelelıen alakulnak ki olyan
hibás megoldások, ahol a tranzit autópályák csomópontja a fıváros.
Összességében a közlekedéstervezésben az a jellemzı helyzet, hogy az elméletben környezetbarát elképzelésektıl, ahogy közeledünk a gyakorlatban megvalósuló fejlesztésekhez, annál
inkább háttérbe szorul a környezetvédelem. A közlekedési infrastruktúra, de fıleg az
autópályák megfelelı sőrőségő kiépítését a fejlıdés legfontosabb feltételének tekintik.
Jellemzı példa, hogy mind a közlekedés, mind a területfejlesztési anyagok tele vannak a
fıváros centrikusság, az agglomeráció zsúfoltsága, és a környezeti terhelések csökkentésének
igényével, mégis a konkrét fejlesztési elképzelések, a legtöbb esetben ennek ellentmondanak.
Érdekes adalék ehhez, hogy az amúgy a fenntarthatóságot szolgáló, a közösségi közlekedés
fejlesztése, hatékonyságának, szolgáltatási színvonalának emelésére vonatkozó prioritás
fejlesztési forrásainak majd felét a Budapesti 4-es (DBR) metró fejlesztése viszi el.
A vízi utak használata, a vízi szállítás a fenntarthatóság szempontjából általában kedvezı
hatásúnak számít, ám nem szabad elfeledkezni, hogy nem mindegy milyen körülmények
között kívánjuk ezt kialakítani. A víztestek, vízpartok élıvilága, ill. az érintett térségek víztıl
függı ökoszisztémái számára a vizek jó állapotának biztosítása bizonyos esetekben
ellentmondásba kerül a vízi út biztosítása szempontjából fontos kívánalmaknak, a szükséges
hajózóút szélességnek és mélységnek.
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9 Multimodális közlekedési
fejlesztések

-/+
+
0
0

fejlesztése

8. A közösségi közlekedés

12. A fenntarthatóság elveinek
erkölcsi normává válása

7. Kerékpárút-hálózat fejlesztése

11. A régió nem korlátozhat más
régiót a fentiek elérésében

6. Belterületi utak fejlesztése

10. A helyi erıforrások a helyiek
hasznát szolgálják.

5. Mellékúthálózat fejlesztése

9. Szubszidiaritás a
tevékenységek szintjén

4. Magasabb rendő utak
fejlesztése

5. A biológiai sokféleség
megırzése
6. Az építészeti, táji kulturális
értékek fennmaradásának
biztosítása
7. A környezethez alkalmazkodó
fogyasztási és termelési
mintázatok megırzése
8. Az életmódválasztás
lehetıségeinek megırzése

3. Gyorsforgalmi úthálózat
fejlesztése

1. A feltételesen megújuló
környezeti elemek megırzése
2. A természeti erıforrások
igénybe vételének kívánatos
szintje
3. A lerakott hulladékok
mennyiségének és
veszélyességének csökkentése
4. Terület felhasználási korlátok
érvényesítése

2. Az ország és a régióközpontok nemzetközi vízi
úti elérhetıségének javítása

I. KÖZOP

1. Vasúthálózat fejlesztése

3-6.a táblázat A fenntarthatósági kritériumok és az egyes konstrukció csoportok
egymáshoz való viszonya

Az elızıekkel szemben, ha ránézünk a táblázatra a kedvezı hatásokat jelölı kék szín
dominál, tehát sok olyan típusú fejlesztés van, amely kifejezetten a fenntarthatóságot
szolgálja. Kedvezı, hogy ugyan az úthálózat fejlesztése kapja összességében a legnagyobb
támogatást a közlekedési ágak közül, de a vasút, a közösségi közlekedés, kerékpárutak és a
multimodális fejlesztések együttesen már több fejlesztési forráshoz jut.
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2. A természeti erıforrások igénybe vételének
kívánatos szintje
3. A lerakott hulladékok mennyiségének és
veszélyességének csökkentése
4. Terület felhasználási korlátok érvényesítése
5. A biológiai sokféleség megırzése
6. Az építészeti, táji kulturális értékek
fennmaradásának biztosítása
7. A környezethez alkalmazkodó fogyasztási és
termelési mintázatok megırzése
8. Az életmódválasztás lehetıségeinek megırzése
9. Szubszidiaritás a tevékenységek szintjén
10. A helyi erıforrások a helyiek hasznát
szolgálják.
11. A régió nem korlátozhat más régiót a fentiek
elérésében
12. A fenntarthatóság elveinek erkölcsi normává
válása
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4. Iparterület-, telephelyfejlesztés, inkubátorházak,
barnamezıs területek
fejlesztése
5. Vállalkozási tanácsadás és
menedzsment eszközök
fejlesztése

3. Technológia-fejlesztés,
munkahelyteremtés

1. A feltételesen megújuló környezeti elemek
megırzése

2 Innovációs szolgáltató
központok, klaszterek
fejlesztése

II. GOP

1 Vállalati K+F, innováció
erısítése

3-6.b táblázat A fenntarthatósági kritériumok és az egyes konstrukció csoportok
egymáshoz való viszonya

-/+
+
-/+
+
0
0
-/0
0
-/0
0
0
-/+
+
0
0
-/+
+
-/+
+
0
0
0
0

0
0
0
+
0
0
0
+
0
0
0
0
0
0
0
0
+
+
+
+
0
0
0
+

A különbözı ipari és tematikus parkok elterjesztése eddig jelentıs zöldterület-foglalásokkal
járt. Ez a probléma a táblázat legkritikusabb összefüggéseinek egyike. A települési barna
övezetek egyébként értékes területei a kárelhárítás és a rehabilitáció magas költségei miatt
nem vonzóak a befektetık szemében, inkább a zöldmezıs beruházásokat részesítik elınyben,
a legtöbb esetben ott, ahol inkább zöldfelületekre lenne szükség. Ez azután átvezet egy másik
problémához, hiszen emiatt a biológia sokféleség jelentısen csökken fıként a városokkal és
fıvárossal határos területeken.
A vállalkozások fejlesztésére vonatkozó konstrukció csoport megítélésének gyenge voltát jól
mutatja a sok plusz-mínusz jel alkalmazása, ami nyilvánvalóan az értékelı tanácstalanságát is
jelzi, azzal a már bevezetıben jelzett ténnyel erısítve, hogy ennek az intézkedés csoportnak
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igazából nem lehet a hatásait elıre jelezni, itt az SKV fı feladata a feltételek megadása. A
plusz-mínusz jel alkalmazása azt jelenti, hogy lehet pozitív és negatív hatással egyaránt
számolni. A K+F fejlesztések sokkal jobb megítélését részben a remény, részben az eddigi
tapasztalatok vezérlik. Ebben az esetben a fejlesztési irányok jellemzıen mutatnak az anyag
és energiatakarékosság irányába. Azonban az örvendezésen túl érdemes egy megjegyzést
tenni, ami nem függ közvetlenül össze a táblázat tartalmával, egy olyan innováció, amely
munkahely csökkentı hatékonyság növeléssel jár nem feltétlenül fog, jó megítéléső lenni
fenntarthatósági szempontból.
A fejlıdés eszközeinek megítélésében elıkelı helyet kap a foglalkoztatás,
munkahelyteremtés. Fenntarthatósági szempontból ezt nem tartjuk önmagában elégséges
szempontnak. Ezek hangsúlyozása helyett a jövedelemtermelés lehetıségeinek szélesítésére
kellene törekedni. Mi a különbség a kettı között? Ennek fenntarthatósági megítélésében
elsıdleges az erıforrásokhoz való hozzáférés kérdése. A fenntarthatóság a helyi közösségek
rendelkezését igényli a helyi erıforrások felett. A jövedelemteremtés, amely az életminıség
materiális feltételeit alapozza meg, nem a munkahelytıl függ. A jövedelemteremtéshez
erıforrásra, munkaeszközökre, tudásra, mindezek birtoklására, piaci hozzáférésre van
szükség. Ha ezek a feltételek teljesülnek, nagyobb a valószínősége a fenntarthatóságnak.
Környezeti hozadéka pozitív, mert a tulajdonosnak megfelelı identitása van a helyi
erıforrásokhoz és környezethez. A munkahely, a foglalkoztatás legtöbbször a bérmunkát, a
más által teremtett lehetıséget jelenti, s ezért kiszolgáltatottá tesz. Ebben az esetben az
erıforrások hasznából egy szők csoport részesedik. Ebben a megvilágításban az emberek
számára a bérmunkás és tıketulajdonos státus közül lehet választani, ám a mai fejlesztési
modell által kínált lehetıség a bérmunkás státusz mellett teszi le a voksát. Kétségkívül ez a
gyorsabban elérhetı út, amely viszont nem vezet a fenntarthatósághoz.
A településfejlesztési akcióterv csoportot értékelve érzékelhetı, hogy a fenntarthatóság
szempontjából problémás kapcsolatok egy adott körben jellemzıek, ez a város és turizmus
fejlesztési akciók és a különbözı hatásviselı környezeti elemek és rendszerek köre. Ez a
gyakorlatban általában az jelenti, hogy az ilyen fejlesztések jellemzıen új
területfoglalásokkal, megnövekedett kibocsátásokkal járnak. A fenntarthatóságon belül
esetünkben a klasszikus környezetvédelmi problémák jellemzıek a kifejezetten fejlesztési
konstrukció csoportokra. Például a turizmushoz kapcsolódó fejlesztések okozta forgalom
növekedés lokális környezetükben környezetállapot romlással jár együtt.
A legkritikusabbnak tőnı hatás a turizmus fejlesztése és a biológiai sokféleség megtartásának
igénye között van jellemzıen olyan területeken, ahol nem a települési látnivalók jelentik a
fejlesztés mögötti vonzerıt. A természeti értékek jobb gazdasági célú kihasználása, általában
minden fejlesztési terveknek célja volt, pedig a természeti értékek azért jórész azért
maradtak meg természeti értéknek, mert elhanyagolták a kihasználásukat.
Az építészeti, táji kulturális értékek fennmaradásának biztosítása szempontjából a három
problémákat is hordozó konstrukció csoportnak akár jó, akár rossz hatása is lehet. Egy rosszul
megalkotott fejlesztési projekt emelheti és ronthatja a település képen, maga új építészeti
érékeket hozhat létre, és rombolhat le ilyeneket. A turisztikai fejlesztések is hasonlóan
lehetnek ebbıl a szempontból kettıs természetőek. Sajnos itt is a jellemzı irány a negatív
hatás. Az engedélyezési rendszer, az építési szabályozás nem volt képes megırizni a
települések eredeti arculatát, a tájegységi jellegeket.
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5. Versenyképes turisztikai
termék- és attrakciók
fejlesztés
6. Szálláshelyek és
szolgáltatások minıségi
fejlesztése
7. Turizmusban érintett
szereplık együttmőködésének ösztönzése

4. Városfejlesztési akciók
támogatása

3. Leromlott városi
területek integrált
rehabilitációja

2. E-közigazgatás fejlesztése

III. TIOP

1. Oktatási, egészségügyi és
szociális infrastruktúra
fejlesztése

3-6.c táblázat: A fenntarthatósági kritériumok és az egyes konstrukció csoportok
egymáshoz való viszonya
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A tervezett fejlesztések két kritérium szempontjából egyértelmően pozitív eredménnyel
járhatnak. Ezek a szubszidiaritás igénye és a helyiek hasznát jelentı helyi erıforrások ügye.
Mindkét kritérium szempontjából kedvezı lehet egy térség vagy egy település eltartó
képességének növekedése, persze akkor, ha fent leírt problémákat el lehet kerülni.
1. A feltételesen megújuló környezeti
elemek megırzése

A konstrukció csoportok közül a fenntarthatóság szempontjából a legtöbb jót a leromlott
városi területek integrált rehabilitációja jelentheti, de az oktatási, egészségügyi, szociális
infrastruktúra fejlesztése és az e-közigazgatás elterjesztése is kedvezı hatású lehet. A
település rehabilitációs akciók megvalósítása különösen fontosak mind a területi kiegyenlítés
mind a környezetvédelem (pl. elhanyagolt, szemetes területek felszámolása, építészeti és
kulturális értékek megırzése, településkép javítása stb.) számára. A rehabilitáció során az új
funkciók meghatározásakor elınyben kell részesíteni a fenntartható életmódot, szokásokat
népszerősítı funkciókat (kultúra, sport, rekreáció stb.)
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3. A lerakott hulladékok
mennyiségének és
veszélyességének csökkentése
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4. Terület felhasználási korlátok
érvényesítése
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5. A biológiai sokféleség megırzése
6. Az építészeti, táji kulturális
értékek fennmaradásának
biztosítása
7. A környezethez alkalmazkodó
fogyasztási és termelési
mintázatok megırzése
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9.. Tájgazdálkodás vízi
infrastruktúrája

0
0
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+

8. Árvízi biztonság javítása

0
+
0
0

7. Fenntartható életmód,
fogyasztás

0
0
+
+

5. Megfelelı ivóvízminıség
biztosítása

2. A természeti erıforrások igénybe
vételének kívánatos szintje

-/+
+
0
+

15. Erdei iskolák és óvodák

13. Győjteményes növénykertek és
védett történeti kertek védelme
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14. Élıhelymegırzés
infrastrukturális támogatása

12. Élıhelyvédelem, -helyreállítás,
vonalas létesítmények
természetbarát átalakítása

++
++
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1. A feltételesen megújuló
környezeti elemek megırzése

11. Vízbázisvédelem,
rekultiváció, kármentesítés
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IV. KEOP

10. Komplex vízvédelem

6. Belterületi csapadék- ill. belvíz
okozta károk elhárítása

++
++
0
0
0
0

4. Szennyvízkezelés fejlesztése
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3. Települési szilárdhulladékgazdálkodás

+
++
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0
0

2. Energiahatékonyság fokozása

1. Megújuló energia felhasználás
növelése, energiahatékonyság

3-6.d táblázat A fenntarthatósági kritériumok és az egyes konstrukció csoportok egymáshoz való viszonya
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11. Vízbázisvédelem,
rekultiváció, kármentesítés

8. Árvízi biztonság javítása
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13. Győjteményes növénykertek és
védett történeti kertek védelme
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7. Fenntartható életmód,
fogyasztás

6. Belterületi csapadék- ill. belvíz
okozta károk elhárítása

5. Megfelelı ivóvízminıség
biztosítása

0
0
0
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12. Élıhelyvédelem, -helyreállítás,
vonalas létesítmények
természetbarát átalakítása

12. A fenntarthatóság elveinek
erkölcsi normává válása

-/+
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10. Komplex vízvédelem

11. A régió nem korlátozhat más
régiót a fentiek elérésében

0
+
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0
+
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++

9.. Tájgazdálkodás vízi
infrastruktúrája

10. A helyi erıforrások a helyiek
hasznát szolgálják.

+
+
+
+
+
+
0
0
+
+

4. Szennyvízkezelés fejlesztése

9. Szubszidiaritás a tevékenységek
szintjén

+
++
+
+
+
++
0
0
+
++

3. Települési szilárdhulladékgazdálkodás

8. Az életmódválasztás
lehetıségeinek megırzése

2. Energiahatékonyság fokozása

IV. KEOP

1. Megújuló energia felhasználás
növelése

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés
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A táblázatot nézve szembetőnı, hogy a kedvezı hatások dominanciája mellett pont két közvetlenül környezetvédelmi konstrukció csoport a
települési szilárd hulladékgazdálkodás és a szennyvízkezelés fejlesztése okozza a legtöbb fenntarthatósági problémát. Ez nem csupán a
kényszerő környezeti hatásokra (lásd elızı fejezet) vezethetı vissza, hanem a fejlesztések már ismert gyakorlatára is, amely nagy rendszerekkel
képes szinte csak dolgozni, és amely drága gép és nem élımunka igényes technológiákat használ. Ne feledjük, hogy 2008-ban már csak 124
lerakó mőködött, ebbıl csak a 72 korszerő maradhat meg, a többi 52 lerakót pedig 2009. július 15-ig be kellett zárni.
A jelenleg évi mintegy 700 ezer tonna szennyvíziszap mennyisége várhatóan a szennyvíztisztítási és -elvezetési program elırehaladása
következtében növekedni fog, ami várhatóan problémákat okoz. A várható fejlesztések a biológiai sokféleség megırzését veszélyeztetik, itt kell
a legtöbb problémával számolnunk.
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Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

A szennyvíz bevezetések befogadóra gyakorolt hatásának vizsgálata szerint a jelenlegi 765
kommunális kibocsátásnak harmada, 265 szennyvíz bevezetés minısül jelentısnek, vagy
fontosnak a hatásnak. Az OVGT szerint:
„A jelenlegi kiépítettség és a módosított 25/2002 (II. 27.) Korm. rendelet jelenleg érvényes
agglomerációs listája szerint 2015-ig még mintegy 100 új kommunális szennyvíztisztító telep
létesítését tervezik. A vizek összes terhelését tekintve várhatóan a terhelés növekményt
ellensúlyozza a jelenleg mőködı telepek korszerősítésével járó tisztítási hatásfok-javulás,
azonban ezzel együtt a terhelések térben jelentısen átrendezıdnek. Kisebb vízhozamú
befogadók esetében viszont a bıvítés következményeként elıálló terhelés növekedés
kedvezıtlen hatásával kell számolni.”

 A módosítások értékelését a következı táblázat mutatja be. A táblázat jelzi, hogy a
módosítások legnagyobb része pozitív a fenntarthatóság szempontjából. Néhány ponton jelez
némi problémát a mátrix.

4. Terület felhasználási korlátok érvényesítése
5. A biológiai sokféleség megırzése
6. Az építészeti, táji kulturális értékek
fennmaradásának biztosítása
7. A környezethez alkalmazkodó fogyasztási és
termelési mintázatok megırzése
8. Az életmódválasztás lehetıségeinek
megırzése
9. Szubszidiaritás a tevékenységek szintjén
10. A helyi erıforrások a helyiek hasznát
szolgálják.
11. A régió nem korlátozhat más régiót a
fentiek elérésében
12. A fenntarthatóság elveinek erkölcsi
normává válása

5. 8 Mrd Ft átcsoportosítása a megújuló
energiaforrásfelhasználásra

3. A lerakott hulladékok mennyiségének és
veszélyességének csökkentése

4. KÖZOP-ból KEOP 4:
A megújuló energiaforrás felhasználás
növelése prioritásba

2. A természeti erıforrások igénybe vételének
kívánatos szintje

3. KÖZOP-ból a KEOP
5: Hatékony energiafelhasználás növelése
prioritásba

1. A feltételesen megújuló környezeti elemek
megırzése

2. KÖZOP 3. prioritáson
belül kerékpárútra
forrásátcsoportosítás

V. Módosítások

1. KÖZOP 5. prioritásához (kerékpárút) a
Duna hajózhatóságból

3-6.e táblázat: A fenntarthatósági kritériumok és a változások egymáshoz való viszonya
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Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

Az akciótervek megvalósulása során a fenntarthatósági kritériumok érvényesíthetıségét
összesítve a 3-7. táblázat mutatja.
3-7. táblázat Az akciótervek fenntarthatósági kritériumainak teljesülése összességében
A kritériumok konkretizálása az akciótervek
elemzéséhez

Értékelés

Közlekedésfejlesztési akcióterv csoport
1. A fejlesztéseknek összességében csökkenteni kell a
közlekedésbıl származó károsanyag-kibocsátásokat és
terheléseket, a közlekedési struktúra és a hálózatok
alakításánál azonban nemcsak ezt, hanem a
hatásviselık terhelésének csökkentését is szem elıtt
kell tartani.
2. Az alacsonyabb fajlagos energiafelhasználású
szállítási módokat kell elınyben részesíteni.
A közútfejlesztéseknek nemcsak a személygépkocsi
forgalmat kell kiszolgálnia, hanem a tömegközlekedés,
kerékpárút fejlesztések igényeit is.

3. A fejlesztések kivitelezésénél el kell érni, hogy
minél több beépítésre alkalmas hulladék kerüljön
felhasználására (pl. építési törmelék az útalapba).
4. A kisebb terület-igénybevétellel járó megoldásokat
kell elınyben részesíteni. Kerülni kell az infrastruktúra
elemek megkettızıdését.
5. Természetvédelmi érdekek szem elıtt tartásával
(elsısorban az ökológiai gát hatás elkerülésével) kell a
hálózatfejlesztéseket, a nyomvonal kijelöléseket
elvégezni (vannak olyan területek, amelyeket a hálózat
nagyobb elemeinek kötelezıen el kell kerülniük).
Meglévı elemek rekonstrukciójakor törekedni kell
olyan mőszaki eszközök alkalmazásra, mely az
ökológiai gát hatást csökkenti, vagy megszünteti
6. A fejlesztések megvalósításánál az építészeti és
kulturális értékek megırzését, jelenlegi terhelésük,
valamint a táj és a településképi zavarását csökkenteni
kell.
7. Minden település elérhetıségét biztosítani kell
minden nap tömegközlekedési eszközzel is.
A fejlesztéseknél elınyben kell részesíteni a
hagyományos, már „kitaposott” nyom-vonalakat.
A
korszerősítéseknél
az
energiaintenzív,
energiahatékony termékeket kell elınyben részesíteni.
8. El kell érni, hogy javuljon a környezetbarát
közlekedési módok igénybevételének lehetısége.
Tényleges választási lehetıség kell, hogy kialakuljon a
személyi közlekedési és az áruszállítási módok között,
még bizonyos kötöttségek fennállása mellet is..
9. A
térségi
kapcsolatok
elısegítésének
az
együttmőködési lehetıségek bıvülését kell szolgálnia,
nem pedig a központok vonzáskörzetének kiszélesítését
annak minden negatív környezeti vonzatával együtt
(ingázás, forgalom növekedés, elvándorlás stb.).
Meg kell teremteni az összeköttetési lehetıséget, ott
ahol az a helyiek számára az valóban szükséges.
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Az eredmény ebbıl a szempontból összességében
meglehetısen kétséges, mert a kibocsátásoknak a
közúti közlekedés növekedése okozta hatását nem lesz
képes ellensúlyoznia a többi közlekedési ág
fejlesztésének forgalom elvonó hatása. A hatásviselık
terhelése
viszont
helyileg
csökkenhet.

Kedvezıtlen változás
A fejlesztéseknél már egyre inkább megjelenik a helyi
és távolsági tömegközlekedés, a kombinált szállítás, a
kerékpárút létesítés, de az 1. pontba jelzett tendenciák
így is érvényesülni fognak, még erıteljesebb váltásra
lenne szükség. 
Kedvezıtlen változás a tömegközlekedés,
kedvezı kerékpárutak vonatkozásában
Ez egy feltétel, amely teljesíthetı, ha beépül a
konstrukciókba. elılegként
☺
Ez várhatóan nem fog teljesülni az utak esetében. (A
kiírásokban viszont érdemes felhívni rá a figyelmet.)

Ezek feltételek, amelyek várhatóan akkor is csak
részben teljesíthetık, ha be is épülnek a
konstrukciókba. A környezeti hatásvizsgálatok számos
esetben segíthetik e feltételek betartását.


A kritérium teljesíthetı, vannak a kritériumot
támogató konstrukciók és vannak olyanok, ahol
megfelelı feltételekkel, környezeti hatásvizsgálati
eszközökkel biztosítható a kritérium. ☺
A helyzet javulását lehet várni a tervektıl.
☺

A fejlesztési célok sokrétősége, és most már a
ráfordítások arányai is támogatják a kritérium
megvalósulását. ☺
Kedvezıtlen változás a tömegközlekedés,
kedvezı kerékpárutak vonatkozásában
A rendszer egésze kedvezıbb irányba mozdulhat el,
hiszen a fejlesztések nagyobb része már támogató,
viszont jórészt kiépült az a hálózat, ami a globalizációs
csapdákat szolgálja. (Távolsági árú szállítás, távolsági
munkahely, költözz a munkahelyért, a helyek
felcserélhetısége) 

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

A kritériumok konkretizálása az akciótervek
elemzéséhez
10. A fejlesztéseket, beavatkozásokat úgy kell
megvalósítani, hogy a javuló közlekedési helyzettel,
illetve környezet állapottal érintett területek kialakítása
ne járjon a szomszédos térségek érdekeinek sérülésével.
(Azaz ezek a területek és az itt élık nem hozhatók a
jelenleginél rosszabb környezeti állapotba.)
11. A közlekedési rendszer változása ösztönzı legyen
társadalom és a gazdasági szereplık számára a
környezettudatos közlekedés és szállítás mindennapi
normává válásához.

Értékelés
Ezt a problémát a rendszer általában kezelni tudja, ez
alól csak a fıváros agglomerációs térsége kivétel,
amely nem csak nagyváros, de a tranzit forgalmát is
bonyolítja, a bevásárló és logisztikai központok
forgalomgeneráló hatásával nehezítve.

A konstrukciók jelzik a változás szelét, ez talán eljut
az érintett lakossághoz is. ☺
Kedvezıtlen változás a tömegközlekedés,
kedvezı kerékpárutak vonatkozásában.

Gazdaságfejlesztési akcióterv csoport
1. A kutatások, innovációk, fejlesztések eredménye
nem járhat érzékelhetı terhelés-növekedéssel és a
megújuló képesség veszélyeztetésével (elsısorban a
vizek tekintetében), a változásoknak elsısorban a rossz
állapotú területeken a javulás, a meglévı terhelések
csökkenése irányába kell mutatnia.
2. A kutatások, innovációk, fejlesztések eredményeinek
anyag és energia szegény, inkább tudás alapú termelés
és szolgáltatás irányába kell elmozdulást elérnie.
3. A eredményeképpen természetbe hulladékként
visszakerülı anyagok mennyiségének és
veszélyességének csökkennie kell.

4. A fejlesztéseknél, ipari parkok kialakításánál a
barnamezıs területeket kell elınyben részesíteni.

5. A fejlesztéseknél, ipari parkok kialakításánál a
biológiai sokféleség megırzésének feltételeit biztosítani
kell.
6. A fejlesztéseknél, ipari parkok kialakításánál az
építészeti, táji és kulturális értékek fennmaradását
biztosítani kell.
7. A fejlesztések kialakításánál a helyi kultúrára, és a
környezethez alkalmazkodó hagyományos termelıi és
fogyasztói mintázatokra építeni kell. A fejlesztések
eredményeinek az anyag és energia intenzív termékek
és szolgáltatások körétıl, az anyag és energia szegény
inkább tudás és kultúra alapú termelés, és fogyasztás
irányába kell elmozdulást elérnie. E mellett az
élımunka igényes technológia nem bőn.
8. A helyi közösségeknek ne szőküljenek a lehetıségei
az igényelt és választható életmódok tekintetében.
9. A tervezés építsen a helyi, térségi és regionális belsı
piacok felvevıképességére, a tervezett kapacitások és
technológiák kialakításánál erre is figyelemmel kell
lenni.
10. A tervezett fejlesztéseknek javítani kell a helyi
szinten kezelhetı erıforrások használatát a helyi
vállalkozások számára.
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A gyakorlatban ezek a korlátok jellemzıen kevéssé
érvényesültek az üzleti érdekekkel szemben.

A várható változások, és az eddigi tapasztalatok
alapján fıleg a K+F tekintetében javulásra lehet
számítani. ☺
A várható változások, és az eddigi tapasztalatok
alapján fıleg a K+F tekintetében javulásra lehet
számítani. ☺
Ilyen törekvést a konstrukciók is tükröznek, de a
gyakorlat
más,
a
fejlesztések
gyakran
területigényesek és inkább városi agglomerációs
zöldterületek rovására terjeszkednek, elég csak a
fıváros környékét tekinteni, ahol még a települések
is összenıttek e miatt. 
Ezek a kritériumok itt csak feltételek, ha megvalósítás
során figyelembe vehetık, de jórészt az önkormányzati
és zöldhatósági döntések milyenségének függvényei.


A várható változások, és az eddigi tapasztalatok
alapján fıleg a K+F tekintetében javulásra lehet
számítani, a kritérium tartalma megjelenik a
kormányzat fejlesztési törekvéseiben is.
☺
Ez ilyen szinten nem megítélhetı.

A konstrukciók tartalmát és törekvéseit illetıen a
kritériumhoz hasonló célok felmerültek, a változások
viszont még nem mérhetıek. A viszonylag nagyszámú
eltérı helyszín és térség optimizmusra ad okot.
☺

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

A kritériumok konkretizálása az akciótervek
Értékelés
elemzéséhez
11. A fejlesztéseket, beavatkozásokat úgy kell
megvalósítani, hogy az érintett területekkel szomszédos Ez is az eseti végrehajtás függvénye, itt nem ítélhetı
térségek érdekei ne sérüljenek. (Azaz ezek a területek
meg.
nem hozhatók a jelenleginél rosszabb környezeti

állapotba.)
12. A környezetbarát munkahely a legjobb
Ez ilyen szinten még nem ítélhetı meg.
példamutatás az ott dolgozók számára


Településfejlesztési akcióterv csoport
1. A fejlesztések nem járhatnak a lakosság érzékelhetı
terhelés növelésével,
2. A turizmus fejlesztésénél a termálvízkészletek
kivételének felsı korlátját kötelezı határértékként kell
kezelni. A települési és intézményi fejlesztéseknél
energiatakarékos, illetve megújuló energiaforrásokra
építı rendszereket kell kialakítani.
3. A rehabilitáció során keletkezı inert hulladékot,
amennyire ez lehetséges helyben vagy a térségben fel
kell haszni.

4. Új funkciók befogadására amennyire lehetséges a
rehabilitált területeket is fel kell használni.

5. A turizmus fejlesztésének összhangban kell lennie az
esetlegesen
érintett
természeti
értékek
terhelhetıségével.
6. A fejlesztések megvalósításánál az építészeti és
kulturális értékek megırzése, településkép javítása
kiemelt cél kell, hogy legyen.
7. A III. fı kritérium követése a legdöntıbb kérdés a
teljes SKV során. Ez voltaképpen a mérlegelés lényege.
A fejlesztések során a helyi tevékenységek ösztönzését,
természeti és kulturális hagyományok megırzését,
erısíteni kell. Az érintett térségek turizmusának a
megırzött helyi kultúrára az eddigieknél jobban kell
építenie.
A fı kritériumból következik, hogy a fejlesztéseknek a
területi kiegyenlítıdést is szolgálnia kell, hiszen egy
élhetıségi szintet minden településnek el kell érni.

A konstrukciók közül a város és turizmus fejlesztési
projektek járhatnak terhelés-növekedéssel, amely
megfelelı feltételekkel részben elkerülhetı vagy
kezelhetı. Ezzel szemben vannak csökkenést is
elidézı konstrukciók. 
Jellemzıen a környezet teherbíró képességét
figyelembe nem vevı turista forgalom növelı
fejlesztésekkel lehet probléma, miután ilyen már
jelenben is van, erre a problémára számítani lehet
központi elıírások hiányában.. 
Ez csak egy feltétel, ha megvalósítás során figyelembe
vehetı, de még ez csak egy lehetıség.

A kritérium voltaképpen a rehabilitációs és a
fejlesztési projektek összekapcsolásának lehetıségét
veti fel, ugyanakkor ez is csak egy lehetıség. A
barnamezıs fejlesztések ezt a célt szolgálják mind
városrehabilitációs, mind turisztikai fejlesztések
esetében. 
A probléma folyamatosan fennáll a fejlesztéseknél.
Ennek elhárításának az eszközei kevéssé (csak a
nemzeti
parkok,
természetvédelmi
területek,
tájvédelmi körzetek területén) mőködnek. 
Ez csak egy feltétel, ha megvalósítás során figyelembe
vehetı, de még ez csak egy lehetıség.


A fejlesztési irányok a kritérium teljesülésének helyt
adnak. Ilyen típusú elmozdulás a gyakorlatban is
tapasztalható, hiszen ez a helyi kultúra, vagy
természeti érték maga is vonzerı.
☺

Hasonlóan az elızı ponthoz a vizsgált konstrukciók,
8. A rehabilitáció során az új funkciók
alkalmasak fenntartható életmódot, szokásokat
meghatározásakor elınyben kell részesíteni a
elterjeszteni, nyilvánvalóan ez a fejlesztések
fenntartható életmódot, szokásokat népszerősítı
részleteitıl is függ, de az elmozdulások itt is
funkciókat (kultúra, sport, rekreáció stb.).
jellemzıen pozitívak. ☺
9. A fejlesztéseknek javítania kell helyi szinten
A fejlesztési irányok a kritérium teljesülésének helyt
megjelenı értékek felhasználási lehetıségeit a helyiek
adnak. Ilyen típusú elmozdulás a gyakorlatban is
számára. A megvalósítások során helyi munkaerı és
tapasztalható. Sok kistelepülésen mőködnek már
erıforrások elınyben kell részesíteni. A turisztikai
színvonalas szálláshelyek, sok szolgáltatással és
vonzerı növelésénél a helyi, illetve gyakran házi
felhasználva a helyi munkaerıt, és termékeket.
termékek, jó minıségő élelmiszerek, felhasználására is
☺
építeni kell.
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Értékelés

A településeket érintı relatíve nagyobb léptékő
fejlesztési projektek mindig vitákat váltanak ki az ott
10. A kérdéskör itt inkább településen belül
élıkbıl, és általában nem lehet olyan megoldást
értelmezhetı, nem jó, ha a fejlesztéseknek a
kialakítani, amely mindenki számára elfogadható, arra
haszonélvezık mellett kárvallottai is vannak a
viszont
törekedni
lehet,
hogy
ezeknek
a
környezet állapot tekintetében.
fejlesztéseknek valós kárvallottai ne legyenek. Ez
viszont megint inkább feltétel, mint értékelés. 
12. A fenntarthatóság kritériumait figyelembe vevı - Amennyiben sikerül a tervek eredményeként minél
településfejlesztési terveket meg kell ismertetni az több lakós számára jobb, élhetıbb települési
érintettekkel, a fejlesztések csak akkor lehetnek környezetet biztosítani a saját lakóhelyén, az igen jó
optimálisak, ha ezeket az érintettek magukénak tudják propagandája lehet a fenntarthatóságnak.
elfogadni.
☺
A környezetvédelmi akcióterv csoport
1. Az egyik környezeti tényezı javulása nem járhat A konstrukciók nagyobb részénél teljesül, probléma
egy másik érzékelhetı romlásával (pl. szennyvizes elsısorban
az
kis
befogadókba
történı
projektek
hatása
a
vízfolyásokra).
Az szennyvízbevezetések során merül fel.
állapotjellemzıknek érzékelhetıen, a ráfordítások A szervesanyagok és tápanyagok vonatkozásában a
nagyságrendjével arányosan javulni kell.
felszíni vizek közvetlen terhelését legnagyobb
arányban a kommunális szennyvízbevezetések
okozzák. Ezen túlmenıen a TSZH és a megújuló
energiás programok is járnak terhelés-növekedésekkel.

2. A KEOP alá tartozó prioritások között szerepelnie A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése
kell a megújuló erıforrások elterjesztésének, és az eleve része a vizsgált terveknek, ezek minél
egye konstrukciók megvalósítása során biztosítani elterjedtebb és hatékonyabb felhasználását kell
kell az anyag és energiatakarékos megoldások biztosítani. A felhasznált erıforrásokkal és
használatát.
externáliákkal (beleértve a tovagyőrőzı, és a távoli
hatásokat is) arányosan kell a javulásokat elérni. A
konstrukció csoportok nagy része támogatja a
kritériumot. ☺
Kedvezı változás
3. A hulladékgazdálkodási beavatkozásoknak a Többlethulladék lényegében csak a szennyvíz-tisztítás
megelızésre, és az anyagában való újra-hasznosításra során keletkezik, viszont probléma, hogy lényegében
kell koncentrálnia, miközben a csak lerakással nincs a megelızést segítı hatékony konstrukció a
ártalmatlanítható hulladék mennyisége, térfogata és rendszerben. A fenntartható életmódra vonatkozó
veszélyessége minél kisebb legyen.
projektek ehhez nem elegendıek.

4. A jelentısebb területfoglalással járó beavat- A hulladék-gazdálkodási projektek jellemzıen
kozásoknál
(pl.:
hulladékgazdálkodás,
vizek területnyereséggel járnak, és a területi korlátok
kártételeinek megelızése) a szükséges minimumra érvényesítését más konstrukció csoportok is
kell törekedni, és lehetıleg minél rosszabb szolgálják. A fejlesztéseknél a kritérium jellemzıen
termıképességő,
és
értéktelenebb
élıvilágú betartásra kerül. ☺
területeket kell igénybe venni.
5. A környezetvédelmi konstrukciók közvetlenül is A kritériumot szolgáló konstrukciók eleve részei a
szolgálnia kell a biológiai sokféleség megırzését, az vizsgált terveknek, tehát itt hatékonyság biztosítása
ebbıl a szempontból érzékeny konstrukcióknál a lehet a cél. A vizeink jó kezelése prioritás
feltételrendszer úgy kell kialakítani, hogy a kritérium eszközrendszerét, és ezen belül is a fı problémát
teljesülése biztosított legyen.
jelentı új szennyvíz-bevezetéseket, az OVGT-ben
szereplı jó ökológiai állapotok elérésének kell
alárendelni. A többi esetben a kritérium feltételként
mőködik. A biomasszára épülı rendszerek esetében a
nagy monokultúrák alkalmazását kerülni kell. ☺
6. Az építészeti, táji és kulturális értékek A konstrukciók ebbıl a szempontból nagyrészt
fennmaradását a konstrukciók kialakítása és kedvezıek, megújuló energiás projekteknél merülhet
megvalósítása során biztosítani kell.
fel tájképvédelmi probléma. ☺
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7. A tervezett megoldásoknak alkalmazkodniuk kell az
érintett települések sajátosságaihoz.
Az árvízi fejlesztésekhez kapcsolódó eddig elmaradt
tájgazdálkodási lépéseket meg kell tenni.
A megújuló energiaforrások nagyobb arányú
felhasználására vonatkozó lépéseket úgy kell alakítani,
hogy a kritérium megvalósulását biztosítani lehessen.
8. A helyi közösségeknek bıvüljenek a lehetıségei az
igényelt és fenntarthatóbb életmódok választásának
tekintetében.
9. A tervezett megoldásoknak alkalmazkodniuk kell az
érintett települések sajátosságaihoz, kerülni kell a
túlcentralizált minden kívülrıl felhasználó (gépek,
berendezések, munkaerı) megoldásokat.
10. A beavatkozásokat úgy kell megvalósítani, hogy az
érintett lakosság számára érzékelhetı, és megfizethetı
életminıség-javulással járjon a hatásterületen.

11. A beavatkozásokat úgy kell megvalósítani, hogy a
nem kívánatos környezeti hatások ne rontsák más
területen élık életminıségét, vagy ne károsítsák más
területek környezeti értékeit.
12. Az érintettek bevonását a mindennapjaikat érintı
döntésekbe biztosítani kell. Az érzékelhetıen sikeres
program erısíti a környezettudatosságot, szemben a
pénzlenyúlásnak
tőnı
programokkal,
amelyek
elutasítóvá teszik az embereket.

Értékelés
A kritérium fıleg a hulladékgazdálkodás, és a
szennyvíz kezelés beavatkozások terén nemigen
teljesül. A tájgazdálkodás önálló konstrukcióként
megjelent a vizeink jó kezelése prioritási tengelynél.
Míg a többi konstrukció jórészt támogatja a
kritériumot. 
A megújuló energiaforrások felhasználásánál az
önellátási
lehetıségek
minél
támogatottabbak
legyenek. A kritérium teljesülését több konstrukció
csoport is segíti. ☺
A szennyvízkezelés és a települési szilárd
hulladékkezelés jellemzıen nagy rendszerekben tudott
eddig csak gondolkozni, kérdés hogy az idı ezt
hatékonysági szempontból igazolni fogja-e. 
Ez a kritérium sajnos nem teljesül mert a fejlesztések
következményei együttesen, fıleg a hátrányos helyzető
településeken túl nagy tehertételt jelentenek, miközben
a lakosság jelentıs minıség javulást nem mindig
érzékel. 
Probléma jellemzıen csak a nagyobb győjtıhálózatú
szennyvízkezelı
rendszereknél
és
regionális
hulladéklerakóknál merülhet fel, ott is csak rossz
telepítések esetében. Ezeken túl ilyen problémával
nem kell számolni. 
A tervezett intézkedések egy része közvetlenül is
szolgálja a kritériumot, de még a fenntarthatóság
szempontjából gyengébb megoldások is tudatosítják a
környezetvédelem fontosságát. ☺

3.6.3 A módosítások hatásainak összefoglalása 
A módosítások hatásainak értékeléséhez le kell ezeket fordítani a tevékenységek szintjére. Ezt
szolgálja a 3.-8 táblázat. Az értékelés tárgyát a következıkben meghatározott változások
jelentik:
Elvonás területei:
• Városi és elıvárosi közösségi közlekedés fejlesztése
• Vasútfejlesztés
• Útépítés
• Hajózhatóság fejlesztése a Dunán
• Bioetanol üzemek létesítése
• Intermodális fejlesztések

- 60 Mrd
- 55 Mrd
- 44 Mrd
- 20,7 Mrd
- 8 Mrd
- 5 Mrd

Forrás bıvülés területei:
• Energiahatékonyság javítás
• Megújuló energiaforrás felhasználás*
• Kerékpárút fejlesztés

+ 120 Mrd
+ 48 Mrd
+ 24,7 Mrd

* a bioetenol üzemek nélkül
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A bıvülés oldaláról közelítve a változásokat azok mindegyike környezetvédelmi célúnak
számít, sıt a négy tevékenységi kör közül egyedül csak a megújuló energiaforrások
használata jár számottevı problémákkal a környezeti hatások (lásd. 3.6.3.2 fejezet)
szempontjából. A másik kettınél az esetleges kedvezıtlen környezeti hatások az
eredményekhez képest szinte elhanyagolhatók, sıt jelentıs pozitív hatásokkal számolhatunk.
Például az energia felhasználásnak javítását célzó projektek felszín alatti vízkészlet
gazdálkodás szempontjából is kedvezı következményekkel járhatnak, amik áttételesen
megjelennek a víztakarékosság elıtérbe kerülésében, ezáltal ésszerő korlátok között tartva a
termálvízkincs kitermelést.
A megújuló energiaforrások használata esetében részben a forrás kiválasztásától, részben az
alkalmazott technológiától és telepítési helytıl függnek a hatások. Ezeket viszont csak a
pályázók jövıbeli választásai határozzák meg, így jelenleg az egyes megújuló
energiaforrásokhoz kötıdı esetleges következmények mutathatók be.
A nyertesek tekintetében az már más kérdés, hogy várható pozitív hatások mennyire
érvényesülnek a gyakorlatban. Ez a végrehajtás függvénye. Például a kerékpárutakhoz
megfelelı infrastrukturális elemek kapcsolásával (pl.: gépkocsi parkolók (P+R) pihenıhelyek
létesítése, információs táblák) növelhetık a kedvezı hatások.
Az elvonások megítélése már ellentmondásosabb. A városi és elıvárosi közösségi
közlekedés és a vasút fejlesztése a legnagyobb vesztese a módosításnak együttesen 115
Mrd Ft-tal. Ezek a fejlesztések mind a fenntarthatóság, mind a hagyományos környezeti
hatások szempontjából kedvezı változásokat, pozitív elıremozdulást jelentettek volna,
mégpedig a jelenlegi legnagyobb környezeti problémát jelentı közlekedési ágazat
tekintetében. A közösségi közlekedés, illetve a vasút fejlesztése lehetıvé tehetné a személyés tehergépkocsi használat csökkenését, és ezen keresztül érhetne el kedvezı változást az
ország környezetállapota tekintetében is. Ezek elmaradása ezért csak akkor tekinthetı
elfogadható csere részének, ha az energiahatékonyság javítás legalább ilyen nyereséggel
járna a fenntarthatóság és környezetállapot tekintetében. Természetesen ilyen mérleget
szinte lehetetlen készíteni a kérdés bonyolultsága és a jelentıs bizonytalanság miatt.
Azt viszont meg lehet állapítani, hogy a vasútfejlesztés és fıként a városi és elıvárosi
közlekedés fejlesztése célzottan elsısorban a települések területén mérsékelné a személy- és
tehergépjármő forgalomból eredı NOx- és CO2 terhelést, ezzel a jellemzıen magas PM10terhelést és a szintén aktuális települési problémaként jelentkezı ózon- és szmogképzıdés
kockázatát. Ezzel szemben az energiahatékonyság javításának levegıkörnyezeti elınyei
szétszórtan a pályázó intézmény/vállalkozás, stb. helyszínén, esetleg a hıerımővek
környezetében jelentkeznek.
Azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy a villamosenergia felhasználásnak az
energiahatékonyságból adódó csökkenése országos szinten érzékelhetı-e, avagy a
felszabaduló „energiakeret” más energiaigényes tevékenységekre fordítódik. Ha országos
szinten nem tapasztalható elmozdulás az energiafelhasználásban, akkor bizonyosak lehetünk
abban, hogy környezeti szempontból nem kötöttünk jó üzletet.
Bioetanol üzemek létesítése és a Duna hajózhatóságának kérdése a környezeti hatások
tekintetében ma is jelentıs viták tárgyai. Az utóbbi fejlesztések elmaradása gyakorlatilag azt
jelenti, hogy a Dunán a hajózást nehezítı mederszakaszokon, meder-szőkületeknél,
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jégmegállásos helyeknél a 2013-ig tartó tervezési idıszakban nem kerül sor
folyószabályozási, kotrási munkákra. Ezek elmaradását környezeti szempontból nem tartjuk
problémásnak. A hajózhatóság kérdése viszont fenntarthatósági szempontból már árnyaltabb
kérdés, azaz kedvezı és kedvezıtlen következmények egyaránt várhatók. A hajózó utak
kialakítása és fenntartása a Duna bizonyos szakaszain többnyire az élıhelyek rovására tud
megtörténni. A hajóforgalom keltette hullámverés – bizonyos partszakaszokon – szintén
veszélyezteti a dunai élıvilágot. A módosítás valószínősíthetıen vízkárelhárítási szempontból
sem okoz hátrányokat. A projekt elmaradásával a felszín alatti vízvédelmi szempontból sem
számolhatunk jelentıs kockázatnövekedéssel. Ugyanakkor kedvezı lehet, hogy a hajózóút
fenntartása érdekében végzett medermunkálatok és kavicskotrások miatti – az OVGT szerinti
legnagyobb dunai problémaként megjelenı - medermélyülés problémaköre nem romlik
tovább, amivel csökken a dunai mellékágak és holtmedrek folyótól való elszakadásának,
társulásaik vízellátottságának csökkenésének, az állományok leromlásának további környezeti
kockázata, szintén kedvezı hatású lehet a hazánkban sok helyen alkalmazott parti szőréső
vízkiviteli rendszerek megóvása terén. Ugyanakkor a hajózóút használata jelentıs közúti
forgalmat válthat ki, ami óriási környezeti elıny lehet.
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3-8 táblázat Mi is történik?
Pénzmozgás, átcsoportosítás
megnevezése

Mi is történik?
(Módosuló tevékenységek)

Kiegészítı információk

1.

Átcsoportosítás a KÖZOP 5.
prioritásához a 2. prioritásból, mivel a
Duna hajózhatósága projekt nem kerül
beadásra

Duna hajózhatóságának fejlesztése helyett –
Regionális kerékpárutak létesítése

A Duna hajózhatóságára vonatkozó eddigi tervek szakmákon belüli és
azok közötti vitákat eredményeztek, mind a terv mőszaki tartalmát,
hatékonyságát, mind környezeti következményeit illetıen. Megnyugtató
megoldások még nem alakultak ki, a viták nem kerültek nyugvópontra,
így a szükséges döntésekre még nem kerülhetet sor.

2.

Átcsoportosítás a KÖZOP 3. prioritáson
belül a 3.2 kerékpárút hálózat fejlesztése
konstrukcióra a 3.5-bıl („Térségi
elérhetıség javítása kiemelt projektek”)

Útépítések helyett – Kerékpárutak létesítése

A 3.5-akciótervben a megítélt támogatások szintje kb. 35 %-on van
jelenleg, miközben a kerékpárutak esetében az igényelt támogatás több,
mint harmadával haladja meg a rendelkezésre álló összeget.

3.

Átcsoportosítás a KEOP 4., azaz a
megújuló energiaforrás-felhasználás
növelése prioritáson belül

Nagy –és közepes kapacitású bioetanol
üzemek létesítése helyett - Más megújuló
energia forrás alkalmazásra

A bioetanol üzemek körüli ellentmondások, viták miatt más tipusú
megújuló energia források alkalmazása látszik célszerőbbnek. Az
Országos Környezetvédelmi Tanács és a Magyar Természetvédık
Szövetsége is kérte ezen üzemek fejlesztésének törlését. Két más
megújuló energia projekt viszont azonnali indításra kész állapotban van
180 ezer tonnás kapacitással.

4.

Átcsoportosítás a KÖZOP 2., 4., és 5.
prioritásából a KEOP 5., a hatékony
energia-felhasználás növelése
prioritásba16

Vasútfejlesztések (2 pr.), más városi és
elıvárosi közösségi közlekedés fejlesztések (5
pr.), és az intermodális fejlesztések (4 pr.)
helyett – Elsısorban köz- és állami
intézmények épületeinek energiahatékonyság
javító beruházásaira

A városi és elıvárosi közösségi közlekedés fejlesztésekre rendelkezésre
álló 513,5 Mrd-ból 211 a 4-es metróra ment el, így az indikátorok jó része
eleve nem lesz teljesíthetı.

5.

Átcsoportosítás a KÖZOP 3. prioritás 3.4
és 3.5 konstrukciójából a KEOP 4.,
prioritásba

Utak építése helyett - Megújuló
energiaforrás-felhasználás növelésére

A KEOP 4. prioritás igényszintje messze meghaladja rendelkezésre álló
keretet.

Összességében

16

A 2.4 és 2.5-bıl 55 Mrd + 4.1 és 4.5-bıl 5 Mrd + 5.4 és 5.5-bıl 60 Mrd.
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3.6.3.1. Megújuló energia hasznosítás
A megújuló energia felhasználás általában környezeti szempontból pozitív hatású: egyrészt
a természeti erıforrások kímélı használata, másrészt a jellemzıen alacsony szennyezıanyag
kibocsátás miatt. Az energiaellátás biztonságának növekedése mellett a diverzifikáció, és
kedvezı esetben az ezzel együttjáró szállítás-igényesség csökkenésnek szintén pozitív
környezeti haszna lehet. A kedvezı hatások mellett az ilyen típusú fejlesztéseknek számos
természetvédelmi (pl. a biomassza, szélerımővek, és szivattyús tározó erımővek), illetve
környezetvédelmi (pl. geotermális energia) korlátja is lehet.
Magyarország Megújulóenergia Hasznosítási Cselekvési Terve a következı grafikonok
szerinti hasznosításokkal számol 2020-ig.
3-24. ábra A villamos energia és hőtés-főtés szektorokban felhasznált
megújuló energiahordozók megoszlása (2010 és 2020)
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Forrás: „Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési terve 2010-2020”

A továbbiakban a 4 féle, közösségi ellátásra leginkább alkalmas megújuló energiatermelés
lehetıségével, és hatásaival foglalkozunk: a biomasszával, a szél- és vízerımővekkel,
valamint a geotermális energiával. Elöljáróban fontosnak tartjuk elmondani, hogy
megújuló energiaforrásokat hasznosító rendszerek építésekor, berendezések
elıállításakor fosszilis energiahordozókat kell felhasználunk. Minél nagyobb a befektetett
ilyen energia, annál hatékonyabb megoldásnak kell ezt ellensúlyozni. (A napenergia
hasznosításánál a hatások szinte csak a gyártási fázishoz kötıdnek, így ezzel itt nem
foglalkozunk.)
a) Szélenergia
2008-ban Európában az újonnan épült villamosenergia-termelı kapacitások 43 %-át adták a
szélerımővek, megelızve ezzel a földgázzal és kıolajjal üzemelı új erımőveket. 2011-ben
összesen közel 85 000 MW energiamennyiséget állítanak elı szélerımővek. Ezzel a
szélerımővek Európa villamos energiaigénynek 5,3%-át fedezik. Hazánkban a szélbıl termelt
villamosenergia aránya jóval alacsonyabb. (Dánia teljes szélenergia kapacitása jelenleg
például 3100 MW, ez elméletileg a teljes igény 20%-a.) 2010 végén Magyarországon 330
MW szélkapacitás üzemelt, az erımővek mintegy 80 %-a az ország északnyugati részén.
2020-ig szélenergiából 750 MW összkapacitás kiépítését tervezik. Magyarország 2030-ig
szóló energiastratégiája az idıszak végére 1440 MW új szélerımő-kapacitással számol
Napjainkban egyre nagyobb teljesítményő szélerımőveket gyártanak és telepítenek. Az egyre
nagyobb mérető turbinák gyártását az anyagtudomány gyors fejlıdése teszi lehetıvé. Nagy
elırelépést jelentett a repülıgépekben is használt üvegszál erısítéső kompozit anyagok
alkalmazása. A fejlesztéseknek köszönhetıen a szélerımővek teljesítménye és hatásfoka
egyre nı. Teljesítményük a korábbi néhány száz kW helyett ma már általában 1-2 MW között
mozog.
A szélerımővek megtérülési ideje kb. 10 év, ami a többi megújuló energiaforráshoz képest
kifejezetten jónak mondható, Az utóbbi években jelentısen csökkent a szélenergia
elıállításának ára. Az erımővek élettartama jellemzıen 20-30 év.
A szélenergia felhasználás környezeti elınyei:
– versenyképes a fosszilis energiára, elsısorban a szénre alapozott villamosenergiatermeléssel,
– nincs üzemanyag szükséglete, a szélenergia ingyen rendelkezésre áll és
kimeríthetetlen,
– a szélenergiára alapozott villamosenergia-termelés "tiszta technológia", nincs
üvegházhatású gáz kibocsátás,
– a szélenergia hasznosítással elkerülhetı a villamosenergia árak fosszilis energiaárakat
követı áringadozása,
– a szélerımővek gyorsan kivitelezhetıek,
– a szélerımővek mőködése nem akadályozza, hogy a felállítás helyén továbbra is
mezıgazdasági tevékenységet folytassanak.
A szélenergia felhasználás kedvezıtlen környezeti hatásai
– Élıvilág: A szélerımővek egyik legkedvezıtlenebb hatása az élıvilághoz köthetı. Az
ütközéses balesetek sérüléssel, pusztulással járnak. (Egy 2002-es tanulmány szerint
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Spanyolországban évente kb. 350 ezer denevér és 3 millió kisebb testő madár esik a
szélturbinák áldozatául. Egy másik tanulmány szerint viszont egy szélturbina évente
csak kb. 20-40 madarat követel áldozatul.) Veszélyeztetettek a repülı állatok: a
rovarok, a madarak és a repülı emlısök (denevérek). A legújabb tapasztalatok szerint
megfelelı telepítéssel és jól megválasztott lapát paraméterekkel az ütközések száma
80%-al csökkenthetı. Olyan nagy mértékő elhullás, ami már egyes Populációk
károsodásával járhat kizárólag vonulási idıszakban valószínősíthetı rosszul
megválasztott helyszíneken A repülı fajoknál az ütközések, sérülések és elhullások
mellett nyitott kérdés, hogy a navigációs képességre az áramlási viszonyok változása,
illetve az esetleges elektroszmog hat-e, és ha igen miképpen. (Erre vonatkozó
tapasztalatok még nem állnak rendelkezésre.)
A mőködtetés, a turbulenssé váló légmozgások a térszín mikro- és mezoklimatikus
viszonyait is befolyásolhatják. Erre az egyes szélerımővek mögötti (uralkodó
széliránnyal ellentétes) területen kell elsıdlegesen számolni. A légáramlás változása bár ez elsısorban nem a talajközeli rétegekben, hanem feljebb 50-150 m-es
magasságban valósul meg - a talajfelszín sugárzási és hıviszonyait (a sekély
termıréteg vízháztartását), a kialakuló állományklímát, a levegıben szálló pollenek,
propagulumok terjedését és leülepedését módosíthatja. Ezek a változások viszont az
állományalkotó fajok dominanciaviszonyait, terjedési és megmaradási esélyeit
befolyásolhatják. Szélsıséges esetben (rossz telepítés) értékes, de a jelenlegi
körülményekhez igazodó, szők tolerancia-spektrumú fajok eltőnésével is számolni
lehet.
–

Tájkép: Az egyes szélerımővek magas mőszaki és munkakultúrát sugárzó
létesítmények, a jó értelemben vett design mintapéldái lehetnek. Tömeges jelenlétük
azonban többnyire tájidegen. Tájképi hatásuk nagymértékben függ a befogadó
környezet jellegétıl. Hollandia, Dánia nyílt, sík területeire mozgalmasságot visznek
(bár az erımő-„erdı” látványa sokszor még ott is nyomasztó). A beavatkozás tájképi
szempontból fontos elınye ugyanakkor, hogy szinte bármikor felszámolható, így a
tájképi kedvezıtlen hatások maradéktalanul megszüntethetık. A probléma kezelésére
már több megye készített olyan területrendezési tervet, amely meghatározza azokat a
területeket, amelyek telepítés szempontjából vizsgálat alá vonható, így az ezzel való
összhang feltétele a fejlesztéseknek.

További problémák:
– A rendelkezésre bocsátott hálózati kapacitásnak gyakran csak 25-30%-a hasznosul,
mert az így elıállított energiát nem lehet tárolni, és a rendszer teljesítıképessége
jelentısen függ az idıjárástól.
– A szélerımővek termeléscsökkenését hagyományos erımővekkel kell pótolni. Az
erımővek felterhelése idıigényes feladat, és ha nem tudják elég gyorsan kipótolni a
hiányzó szélenergiát a rendszer összeomolhat.
– A gyors pótlás érdekében a hagyományos erımőveket úgy kell készenlétben járatni,
hogy a kiesı energiát bármikor pótolni tudják. A növekvı tartalékolási kényszer miatt
a szélenergia alkalmazása, így nem minden esetben csökkenti a CO2 kibocsátást.
Energiatároló erımővekre, vagy vízi energia alkalmazására van szükség a probléma
elkerülésére.
– A szélerımővek hálózati csatlakozásának kiépítése drága és esetenként felveti a
hálózatfejlesztés kérdését.

168

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

b) Biomassza hasznosítás
Az emberiség történetében a XVII.-XVIII. századig lényegében a biomassza volt az alapvetı
energiaforrás, a fatüzelési célra való hasznosítása mellett, a világításra is állati és növényi
zsiradékokat használtak. A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervben 2020-ig
vállalt 14,65 százalékos megújuló részarány elérését nagyrészt (70%) biomassza
hasznosításra kívántuk alapozni, miközben a megoldás számtalan nehezen kezelhetı
környezeti és társadalmi problémát rejt magában.
A biomassza felhasználása Magyarországon a megújuló energiaforrások között valóban az
egyik legnagyobb lehetıséggel kecsegtetı energiahordozó, amely áramtermelésre és
üzemanyag elıállítására egyaránt alkalmas. Az energetikai célú felhasználás szempontjából a
biomassza forrásai az alábbiak lehetnek:
– Lágyszárú energianövények (pl. energiafő)
– Fásszárú energianövények (energiaerdı)
– Mezıgazdasági növényi hulladékok (szılıvenyige, szalma, fakéreg, gyümölcsfák
nyesedékei, kukoricaszár stb.)
– Erdészeti hulladékok (fahulladék)
– Kommunális hulladékok (szerves anyagok)
– Feldolgozási folyamatok maradékai (pl. főrészpor, tejipari melléktermékek)
– Állati hulladék (pl. vágóhídi hulladék)
A becslések szerint hazánkban energetikai célra 6-8 millió t szerves anyag lenne
hasznosítható (minimálisan is 3-4 millió t). Ennek elsıdleges forrása a 25-26 millió t
mezıgazdasági, valamint 1-2 millió t erdıgazdasági melléktermék. A biomassza-tüzelés
akkor nevezhetı valóban környezetbarátnak, ha az alapanyagok között jelentıs arányt
képvisel a mezıgazdasági „hulladék”, mivel az energiaültetvények jelentıs környezeti
problémákat rejtenek magukban.
Jelenleg Magyarországon a biomassza energetikai célú hasznosítása a fás szárú növényekkel
főtött biomassza-erımőveken alapul (pl. Pécs, Oroszlány, Szentendre, Pornóapáti). Nem
mezıgazdasági melléktermékeket égetünk tehát, hanem tőzifát, ami a fenntarthatóság
szempontjából minden csak nem eredmény. Terjedıben vannak az erımővek
szükségletének kielégítése érdekében az energiaültetvények (energiafőz, energianyár,
energiafő stb.), amelyek alapanyagát pelletálva, brikettálva lehet az arra alkalmas kazánokban
elégetni. Az energiaültetvények – túl azon, hogy termıterületet foglalnak el, kimondottan
nagy vízigényőek. A hazai csökkenı vízkészletek szempontjából tehát ez a megoldás nem
elınyös.
A biomassza erımővek között külön kategóriát képviselnek a biogáz-erımővek. A biogáz
szennyvíztelepeken spontán képzıdik, de megfelelı reaktorban bármilyen szerves anyag
gázzá alakítható. Magyarországon pl. Nyírbátorban, Sarródon, Szegeden mőködnek biogáz
üzemek. Szeged esetében a Pick gyár sertéstelepein 6 biogáz üzem létesül, amely a dél-alföldi
térség áramfogyasztásának 6 %-át adhatja. Összességében 2010. végén 374 MW
villamosenergia-termelı
kapacitás
mőködött
biomassza
felhasználásával
Magyarországon, amit 2020-ra majd tízszeresére kívánnak növelni.
A biomassza felhasználás környezeti és egyéb elınyei:
A biomassza felhasználás a hagyományos fosszilis energiahordozók alkalmazáshoz képest
kevésbé terheli a környezetet, azaz csökkenti a kén-dioxid, a korom, a policiklikus aromás
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szénhidrogének, a szén-dioxid kibocsátást. E mellett mérsékli az energiaimport-függıséget,
kitörési pontot jelenthet a mezıgazdaság számára, mivel hozzájárulhat egy újszerő
mezıgazdasági termékszerkezet kialakításához, valamint munkahelyeket teremthet és
hozzájárulhat egyes területek népesség-megtartásához. Az elınyök közé tartozik, hogy a
biomasszából elıállított áram egyenletes és állandóan rendelkezésre áll.
A biomassza felhasználás hátrányai általánosságban:
– A hagyományos energiahordozókkal szemben a kicsi a felhasznált biomassza
energiasőrősége. Így a kedvezıtlen hatások viszonylag nagy hatásterületet érintenek.
– A biomassza alapú áramtermelés költséges módja a villamos energia elıállításának.
– Az ilyen erımőveket bıséges biomassza-források közelében kell megépíteni, mivel a
szállítás igények a hatékonyságot jelentısen befolyásolják.
– A biomassza energetikai felhasználása növeli az élelmiszerárakat, mivel a biomassza
elıállítása éppúgy mezıgazdaságilag hasznosítható területeken folyik, mint az
élelmiszertermelés.
– A tőzifa erımőben történı hasznosítása növeli az árat, és ez pont a legszegényebb
rétegeknek jelent problémát.
– A tüzelıanyagot viszonylag nagy területigénnyel raktározni kell, (lehetıleg a
tüzelıberendezés közelében, de úgy, hogy az ne legyen tőzveszélyes).
Környezeti hátrányok
Környezeti szempontból az az alap probléma, hogy ha a rendszer hatékonyságát növeljük,
vaygis üzemszerően termeljük a biomasszát, az a káros hatások növekedésével, a környezeti
elınyök eliminálásával jár. Az energetikai célú növénytermesztés és annak feldolgozása
növeli a hatékonyságot, és nagyjából megszünteti a környezeti elınyöket. A biomassza
energiahordozók teljes életciklusára vonatkozó becslések szerint a környezeti terhelések
túlnyomó része (80%-a) az alapanyag elıállítás során keletkezik. Az energiaforrásként
hasznosított növényeket hagyományos módon, nagyüzemi módszerekkel (pl. benzinüzemő
mezıgazdasági gépekkel) termesztik, így elıállításuk már jelentıs CO2 kibocsátással jár. A
mezıgazdasági melléktermékeket felhasználó erımővek céljára történı, mezıgazdasági
területekrıl történı szerves anyag kivitel esetenként a természetközeli gazdálkodással
ellentétes irányú lehet, hiszen éppen a természetes tápanyag visszapótlás (komposzt-) anyagait
vonja ki a területrıl.
E mellett:
– A nagy monokultúrák létrejötte károsíthatja a természetes élıvilágot, csökkentheti a
biodiverzitást.
– A természetes felszínborítottságot egy mesterséges, csak fokozott emberi
beavatkozásokkal fenntartható rendszer váltja föl, ahol fennáll pl. a fokozott vegyszer
használat szükségessége. (Nem emberi fogyasztásra szánt, így számos korlátozás nem
vonatkozik ezekre az ültetvényekre.)
– Nı a nitrogén-oxid kibocsátás (valószínőleg a levegı nitrogénjébıl keletkezik a
magasabb hıfokon történı égés következtében).
– Jelentıs szállítási igényt generálhat.
Bioüzemanyagok – bioetanol elıállítás hátrányai
Az EU bioüzemanyagokról szóló 2003/30/EK irányelve az összes üzemanyag felhasználáson
belül az energiatartalomra vetítve 2010-re 5,75%-os, 2020-ra pedig 10%-os felhasználási célt
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irányozott elı. Ezzel szemben 2005-ben az EU 25 átlagában a felhasználás csupán 1,4 %-os
arányt ért el.
A bioüzemanyagok csak akkor jelentenének valódi alternatív energiaforrást, ha az
elıállításához is megújuló forrásokat használnánk. Ezzel szemben a földmővelésnél, a
mőtrágyák és gyomirtók gyártásánál, a lepárlásnál és a finomításnál, valamint a szállításnál is
többnyire fosszilis energia felhasználásra kerül sor, ami jelentısen rontja a bioüzemanyagok
energiamérlegét. A bioüzemanyagok használata lokális léptékben a levegı tisztaságára
kedvezı hatású lehet ugyan (jó példa erre a bioetanol alapú svéd közösségi közlekedés), de az
elıállításuk energia mérlege kérdéses.
Az elmúlt években számos nemzetközi tanulmány mutatta ki, hogy a kukorica alapú etanol
elıállítás energia mérlege negatív. David Pimentel, a Cornell Egyetem kutatója és
munkatársainak 2009-ben megjelent tanulmánya például azt mutatja, hogy egy liter 99,5%-os
etanol elıállítása 46%-kal több fosszilis energiát használ fel, mint az így nyert üzemanyag
energia tartalma. Így attól tartunk, hogy az újabb bioetanol beruházások csak növelnék a
fosszilis energia felhasználást.
És még egy fontos megjegyzést. A rendszerváltás táján Soros György mondta, hogy baj van a
piacgazdasággal, hiszen nincs a rendszernek etikája. Az etika oldaláról közelítve az energiavagy üzemanyag-termelésre jó minıségő termıföld használata egyszerően
elfogadhatatlan. Gondoljuk meg miközben az emberiség nagyobbik része éhezik, a jó
termıföldeken a gazdagok számára termelünk energia és üzemanyag alapanyagot. Erkölcsileg
ez védhetetlen, de a gazdasági rendszer számára ez a fogalom érzékelhetetlen. Azt viszont
hangsúlyozni kell, hogy a bioetanol beruházások következménye a termıföldek
kiterjedésének csökkenése - egy élelmiszerválság
c) Geotermális energia
A föld hı hasznosítás alapmegoldásai: a geotermális vízkivétel és a hıszivattyús föld-hı
használat. A geotermális energia felhasználásnál, ahol vízkivételre kerül sor ott a felszíni és
felszín alatti vizek védelme érdekében vissza kell sajtolni a geológiai rétegekbe a felhasznált
vizet. A hıszivattyú használat környezeti korlátai a kis méretek miatt gyakorlatilag
elhanyagolhatók.
Az EU 25 tagországában a megújuló energiaforrásokból származó energiafelhasználás 5-6 %a geotermikus eredető. Magyarország - nemzetközi összehasonlításban is - jelentıs
termálvízkészletekkel és kedvezı geotermikus adottságokkal rendelkezik, mivel a földkéreg
az átlagosnál vékonyabb, a Föld belsejébıl kifelé irányuló hıáram átlagos értéke 90-100
mW/m2, ami mintegy kétszerese a kontinentális átlagnak. Elıny a magas geotermikus
gradiens is, ami az átlagos 3 °C/100 m-hez képest 5 °C/100 m. A Dél-alföldön nem ritkák a
nagy mélységbıl feltörı 70-90 ºC-os hévizek sem. Annak ellenére, hogy Magyarország
jelentıs geotermikus energia készletekkel rendelkezik, a kapacitás mégis nehezen
kitermelhetı.
A magas geotermikus gradiensnek köszönhetıen a 2000 méteres mélységbe fúrt lyukakon
lepumpált hidegvíz 200 fokosan érkezik vissza, ami hı- és villamos energia termelésére
egyaránt alkalmas. A geotermikus energiának az így elıállított része tekinthetı teljes
mértékben megújulónak, miután termálvízkincsünk zöme csak geológiai léptékben képzıdik
újra. A termálvíz jelenlegi hasznosításával kapcsolatban problémát jelent, hogy a termálvíz171
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hasznosítás túlnyomó részben hıhasznosítással egyenlı, aminek mőszaki színvonala általában
alacsony, hatásfoka kicsi.
Ma Magyarországon több mint 900 db termálkút (a kifolyásánál 30ºC-nál melegebb kutak,
források) üzemel, amelynek mintegy 31%-a balneológiai célú, több mint negyedük ivóvíz
ellátásra hasznosul, és közel fele szolgál direkt hıhasznosítási célokra. Ismeretes a termálvízre
alapozott hıcserés energianyerés is, amivel kisebb települések háztartásainak, vagy
mezıgazdasági, kertészeti üzemeknek az áramellátása oldható meg.
A ma ismert szakértıi becslések szerint Magyarországon nyolc olyan helyszín ismeretes,
amelyek elvileg alkalmasak lennének kapcsolt hı- és villamosenergia termelésre,
összesen 80 MW lehetséges villamos kapacitással. Ezek közül egyedül Fábiánsebestyén
kapacitását becsülik nagyra (64 MW), a többi helyszín csak kis kapacitások (1-5 MW)
létesítésére alkalmas. A gyakorlati megvalósítást azonban nehezítik a szigorú
környezetvédelmi elıírások (a fluidumra vonatkozó visszasajtolási követelmény, képzıdött só
elhelyezése), amelyek miatt a projektek megvalósítása jelenleg kétséges, hosszabb távon
azonban egy részük realizálható. A jelenlegi tervek e korlátok miatt 2020-ra mintegy 57
MW kapacitással számolnak a geotermikus ásványkincs villamos energia termelésre
történı hasznosítása terén.
A MOL a Zala megyei Iklódbördöce és Csömödér közötti, több meddı szénhidrogénkútból
álló helyszínt jelölte ki erre a célra. A területre már készült elı-megvalósíthatósági tanulmány,
izlandi szakértık bevonásával. A becslések szerint 2-5 MW nagyságú erımő építésére
kínálkozik reális esély.
A geotermikus energia felhasználás elınyei:
– Az idıjárástól függetlenül mőködik, alapanyag-szükséglet és nagyobb kezelıi
apparátus nélkül.
– A geotermikus erımőbıl elfolyó víz körülbelül 70 °C fokos, így tovább használata
megoldható.
– Kis területigényő.
– Nincs CO2 kibocsátás, kevés a levegıszennyezés.
A geotermikus energia felhasználás hátrányai:
– Nem könnyő geotermikus erımővek létesítésére alkalmas helyszínt találni.
– Telepítésük, megvalósításuk költségigényes, költséges munkálatok és vizsgálatok után
derül csak ki konkrétan a megfelelıség.
– A nem kellı gonddal üzemeltetett kutak kimerülhetnek, és sok esetben csak évtizedek
múltán válnak újra használhatóvá.
– A kutakból szennyezı, ártalmas gázok és különbözı ásványi anyagok is a felszínre
kerülhetnek, amelyek közömbösítése gyakran problémát okoz.
– A képzıdı szilárd anyagokat valahogyan kezelni kell.
– Minimum 150 fokos vizet igényel.
– Visszasajtolásra van szükség.
Környezeti hatások
A két legfontosabb probléma a kitermelt víz minısége és a készletek véges volta. A termálvíz
kibocsátások természetes sótartalmuknak köszönhetıen az utóbbi években a használt vizek
kategóriából átsorolásra kerültek az ipari szennyvizek közé. Jelenleg visszasajtolni csak az
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energetikai céllal felhasznált vizet kell. A visszasajtolás meglehetısen költséges és a
kitermelésnél is nagyobb körültekintést igénylı feladat.
A további használatoknál a felszíni vízbe történı bevezetés csak akkor lehetséges, ha hıfoka
megfelelı, sótartalma lecsökkent, nincsenek benne mikroszennyezık. A használt termálvíz
megfelelı hımérsékletre történı csökkentése érdekében megoldás a komplex hıhasznosítás,
míg a sótartalmat hatékonyan csak a ma még költséges sótalanítási eljárásokkal lehetne
csökkenteni. A jelenleg alkalmazott megoldások többnyire nem csökkentik megfelelı
mértékben az oldott sótartalmat. Az összes só esetében a termálvíz bevezetések 10%-ban
járulnak hozzá a felszíni vizek terheléséhez.
Termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátja még a felszín alatti vizek mennyiségi
védelme (mert a korlátozottan utánpótlódó felszín alatti vizek egységes hidraulikai rendszert
alkotnak, valamint mert a különbözı rétegek igénybevétele kihat az egész rendszerre).
A termál karszt készletek esetén lényegében nincs mód további felhasználások telepítésére.
Porózus termál készletek esetében nagyobb mozgástér áll rendelkezésre. Jelenleg egyszerre
van jelen a készletek egészére jellemzı szabad felhasználható kapacitások megléte a több
csomóponton is koncentrálódó, és együttesen lokális túlhasználatot eredményezı
felhasználási gyakorlattal. A hévízkészlet túltermelése miatt több fokos vízhımérsékletlehőlés következhet be, miután termálvizes rendszerben kialakuló depresszió (süllyedés)
hatására a keveredési folyamatban tovább nı a hidegvizes áramlási rendszer szerepe.
A geotermikus vízkivétel esetében, ha a vízkivétel mértéke meghaladja a természetes
beszivárgás mértékét a talaj pórusaiban lecsökken a nyomás és e miatt talajsüllyedés
következik be.
d) Vízenergia hasznosítás
A vízenergia jelenlegi kihasználtsága világviszonylatban kb. 7-8 %-os. Legnagyobb a
kihasználtság Európában (30%). A kedvezı domborzati és vízrajzi helyzető országokban a
vízerımővekbıl nyert villamos energia aránya meghaladja az 50 %-ot (Ausztria, Svájc),
Norvégiában pedig majd 100 %.
Magyarországon jelenleg 31 vízerımő (kis) üzemel 51 MW kapacitással, villamos energia
termelésük együttesen 190 GWh/év. A magyar folyókon a becslések szerint jelenleg
mőszakilag körülbelül 1000 MW kinyerhetı vízerı-potenciál található. A teljes hasznosítás
esetén kinyerhetı energia 7000-7500 GWh/év lehet. A potenciál több mint 2/3 a Dunán
jelentkezik. Ugyanakkor a síkvízi erımővek ökológiai, a felszín alatti vízháztartásra ható
negatív következményei miatt igen kétséges a potenciál felhasználása. Ahol viszonylag
nagyobb a folyók esése, ott könnyebb viszonylag tájba illı, ökológiai károkat alig okozó
erımővet építeni.
Jellemzı, hogy a ma üzemelı 100 kW-nál kisebb teljesítményő vízierımővek kb. 58%-a a II.
világháború elıtt épült. A hazai lehetıségek az alapvetıen kis eséső, de kedvezı hidrológiai
és topográfiai adottságokkal rendelkezı területeken teszik lehetıvé a törpe vízierımővek
üzemeltetését. Becslések szerint Magyarországon reálisan kb. 30 %-al bıvíthetı a
közeljövıben a vízenergián alapuló áramtermelés. A felmérések alapján a törpe vízerımővek
tekintetében 2020-ig összesen 16-17 MW további beépített villamos energia teljesítmény
létesítésére van lehetıség.
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A vízenergia hasznosítás elınyei:
– Megújuló forrás, amely rendelkezésre állása bizonyos ingadozások között állandó.
– A forrás helyben áll rendelkezésre, nincs szállítási igény.
– A mőködés rugalmas. A rendszerben hirtelen fellépı igényekre gyors teljesítményváltoztatással tud reagálni. Ennek megfelelıen például a szélerımői kapacitás
felhasználását megkönnyítheti, azzal jól kombinálható.
– Nem terheli a levegıt szennyezı, klímaváltozást elıidézı anyagokkal.
– Hosszú élettartamu.
– Vízkészletek szempontjából a duzzasztás állandó, könnyen hozzáférhetı, tartalékot
jelent. Ez az éghajlatváltozás miatt egyre fontosabb lehet.
– Csökkenti energia-függıségünket.
– Az energiatermelés folyamata egyszerő.
– Kitőnı áramtermelési hatásfoka van.
– Vízpótlási lehetıségeket jelent vízhiányos területek, holtágak szempontjából.
– Hajózhatósági és árvízvédelmi hasznokkal is járhat.
A hátrányok tekintetében a környezeti hatásokkal foglalkozunk, mert a felsorolt elınyök a
többi hátrányt (pl.: magas beruházási költség, jelentıs megvalósítási idıigény) bıven
ellensúlyozzák.
Környezeti hatások jelentette hátrányok:
– Az erımő megváltoztatja a vízjárást, az érintett folyó hidromorfológiáját. A VKI
szerinti besorolás az erımővel érintett víztesteket erısen módosítottnak ítéli.
– Megváltoznak a hordalékviszonyok, kikényszerülhet a folyó további lépcsızése, ami a
folyó hordalékszállító és mederalakító képességét módosítja.
– Megváltozik a vízminıség, a tározás miatt erısödik az állóvízjelleg, a duzzasztás alatti
szakaszon a vízhiány okozhat gondot.
– Az erımő kiterjedt területen, jelentıs mértékő talajvízszint változás okoz.
Belvízprobléma jelentkezhet az érintett területen.
– A vízminıségi és –mennyiségi változások megváltoztatják a vízi és vízparti
élıhelyeket, a meglévı védettség gyakran nem biztosítható tovább. (A folyóparti
területek túlnyomó többsége Natura 2000 besorolású.)
– Hallépcsı nélkül a vízerımő korlátozza a halak vándorlását, halsérülést és pusztulást
okoz.
– A síkvidéken jelentıs, kedvezıtlen tájképi hatással kell számolni. A táj antropogén
befolyásoltsága nı, a tájkép mesterségessé válik.
Szivattyús-tározós vízerımővek
Az ellátás biztonságának és az energiatárolási probléma megoldásának elérésében jelentıs
szerepet tulajdonítanak az úgynevezett szivattyús-tározós vízerımőveknek. A rendszer
lényege, hogy egy magasan fekvı ponton, illetve az alatta fekvı völgyben víztározókat
építenek ki. Az alsó tározóból olcsóbb, éjszakai árammal vizet szivattyúznak a felsıbe, majd a
vizet leengedve drága, nappali áramot termelnek. Ezek az erımővek olyan gépekkel
dolgoznak, amelyek egyaránt használhatók szivattyúként és turbinaként is.
A megoldás a villamos energiaellátó rendszerekben alapvetıen a napi fogyasztásában történı
teljesítménykövetést szolgálja, de kiegyenlítı szerepe lehet a szélerımővek által
rapszodikusan szolgáltatott energia esetében is.
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Magyarországon a lehetséges helyszínek között az ismert és mőszaki-gazdasági szempontból
legjobbnak tartott Prédikálószék (itt nem lenne szükség alsó tározóra, a Dunából
szivattyúznák a vizet, és oda eresztenék azt vissza) mellett többek között a Mecsek, a Vértes,
a Gerecse, a Mátra és a Zempléni-hegység is felmerült. A megoldás közös problémája, hogy
hazánkban az alkalmas területek - amibıl meglehetısen kevés van – természetvédelmileg
értékesek és védettek.

Mivel nincs elegendı információ arra vonatkozóan, hogy hol (konkrét földrajzi/vízrajzi
egység), milyen jellegő (meglévı üzemen kívüli törpe erımővek felújítása, folyókon
hagyományos vízerımő duzzasztással/duzzasztás nélkül, szivattyús-tározós erımő) projektek
valósulhatnak meg, konkrétumok hiányában nem lehet értékelni ezek várható vízgazdálkodási
hatásait.
3.6.3.2. Energiahatékonyság
Európában és a fejlett világban az egyik legnagyobb energiafelhasználási területet az
épületállomány fenntartása, üzemeltetése jelenti. Magyarországon a teljes
energiafelhasználás 37-40 %-át az épületek lakhatóságára, üzemeltethetıségére kell fordítani.
Ugyanez az aránya a USA-ban a teljes villamos energia felhasználás mintegy 77 %-át jelenti,
az EU-ban mintegy 50 %-át. Ezen mutatók alapján az is becsülhetı, hogy a lakosság, illetve a
középületekben dolgozó népesség megfelelı lakhatási-, munkavégzési körülményeinek
biztosítása mintegy 37-40 %-ban indukálja, a széndioxid kibocsátás jelenlegi keletkezésének
nagyságrendjét. (Ebben még nem szerepel az otthonát, munkahelyét napközben elhagyó
népesség közlekedési-, szolgáltatási-, árutermelési tevékenységébıl származóan
következtethetı környezetterhelés.)
A 2008-as villamos energia fogyasztási adatok szerint a lakások a teljes fogyasztás 26 %-át
adják, de ha a gázfogyasztás lakosságra jutó hányadát is hozzászámoljuk, akkor már közelíti a
40 %-ot.
2-25. ábra
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Forrás: A passzívházak fontossága Fülöp Ádám http://epulet-energetika.hu/passzivhaz-bevezeto-elso-resz/

Általánosan elmondható, hogy a mérsékelt égövön a lakások a felhasznált energia felétháromnegyedét főtésre fordítják, a második legjelentısebb fogyasztás pedig a használati
meleg víz elıállítása. Az, hogy mennyi fordítódik az elektronikai és különbözı háztartási
eszközök mőködtetésére az ország fejlettsége szabja meg. Hazánkban például a felhasznált
energia majdnem háromnegyede csak a főtésre és meleg víz elıállítására fordítódik.
Az életszínvonal növekedésével az egy fıre jutó energia felhasználás rohamosan nıt. Az EUban az egy fıre jutó energiafelhasználás átlagosan 41 ezer kWh/év az USA-ban 80 ezer
kWh/év, Afrikában 8 ezer kWh/év, a világátlag pedig 20 ezer kWh/év. A klímaváltozást és a
fosszilis energiák fogyását okozó energia fogyasztás visszaszorítására az EU
energiatakarékossági intézkedéseke foganatosított.
Az energiahatékonyság javításakor figyelembe kell venni a helyi klimatikus viszonyokat és az
épület mikroklímáját is. A tagállamok önállóan állapíthatják meg saját követelményrendszerüket a 2002/91/EK irányelvre építve. A jelenleg hatályos hazai szabályozás




7/2008. (VI.30.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról,
176/2008. (VI.30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról,
264/2008. (XI.6.) Kormányrendelet a hı termelı berendezések és légkondicionáló rendszerek
energetikai felülvizsgálatáról.
(A 2002-es EK irányelv átdolgozott, aktualizált változatát a 2010/31/EU irányelv tartalmazza. Az ebben
foglaltakat is figyelembe vevı újabb hazai szabályozás tervezete elkészült.)

Az EU irányelvek hazai bevezetése kapcsán fontos jogintézmény teremtıdött az épületek
energetikai tanúsítására vonatkozóan. Az energia hatékonyságot javító szabályozási
rendszernek tartalmaznia kell:
 Az épületek energiateljesítményének meghatározására vonatkozó általános
szakmai kereteket;
 Új és nagyobb felújítások elıtt álló épületek energetikai tanúsításának módját;
 A kazánok és légkondicionáló berendezések rendszerek ellenırzésének elıírásait.
Az energiatanúsítvány támpontot nyújt annak, aki a lakását (illetve szervezetek esetén a
közintézményi épületállományát) szeretnél felújítani. A tanúsítvány alapján lehet eldönthetı,
hogy szükségesek-e a szigetelések, nyílászáró cserék, stb. meghatározható, hogy hogyan lehet
csökkenteni az épületek energiafelhasználását. A jövıben az ingatlanok keresleti-, kínálati
árának alakításában jelentıs szerepet fog játszani, hogy az épület mennyire energiatakarékos
(akár 25-30 %-os ármozgást jelent az épületek energiahatékonysága!). 2009 januárjától az új
építéső épületek és az 1000 m2-nél nagyobb állami középületek esetében az
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energiatanúsítvány elkészítése kötelezı. 2010 januárjától a meglévı épületek, önálló
rendeltetési egységek esetében is kötelezıvé válik, ha azt bérbe adják.
Az új EU irányelv 2019-tıl jelentısen megszigorítja az új építéső épületek
energiafogyasztásának szabályozását. 1 m2-re legfeljebb 15 kWh energia használható el (ez
1,5 m3 földgáz mennyiség elégetésének felel meg) főtési céllal. Ennek eléréséhez az
építıanyagok, szigetelıanyag jelenlegi hıátbocsátási tényezıjét mintegy ~ 40 %-al
csökkenteni kell.
Meglévı épületek felújításakor, bıvítésekor is az épületek energetikai jellemzıinek meg kell
felelnie az új épületekre elıírt energetikai jellemzıknek. Az így szigetelt épületeket nevezik
energiahatékonysági szempontból passzívház-típusú épületeknek.
Az épületek energia hatékonyságának javítására alkalmas, beruházás-igényes fejlesztési
technológiák rövid áttekintése:
Az épületek energetikai hatékonyságának javítására 3+1 fıbb rendszert különböztetünk meg:
 passzív rendszerek,
 aktív rendszerek,
 megújuló energiaforrásokat használó rendszerek,
továbbá
 fenntartható épület-rehabilitációt
A passzív rendszerek esetében olyan épületszerkezeti elemek beépítésérıl beszélünk
(szigetelı rendszerek, nagy tömegsőrőségő térelhatároló elemek, stb.), melyek jelentısen
javítják az épületek energiahatékonyságát, illetve az épület klimatikus és páratartalmi
viszonyait. Ilyenek:
−Trombe-falak kialakítása,
−tömegfalak beépítése,
−transzparens szigetelések beépítése,
−téli kertek hozzáépítése,
−zöld tetık ráépítése,
−zöld homlokzatok kialakítása.
Az aktív rendszerek esetében olyan épületgépészeti elemek beépítésérıl beszélünk, melyek
az épület energia felhasználásának hatékonyságát úgy javítják, hogy a fel nem használt
(termelt) energiát eltárolják, pozitív energia mérleg kialakítására képesek.
Ilyenek:
−korszerő központi főtésrendszerek kialakítása,
−napkollektoros épületgépészeti rendszerek beépítése,
−hıszivattyús energetikai ellátó rendszer beépítése,
−HVAC rendszer (főtési, szellıztetési és hőtési rendszer együttesen kialakítva),
−intelligens épületek kialakítása (az épület energiagazdálkodása hatékonyságának
növelésére az épületben található elektronikus és elektronikus vezérléső eszközök
összehangolt rendszerének megteremtése a minimális energia fogyasztás érdekében.
A megújuló energiaforrásokat hasznosító rendszer: A 3.6.3.2. fejezetben leírt megújuló
energiaforrások épületenergetikai igényeket kielégítı alkalmazása.
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A fenntartható épület rehabilitáció során az elavult, de elfogadható állékonyságú (statikai)
állapotban lévı épületek (település részek) fenntarthatósági és energetikai szempontból
megfelelı felújítása, korszerősítése.
Az épületenergetikai hatékonyság javításának környezeti hatásai:
 passzív (kis hı átbocsátási tényezıjő, azaz jó szigetelı képességő) házak esetében
egyértelmően az energiatermelési szükséglet csökkenésébıl származó kedvezı
környezetei hatások: széndioxid kibocsátás csökkenése az energiatermeléshez
szükséges fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkenése hatására,
 aktív házak, megújuló energiaforrásokat használó rendszerekbe kapcsolt házak
ugyanígy az energia elıállításokból származó kedvezıtlen környezeti hatásokat
csökkentik még jelentısebb mértékben.
Az épületek, mint önálló létesítmények kedvezıtlen energiahatékonysági jellemzıi az
épületek mikrokörnyezetére és az épületben élık egészségére szociális körülményeire is
lényeges hatással vannak. Ilyenek a mikrokörnyezet esetén:
 az épület környezetében élı élıvilág mesterséges átrendezıdése a jelentıs hı
veszteség okozta külsı épületfelület felmelegedésével (rovarok, rágcsálók, stb.
épületek környezetében való téli elhelyezkedése;
 épület körüli, az épülethez tartozó növényzet nedvkeringésének zavara, stb.
Az épület belsı terében okozott környezet-egészségügyi problémák:
 páralecsapódások, hıhidak kialakulása, penészesedéses falfelületek megjelenése,
 belsı levegıminıség környezet-egészségügyi romlása,
 faszerkezeteken és arra teret nyújtó burkolatokon épületgombásodás megjelenése, stb.
Az épületek energiahatékonyságának javításával ezen környezet-egészségügyi problémák
kiküszöbölhetık.
Fenntarthatósági szempontok:
Az épületállomány (lakó és középületek) a legnagyobb energiafelhasználók a teljes
energiafelhasználásra vetített ~ 40 %-os részaránnyal. Az épületek energiafelhasználása miatt
körültekintıen kell azok tervezése, felújítása során eljárni, mind ezen tevékenység során
mintegy 50 évre meghatározzuk az épületek energia-hatékonyságának paramétereit.
Az épületek energia-hatékonysági modernizálása jóllehet költségigényes, de az eddigi
számítások szerint a legkifizetıdıbb energia és szén-dioxid csökkentési megoldás. Egyes
számítások szerint az EU éves felesleges épület energia-felhasználásának költsége kb.
270 Mrd €, melynek teljes csökkentése akkár 460 millió tonna CO2 kibocsátásicsökkenést is eredményezne és ezen összeg több százezer munkahelyet teremthetne.
A hazai épületállomány mintegy 4 milliós lakásarányának több mint 50 %-a rossz, elavult
állapotú az energiahatékonyságát tekintve és a meglévı lakásállománynak csak a 10 %-a felel
meg a régebbi hıtechnikai szabályozásnak. Az újabb hıtechnikai szabályozási igényeknek
csak a jövıben épülı új épületek, az eszerint kötelezıen felújítandó épületek, illetve
hozzáépítések fognak megfelelni.
 Célszerő lenne a fölgáz ártámogatását olyan szempontból átgondolni, hogy az
ártámogatás egy részét fokozatosan az épületek energia-hatékonyságának javítási
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költségére átcsoportosítani. Az épületek megfelelı hıszigetelésének költsége 10 éven
belül megtérül.
Az épület-energetikai hatékonyság növelésének programja több fenntarthatósági cél
megvalósításához képes hozzájárulni:
−CO2 emisszió és az elsıdleges energiafelhasználás csökkentése,
−hazánk külföldi földgáz és villamos energia függıségének csökkentése,
−munkahelyteremtés, az építıipar válságának elmozdítása,
−energiabiztonság és ezzel összefüggésben a klíma biztonság növekedése.
Áttekintve a fosszilis energiahordozók használatával kapcsolatos környezeti és egyéb
elınyöket és hátrányokat nyilvánvalóan látszik, hogy bármilyen megoldást választunk,
mindegyik különbözı környezeti vagy más kezelendı problémákat generál. Környezeti
szempontból az energiafelhasználás csökkentése az egyetlen olyan megoldás, amely –
megfelelı területeken történik a felhasználás csökkentése - nem okoz újabb környezeti
problémát. Ennek ismeretében az energiahatékonyság növelése nagyon fontos, környezetileg
alapvetıen támogatandó intézkedés. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a kedvezıtlen
környezeti hatások csak akkor mérséklıdnek, ha a fokozott hatékonyság eredményeként az
össz. energiafelhasználás ténylegesen csökken.
Hasonlóan igaz ez általában véve a megújuló energiaforrások hasznosítására is. Ha a
megújuló energiaforrások használata eredményeképpen ténylegesen kevesebb fosszilis
tüzelıanyagot égetünk el, akkor az, környezetileg elfogadható lehet. (Természetesen a föntebb
bemutatott járulékos negatív környezeti következmények lehetı legteljesebb körő csökkentése
mellett) Abban az esetben azonban, ha a megújuló energiaforrások fokozódó
felhasználása jobbára csak a továbbra is növekvı energiaigények kielégítésére
fordítódik, akkor még a legkörnyezetbarátabb megoldások sem válnak a környezet (és
hosszú távon a társadalom) hasznára.
3.6.3.3 Közlekedést érintı változások
A közlekedést érintı változásokat egy komplex indikátorrendszeren keresztül értékeljük. Ez
az úgynevezett TERM rendszer. A közlekedés és környezet indikátorai, az ún. 'TERM' egy
javasolt, közlekedésre és környezetre vonatkozó jelentési mechanizmus, amelyet az EU a
tagországokkal közösen fejlesztett ki (EEA 2002).
A TERM koncepcióját az EU Egyesült Közlekedési és Környezeti Tanácsa kezdeményezte. A
munka során 27 indikátort tartalmazó elızetes listát dolgoztak ki. Az indikátorokat a
következı kategóriák köré csoportosították:
– környezeti következmények,
– területhasználat és az alapvetı szolgáltatásokhoz való hozzáférés,
– közlekedési igény és intenzitás,
– közlekedési ellátás,
– árindex,
– valamint a közlekedés hatékony használata;
Elkészítették az elemzés koncepcionális alapjait az EKÜ DPSIR rendszerén (Driving force,
Pressure, State, Impact, Response - hajtóerı, nyomás, állapot, hatás, viszonthatás) alapult.
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A következı oldalon található értékelı tábla azt mutatja be, hogy a közlekedési akciótervek
módosításai által érintett TERM indikátorok változása környezeti és fenntarthatósági
szempontból milyennek ítélhetı. Van olyan indikátor, amelyre a tervezett módosítások nem
hatnak, és vannak olyanok, amelyeknél nem lehet elırejelezni az eredményt.
A táblázatból érzékelhetı, hogy a kerékpárút fejlesztések növekedése egyértelmően kedvezı,
míg a közösségi közlekedési és vasútfejlesztési elvonások kedvezıtlen hatásúak. Bár a városi,
elıvárosi közösségi közlekedés csak lokálisan, néhány jelentısen szennyezett nagyvárost
(Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged) érinett volna, míg a kerékpárút fejlesztés kedvezı
hatásai jobban elterülnek országosan.
Az útépítések elmaradását is csak két tényezı – a baleseti veszélyeztetés, és az elérési idı –
tartja egyértelmően kedvezıtlennek. A multimodális fejlesztések elmaradásának vannak
ellentmondásos következményei, de ezt a lépést egyik indikátor sem szereti. A
legellentmondásosabb a Duna hajózhatóságának megítélése, mint látjuk ökológiai
szempontból kedvezı a hatás, míg a kibocsátások vagy az áruszállítási módok megoszlása
szempontjából kedvezıtlen.
A módosítások egészének szempontjából az ökológia és a területfoglalás a fı haszonélvezı,
míg az energiahatékonyság vagy az utazási idı alakulása már vesztese a változásnak.
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A közlekedés környezeti
következményei

1.

3.

A közlekedés végsı energiafelhasználása és az elsıdleges energiafelhasználás,
részesedés az összesbıl (fosszilis, nukleáris, megújuló) közlekedési módonként
Közlekedési kibocsátások és CO2, NOx, SO2 stb. részesedése a teljes
kibocsátásból
Levegıminıségi határértékek túllépése

4.

Közlekedési zajnak kitett népesség

5.

A közlekedés hatása az ökorendszerekre és élıhelyekre (fragmentáció) és a
közlekedés kijelölt védett területekhez való közelsége
Területfoglalás közlekedési mód szerint

2.

6.
7.
Területhasználat
és
alapszolgáltatásokhoz
való hozzáférés

8.

9.

Közlekedési
intenzitás

igény

és

10.
11.

Közlekedési ellátás

12.
13.

Közlekedési balesetek, halálozások, sérülések, szennyezı balesetek (föld,
levegı, tenger) száma
Átlagos utas utazási idı és távolság közlekedési eszközönként, célonként
(ingázás, bevásárlás, szabadidıs tevékenységek) és területenként (városi/falusi)
Közlekedési szolgáltatásokhoz való hozzáférés pl.
• gépjármővek száma háztartásonként
• emberek %-a adott területen, akik elérik egy tömegközlekedési eszköz
megállóját annak pl. 500 m-es körzetében
Utas-szállítás (módok és célok szerint)
(pl. összes utas, összes utas-km, utas-km / fı, utas-km / GDP)
Áruszállítás (módok és célok szerint)
(összes tonna, összes tonna-km, tonna-km / fı, tonna-km / GDP)
Közlekedési infrasrtuktúra hossza módok és infrastruktúra fajtája (pl. autópálya,
országos fıút, helyi út stb.) szerint
Közlekedési infrastruktúra beruházások / fı és mód szerint
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3-10. táblázat A TERM közlekedés és környezet indikátorainak javasolt listája

Árindex

A közlekedés hatékony
használata

14.

Az utas- és áruszállítás valódi ára közlekedési módonként

15.

Üzemanyagár

16.

Adók

17.

Támogatások

18.

Személyes mobilitásra költött összeg személyként jövedelmi csoportok szerint

19.

Az infrastruktúra és a környezeti költségek (beleértve a közl. dugók költségét)
azon aránya amit az ár fedez
Az utas- és áruszállításban megtett km teljes energiahatékonysága
(jármőfajtánként)
CO2, NOx, SO2 stb. kibocsátások per utas-km és kibocsátások per tonna-km
közlekedési módonként
Jármőtelítettség (mennyire van tele a jármő)

20.
21.
22.
23.
24.

Tisztább üzemanyagok (ólommentes benzin, elektromos, alternatív üzemanyag)
fogyasztása és alternatív üzemanyaggal közlekedı jármővek száma
Közúti teherszállítás terhelı tényezıi

25.

A jármőállomány átlagos életkora

26.

A jármőállomány azon aránya, amely megfelel bizonyos levegı- és
zajkibocsátási határértékeknek (közlekedési módonként)
Társadalmi tudatosság

27.
Jelkulcs

Környezeti és fenntarhatósági szempontból kedvezı következmények az indikátor alakulásában
Kedvezıtlen következmények az indikátor alakulásában
Ellentmondásos következmények az indikátor alakulásában
Nincs értékelhetı következmény
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3.6.4 A gátló társadalmi gazdasági konfliktusok
Az eddigiekben a fenntarthatóság és környezeti hatások szempontjából elemeztük a
fejlesztéseket, de számolnunk kell olyan átfogó folyamatokkal is, amelyek a végrehajtás során
a tervezettel ellentétes folyamatokat indíthatnak el, vagy megkerülhetetlen végrehajtási
korlátot jelentenek. Ezeket a konfliktusokat a 3-11. táblázatban foglaljuk röviden össze.
3-11. táblázat Társadalmi-gazdasági eredető hatások és az Operatív Programok
Társadalmi-gazdasági eredető hatások
A környezetpolitika ágazati integrációjának továbbra sincs
szinte semmi esélye. Nincs olyan intézmény, amely képes lenne
a környezeti, a fenntarthatósági és társadalmi - gazdasági
kérdések együttes kezelésére.
Az állandó szabályozásváltozások, hullámszerően jövı
megszorítások, és a gazdasági szereplık nagy részének
pénzügyi helyzete kikényszeríti a rövid távú szemléletet.
Az elmaradott térségek a saját források hiánya miatt eleve
kevesebb támogatáshoz juthatnak. A kitörési kísérletek gyakran
járnak a meglévı értékek felélésével, feláldozásával.
A médiában idealizált fogyasztói társadalomban a társadalom
anyagi értékrendje, és az ehhez kapcsolódó etikai válság miatt a
fenntartható fogyasztási magatartásformák alig terjednek.
A lakosság jelentıs részének helyzete olyan, hogy a mindennapi
megélhetési problémák háttérbe szorítanak minden mást.
Az önkormányzatok anyagi helyzete, szakember ellátottsága
szerény, céljai (túlélés) erısen determináltak.
A helyi közösségek hozzászoktak valamilyen - a politika vagy a
gazdaság diktálta külsı feltételeknek való – kiszolgáltatottsághoz. A kívülrıl diktált fejlıdés azonban általában környezet- és
hagyományidegen.
Az államigazgatás karcsúsítására vonatkozó ismétlıdı
elképzelések és a rendszeresen szintén ismétlıdı reformok nem
kímélik, az egyre újabb feladatokkal sújtott környezetvédelmi
államigazgatást.
A gazdaság helyzete állandóan kényszerként jeleníti meg a
túladóztatási gyakorlatot. Eközben állandóan javítani kell a
hazai vállalatok versenyképességét, exportképességét, hiszen az
ország gazdaságának külkereskedelmi aktívumra van szüksége.
Túlcentralizált hálózatok feloldásának folyamatos
ellehetetlenülése, minden autópálya Budapest felé vezet,
minden metróvonal az V. kerületbe.
A fogyasztói társadalom magatartás-formáinak átvétele anyagés energiapocsékoláshoz és a hulladékok fokozott termeléséhez
vezet. A rendszer nem díjazza a takarékoskodást. Például a
szegényebb rétegek víz- vagy gázfogyasztásának csökkenése
növelte a fajlagos költségeket a szolgáltatóknál, és így a díjakat
is.
A legnagyobb tıke és lobbi erı, továbbra is az iparosított,
intenzív technológiák, és az ezek termékeit feldolgozó, szintén
túliparosított élelmiszeripar mögött van. Ezt a veszélyt fokozza
a génkezelt növényi és állati alapanyagokat tartalmazó
árucikkek terjedése, a mögöttük lévı tıkeerıs és meglehetısen
agresszív üzleti körökkel együtt.
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Vállalkozásfejlesztés
Vállalati K+F, innováció erısítése
Városi közlekedés fejlesztése
Integrált városrehabilitáció
Települési környezet védelme
Humán infrastruktúra
Turizmusfejlesztés
Fenntartható életmód, fogyasztás
Települési szilárdhulladékgazdálkodás

Városi közlekedés fejlesztése
Integrált városrehabilitáció
Települési környezet védelme
Humán infrastruktúra
Az OP végrehajtását elısegítı
intézményrendszer, és az érintett
hatóságok
Gazdasági intézkedéscsoport
Turizmusfejlesztés

Közlekedési intézkedéscsoport
Energiahatékonyság fokozása
Települési szilárdhulladékgazdálkodás
Megfelelı ivóvízminıség
biztosítása
Fenntartható életmód, fogyasztás
Tájgazdálkodás vízi
infrastruktúrája
Megújuló energia
növelése

felhasználás

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

Társadalmi-gazdasági eredető hatások
Helyileg új munkahely teremtése, vagy a régiek megtartása
gyakran alapvetı létkérdés lehet, akár a környezeti érdekek
sérelme árán is. A tıkebefektetıket, külföldi beruházókat a
környezeti hatások maximum a jogszabályok betartásának
szintjéig érdeklik, nincs kötıdésük a területhez.
A szükséges forrásoknak a bizonytalan rendelkezésre állása.
Állandó áthárítási törekvések a lakosságra, a vállalkozói
szektorra, például az ÁFA emelés esetében.
A környezeti nevelésben megjelenı normákat a mindennapi élet
gyakorlata nem erısíti. Állami és önkormányzati
környezetvédelmi példamutatás nem megfelelı.

A konfliktus által érintett OP
Gazdasági intézkedéscsoport
Turizmusfejlesztés

Környezetvédelmi intézkedéscsoport
Fenntartható életmód, fogyasztás

3.7 Az akciótervek összefoglaló környezeti szempontú értékelése, a
környezeti
szempontból
elfogadható
változat
(változatok)
meghatározása
Az eddigiek alapján a következı, 3-12. táblázatban szereplı értékelés adható.
3-12. táblázat Az akciótervekben szereplı konstrukciók összefoglaló környezeti
értékelése
Konstrukció csoportok

Környezeti
értékelés

Fenntarthatósági
értékelés

Elfogadható változat

I. Közlekedésfejlesztési akcióterv csoport
(új
nyomvonal
híján)

Kedvezı

A vasút személyforgalomban és áruszállításban
betöltött szerepének visszaerısítésére alkalmas
fejlesztési szint, és célrendszer kialakítása.
Gyorsabb elérhetıség, komfortosabb közérzet, jó
átszállási
lehetıségek,
pontosság
és
kiszámíthatóság.

2. Az ország és a régióközpontok nemzetközi
vízi úti elérhetıségé-nek
javítása

Problémás

Kedvezı

A hazai természeti adottságoknak megfelelı víziút
rendszer kialakítása, és kihasználása.

3. Gyorsforgalmi úthálózat
fejlesztése

Nagyon
Problémás

Kedvezıtlen

4. Magasabb rendő utak
fejlesztése

Problémás

Kedvezıtlen

Vegyes
hatású

Vegyes
hatású

Vegyes
hatású

Vegyes
hatású

Kedvezı
1. Vasúthálózat fejlesztése

5. Mellékúthálózat
fejlesztése
6. Belterületi
fejlesztése

utak

7. Kerékpárút-hálózat
fejlesztése

Kedvezı

Kedvezı

8. A közösségi közlekedés fejlesztése

Kedvezı

Kedvezı
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A hálózatot a szükséges minimumon, a meglévı
centralizált, sugaras rendszert oldásával szükséges
kialakítani. Az elkerülhetetlen környezeti hatások
minimumon tartása
A közlekedésbiztonság növelése a meglévı
hálózaton,, az elkerülhetetlen környezeti hatások
minimumon tartása mellett.
Segítse elı a forgalom terhelésének jobb eloszlását,
és a helyi érdekeltségő fejlesztési lehetıségek jobb
kihasználását.
A terhelés csökkentı megoldásokat kell támogatni.
Olyan szintre szükséges fejleszteni, hogy valós és
biztonságos alternatívát jelentsen, és járuljon hozzá
elsıdlegesen a minden-napi használat erısítéséhez,
járulékosan
a
környezetbarát
turizmus
fejlesztéséhez.
Jelentsen valós alternatívát településen belüli
személygépkocsi közlekedés számára.
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Konstrukció csoportok
9. Multimodális
közlekedési fejlesztések

Környezeti
értékelés

Fenntarthatósági
értékelés

Elfogadható változat

Vegyes
hatású

Kedvezı

Érje el a kombinált szállítás részarányának
érzékelhetı fejlıdését, anélkül, hogy környezeti
károkozással járna.

II. Gazdaság akcióterv csoport
1. K+F, innováció
támogatása
2. Innovációs szolgáltató
központok, klaszterek
fejlesztése
3. Technológia- és
menedzsment eszközök
fejlesztése, munkahelyteremtés
4. Iparterület-, telephelyfejlesztés, inkubátorházak, barnamezıs
területek fejlesztése
5. Vállalkozási tanácsadás

Vegyes
hatású

Kedvezı

Kedvezı

Kedvezı

Vegyes
hatású

Vegyes
hatású

Vegyes
hatású

Vegyes
hatású

Kedvezı

Kedvezı

Elsısorban az anyag, és energia takarékos
tudásalapú fejlesztések támogatása, az inkább
élımunka csökkenést eredményezı technológiai
fejlesztésekkel szemben.
Adjon teret és lehetıséget a nagyon erıs magyar
innovációs kézség kihasználásának, olyan termékek
irányába, amely azután magyarnak számítanak a
világgazdasági térben.
Az elsı pontnál írottak mellett, a helyi értékeket
felhasználó és a helyiek számára is elınyt jelentı
fejlesztési rendszer, amely nem a „vagy jó minıségő környezet, vagy munkahely” választásra épül.
A fejlesztéseket minél kevésbé zöldmezıs
fejlesztések irányába terelı támogatási rendszer
A vállalkozók számára lehetıvé teszi a BAT típusú
technológiák elérését, és a fenntartható fejlesztési
irányok és a környezetbarát telephely kiválasztás
lehetıségét.

III. Településfejlesztési akcióterv csoport
1. Oktatási, egészségügyi
és szociális infrastruktúra fejlesztése

Kedvezı

Kedvezı

2. E-közigazgatás

Kedvezı

Kedvezı

3. Leromlott
városi
területek
integrált
rehabilitációja

Vegyes
hatású

Kedvezı

4. Városfejlesztési akciók
támogatása

Vegyes
hatású

Vegyes
hatású

5. Versenyképes turisztikai
termék- és
attrakciófejlesztés

Vegyes
hatású

Vegyes
hatású

A fejlesztések mértéke jelentsen érezhetı javulást a
felsorolt szolgáltatások terén.
Kevesebb felesleges utazással és stressz helyzettel
járó, minél több ember számára elérhetı, és
megérthetı rendszer.
A meglévı környezeti problémák megszüntetése
mellett, élhetı, emberi léptékő, nem elidegenítı, és
a környezeti problémáit kezelni tudó település
állapot elérését szolgáló rendszer. (Az utódaink
büszkék legyenek rá)
A fejlesztések ne járjanak, újabb környezeti és
fenntarthatósági problémákkal.
A táj, a természet és az ember tőrıképességét
figyelembe vevı fejlesztési rendszer.
Turisztikai attrakciófejlesztés jellemzıje a
természeti és kulturális értékek megırzése. A
nagyobb környezeti terhelést eredményezı
szálláshelyek fejlesztése során a hatások
mérséklıdnek korszerő technológiák alkalmazása
révén, illetve közvetlen környezetük kulturális,
természeti értékeinek javításával, megırzésével.
A fentiek mellett a fejlesztések eredményei
egyrészt szolgálják a helyiek érdekeit is, miközben
elérhetık a hazai lakosság számára.

IV. Környezetvédelmi akcióterv csoport
1. Megújuló energia
felhasználás növelése

Vegyes
hatású

Kedvezı
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A rendszer segítse elı a területi önellátás
lehetıségeit, és a helyi lakosság olcsóbb és
környezetbarátabb energia ellátást, miközben a
biológiai sokféleség védelme nem sérül.
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Konstrukció csoportok

2. Hatékony energiafelhasználás

Környezeti
értékelés

Fenntarthatósági
értékelés

Elfogadható változat
A megoldások hatékonyan és érezhetıen
csökkentsék az összenergia-igényt, és a
kedvezményezettek számára jó megtérülést
biztosítsanak.
Csökkenjen a lerakott hulladék mennyisége és
veszélyessége a programok végén. A szelektív
győjtésnek legyen gazdasági megtérülése. (a
megelızés mindenképpen hiányozni fog)
A kiépítendı rendszer ne tegye lehetetlenné a jó
ökológiai állapot elérését a vízfolyásokon. Feleljen
meg a VGT követelményeinek. Legyen mód a
tisztított szennyvíz helyben tartására a vízhiányos
területeken. Ahol a befogadó terhelhetısége
indokolja, szükséges lehet a meglévı
szennyvíztisztító telep hatásfokának növelése; a
természetközeli utótisztítás (pl. nyárfás tisztítás,
talajba történı szennyvízkibocsátás) megvalósítása,
a terhelhetıség szempontjából a jelenleginél
kedvezıbb befogadóba történı szennyvízátvezetés, vagy a kezelt szennyvíz más
környezetkímélı elhelyezése.

Kedvezı

Kedvezı

3. Települési
szilárdhulladékgazdálkodás

Vegyes
hatású

Vegyes
hatású

4. Szennyvíz-kezelés
fejlesztése

Vegyes
hatású

Vegyes
hatású

5. Megfelelı ivóvízminıség biztosítása

Vegyes
hatású

Vegyes
hatású

Mindenki jusson egészséges ivóvízhez.
A belvizek ne veszélyeztessék a települési
értékeket, viszont legyen mód ezeknek a területen
való tartására elsısorban a vízhiányos területeken.
Cél elsısorban a belterületi csapadékvizek
biztonságos összegyőjtése és megfelelı
hasznosítása, az elvezetés helyett.

6. Települési vízrendezés

Vegyes
hatású

Vegyes
hatású

7. Fenntartható életmód,
fogyasztás

Kedvezı

Kedvezı

Vegyes
hatású

Vegyes
hatású

9. Tájgazdálkodás vízi
infrastruktúrája

Kedvezı

Kedvezı

A gazdálkodók számára valós alternatívát jelent.

10. Komplex vízvédelem

Vegyes
hatású

Kedvezı

Egyszerre javul a vizek állapota és a területen élı
lakosság életminısége, lehetıségei.

Kedvezı

Kedvezı

Az értékes készleteket biztonságban tudjuk.

Kedvezı

Kedvezı

8. Árvízi biztonság
javítása

11. Vízbázisvédelem, rekultiváció, kármentesítés
12. Élıhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetbarát
átalakítása
13. Győjteményes növénykertek és védett történeti kertek védelme
14. Élıhely-megırzés
infrastrukturális
támogatása
15. Erdei iskolák és óvodák
infrastrukturális
fejlesztése

Kedvezı

Kedvezı

Kedvezı

Kedvezı

Kedvezı

Kedvezı
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Érzékelhetı hatású.
A megfelelı biztonság és a természeti tényezıkhöz
való harmónia egyszerre teljesíthetı, mégpedig
elfogadható ráfordítás szinten.

A biológiai sokféleség megmaradásának érezhetıen
nı az esélye, miközben egyes helyeken javul az
ökorendszerek állapota.

Az emberpalánták felnıtté érve képesek lesznek a
következıkért is felelısen gondolkozni.
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 A különbözı módosítások önmagukban is értékelhetık a fentiekhez hasonlóan. Ezt a
3-13. táblázatban tettük meg.
3-13. táblázat A Módosítások összefoglaló környezeti értékelése
V. Módosítások
KÖZOP 5. prioritásához (kérékpárút
fejlesztésre) a 2. prioritásból, miután a
Duna hajózhatósága projekt nem
kerül beadásra
KÖZOP 3. prioritáson belüli forrásátcsoportosítás a 3.2 kerékpárút
hálózat fejlesztése konstrukcióra

Környezeti
értékelés

Fenntarthatósági értékelés

Elfogadható változat

Kedvezı

Vegyes
hatású

A kerékpárutak fejlesztése kedvezı
fejlemény, de nem szabad lemondania a
környezetbarát módon megoldott vízi
szállítás lehetıségérıl sem.

Kedvezı

Kedvezı

A változtatás mind környezeti, mind
fenntarthatósági szempontból kedvezı.

KEOP
4.-en,
a
megújuló
energiaforrás-felhasználás növelése
prioritáson belüli átcsoportosítás

Kedvezı

Kedvezı

KÖZOP 2., 4., és 5. prioritásából a
KEOP 5., a hatékony energiafelhasználás növelése prioritásba

Vegyes
hatású

Vegyes
hatású

KÖZOP 3. térségi elérhetıség javítása
prioritásából a KEOP 4., a megújuló
energiaforrás-felhasználás növelése
prioritásba

Vegyes
hatású

Kedvezı

A változtatás mind környezeti, mind
fenntarthatósági szempontból kedvezı,
viszont nem mindegy, hogy milyen típusú
fejlesztésre használjuk az összeget a
megújuló erıforrásokon belül.
A vegyes hatások oka az, hogy az
átcsoportosítás jórészt a közösségi
közlekedés fejlesztésének rovására történt.
Ez lokálisan komoly problémát is
jelenthet. Ennek ellensúlyozására a
hatékony
energia-felhasználás
növelésének
nagyon
hatékony
megoldásait kell keresnünk.
A változtatás mind környezeti, mind
fenntarthatósági szempontból kedvezı,
viszont nem mindegy, hogy milyen típusú
fejlesztésre használjuk az összeget a
megújuló erıforrásokon belül.

Az elızı fejezetek leírták a jelenleg felmerülı problémákat. A vizsgált konstrukciók
legnagyobbrészt az eddigiek folytatásai, tehát jelentıs változást nem lehet várni. Az új
konstrukciók közül a tájgazdálkodás vízi infrastruktúrája, az élıhelymegırzés
infrastrukturális támogatása jó irányokat szolgálnak.

 A módosításokat tekintve csak kedvezı és vegyes hatású következményekkel
számolhatunk. Az általános megítélés pozitív. Környezeti és fenntarthatósági
szempontból a közösségi közlekedést érintı fejlesztések elmaradása jelenthet
problémát a következık miatt:
− A közlekedés okozta káros kibocsátások csökkentésének esélyei romlanak.
− Tovább erısödik a gépkocsi használat kényszere, az ezzel járó rossz beidegzıdésekkel
együtt. Ezzel erısödik a közúti fejlesztések iránti igény is, ami megint oda vonzza a
fejlesztési erıforrásokat.
− A vonzó, valós alternatívát jelentı tömegközlekedés kialakulásának amúgy is
forráshiányos helyzete, nem javul.
A Duna hajózhatósága projekt elmaradása a felmerült elsısorban ökológiai problémák
miatt kedvezı környezeti szempontból, viszont a fenntarthatóság szempontjából már nem
egyértelmő a helyzet. Gondoljuk meg, hogy a környezetbarát közlekedési módnak számító
víziút ki nem használása a nem környezetbarát szállítási módokat erısíti.
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4 KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
A 2011 végi kifizetések általánosan alacsony szintje komoly problémákat jelez, ezek közül a
KEOP 10 %-os kifizetési aránya gyakorlatilag egy katasztrófa. A mellett a projektek
számának növekedésére is számítani kell jövıben, ami a várhatóan exponenciálisan növekvı
kifizetési igény jelentette feladatokkal együtt nagy terhet ró a pályázatokkal foglalkozó
apparátusra, és ezekkel kapcsolatba kerülı hatóságokra. Az általános javaslatok ezt a
problémát igyekszenek enyhíteni.
 Az alacsony kifizetési szint elsısorban a megvalósítások lassúságára vezethetı vissza,

a túl bonyolult közbeszerzési rendszer, a lassú engedélyezés, a szakértelem hiánya és
a kapcsolódó kapacitások relatív szőkössége belejátszik a problémába. Ez azután a
kedvezményezettek gyakori határidı módosítási kérelme formájában meg is jelenik.
Másik oldalról kérdéses, hogy a továbbiakban a fenti kényszerbıl is következı
számlaáradatot a jelenlegi kifizetési rendszer gyızni tudná. Ennek megfelelıen
részben a kifizetési és számlázási rendszer újragondolásával, egyszerősítésével,
részben a megvalósítás gyorsításának, és a kedvezményezetteknek ebben való
támogatásával lehet kezelni a problémát. Ellenkezı esetben a célok nem
teljesíthetıek.



A módosítások eredménye nem csak a célokat, prioritásokat érintette, hanem a
támogatható projektek nagyságát is, jellemzıen a változás a nagyprojektek rovására
a sok kisebb projekt elképzelést preferálta. A nagyprojektek inkább a kidolgozók és
kedvezményezettek számára jelentek nagyobb és gyakran idıigényes feladatot, míg a
sok kis projekt a feldolgozók számára jelent nagy munkaigényt. A sok kis projekt a
kommunikáció és a tanácsadás szempontjából is nagyobb feladatot jelent. Ennek
megfelelıen a változás igényt támaszt a feldolgozó, kezelı apparátus irányába. Ez
kiegészülve a jelenlegi nagyon alacsony kifizetési szint után várható helyzettel
mindenképpen jelentıs fejlesztési igényt jelent a jövıre nézve. Ez az igény nem
csupán a létszámban, de valószínőleg a módszertanban is változásokat kell, hogy
eredményezzen.
Az engedélyezési eljárások elhúzódásának okát az esetek jelentıs részében nem a
„bürokratikus akadályok”-ra, hanem a tervezési és hatósági munka nem kielégítı
feltételeire lehet visszavezetni. A tervezés és engedélyeztetés folyamatát (különösen a
környezetvédelmi engedélyezési eljárások esetén) jelentıs mértékben elısegítené a
megfelelı, naprakész adatbázisok megléte és elérhetısége, a tervezési és hatósági
munka személyi és eszközfeltételeinek javítása, illetve az ezekhez szükséges
támogatások biztosítása.
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4.1 Az akciótervi intézkedések környezetvédelmi
értékelése, javaslatok a szükséges intézkedésekre

hatékonyságának

4.1.1 K özlekedési akcióterv csoport
Az anyag elején jeleztük, hogy a fejlesztések hatására kialakuló közlekedési rendszer
egészének környezetvédelmi és fenntarthatósági megfelelése az SKV igazi célja. Ebbıl a
szempontból, olyan közlekedési rendszer kialakítására kell törekedni, amely egyrészt
ésszerősíteni kívánja a közlekedési, szállítási igényeket, tehát befolyásolja a tevékenység
mértékét, másrészt minimalizálja a nem kívánatos környezeti hatásokat. A javaslatok egy
jórészt már eldöntött tervrendszert érintenek, tehát inkább a távoli jövınek szólnak,
mint a közelinek.
Legfontosabb elvárás:
 A közlekedés fejlesztési tervek elıkészítése során együtt kell mérlegelni a gazdasági,
társadalmi és környezeti hatásokat. Bizonyos területhasználati és környezetterhelési
korlátokat kemény korlátnak kell tekinteni. Például a gazdaságnak is érdeke, hogy a
GDP-hez viszonyított áruszállítási fajlagos értékeket javítsuk a közlekedési energia
felhasználás és a szállítási útvonalak hosszának tekintetében.
Az egyes konstrukcióknál javasolt prioritások a 4-1. táblázatban szerepelnek.
4-1. táblázat Az egyes konstrukcióknál javasolt prioritások
Az optimális rendszer céljai

a) A közlekedés a lehetı legkisebb mértékben
zavarhatja a természet, a táj és az épített
környezet összhangját, kibocsátásain keresztül
nem károsíthatja az emberi egészséget.

b) A meglévı környezeti hatásokat minden
hatásviselı tekintetében mérsékelni kell. Bele
értve a balesetek, gázolások csökkentését és nem
csak az emberre, de az állatvilágra nézve is.
c) Az integrált egyéni-közösségi közlekedési
rendszerek létrejöttét elısegítı rendszereket kell
alkalmazni.
d) A
gyorsforgalmi
úthálózat
fejlesztésének
kialakításakor nem lehet a meglévı és a várható
forgalom az egyetlen döntı szempont, hanem
magának a hálózatnak a kialakításával alakítani
kell a forgalom irányait és egy-egy térségben
megjelenı nagyságát.

Az egyes konstrukcióknál kapjanak prioritást az
olyan fejlesztések, melyek:
 célja kifejezetten a terhelés csökkentése (pl.
zajvédı fal, csendes aszfalt)
 minimális területfoglalással járnak
 elkerülik az értékes területeket és nem
okoznak ökológiai gát hatást
 valós
igényen
alapulnak
és
valós
forgalomcsökkenést
eredményeznek
a
hatásviselıkkel sőrőn lakott térségekben
(településeken, élıhelyeken)
 mellékúthálózat fejlesztés során a települési
elkerülı utak létesítését célozzák
 belterületi utak fejlesztése során a terhelés
csökkentı intézkedéseket is tartalmaznak
 egymással
is
összekapcsolható
(városi
tömegközlekedés – belterületi út, vasútkerékpárút) környezetbarát konstrukciók
(általában
a
komplexitást,
a
tervek
együttmőködését értéknek kellene tekinteni)
 a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése esetében
a tranzit forgalmat az M0-tól, azaz
Budapesttıl való elterelését szolgálják
 a centralizált hálózat decentralizálását jelentik
 kistérségeken belül valós közlekedési igények
kielégítését szolgálják
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Az egyes konstrukcióknál kapjanak prioritást az
olyan fejlesztések, melyek:

Az optimális rendszer céljai
e) Tudomásul véve az ország földrajzi adottságai
miatt kialakult tranzitforgalom létét, minimális
hosszúságú tranzitpályákat kell kialakítani,
lehetıség szerint a belföldi forgalom zavarása,
illetve nagy forgalom-halmozódás nélkül. A
lehetı legkisebb környezetterhelést és környezeti
igénybe-vételt okozó közlekedési tranzitfolyosókat kell megteremteni és fenntartani.
f) A
környezetkímélıbb,
kisebb
területfelhasználással járó és energiatakarékosabb
vasúti és belvízi áruszállítást a fejlesztéseknél
preferálni kell, az állam közvetlen és közvetett
eszközökkel segítse elı kombinált áruszállítási
módok elterjedését és mőködését.
g) Tényleges választási lehetıség kell, hogy
kialakuljon a személyi közlekedési és az
áruszállítási módok között, még akkor is, ha
bizonyos kötöttségek mindig fennállnak. A
közlekedési rendszer állapota nem lehet
kényszerítı erı a személygépkocsi használatára.
Új vasútszakasz megépítését indokló forgalmi
igénybevétel a jelenlegi szokásrendszerben nem
alakulhat ki. Nem a kiváltását, hanem a lassan
nálunk is telítıdı autópálya-szakaszok mellett,
azok teher-mentesítését szolgáló kínálat-bıvítést
kellene megteremteni.
h) Belföldi távolsági személyszállítás tömegközlekedési eszközökkel kell a jelenleginél
színvonalasabb módon kielégíteni.
o Minden település elérhetıségét biztosítani kell,
minden nap tömegközlekedési eszközzel is.
o A távolsági tömegközlekedés elérési ideje a
legfontosabb útvonalakon nem haladhatja meg
jelentısen a gépkocsival való elérési idıt.
o Olyan tömegközlekedési jármőpark kialakítása
szükséges, amely megfelelı komfortot tud
nyújtani, alacsony energia igényő, és
biztonságos.
j) Belföldi helyi személyszállítás tömegközlekedési
eszközökkel szintén a jelenleginél magasabb
színvonalon kell megoldani.
o A munkahely elérését napi 2 órai utazási idın
belül kell biztosítani.
o Az idıbeli megbízhatóság el kell érni a
tömegközlekedésben.
o Az emberhez méltó körülményeket szükséges
biztosítani.
o Azaz az utas számára a tömegközlekedés nem
lehet stressz-helyzetek sorozata.

 multimodális közlekedési fejlesztések és velük
összefüggésben lévı hálózat-fejlesztési elemek.

 a vasúthálózat, a közösségi közlekedés, a
multimodális és kerékpárút fejlesztések esetén
a közlekedési rendszert egyértelmően a
választási lehetıségek irányába tolják

 a mellékúthálózat és a vasúthálózat fejlesztése
során a település távolsági tömegközlekedési
elérhetıségét is célozzák

 a közösségi közlekedés fejlesztése során az
energiatakarékos és szigorú környezet-védelmi
normáknak megfelelı jármő-parkot használják
 a jármőbeszerzéseknél a környezetkímélı
jármőveket részesítenék elınybe (jelenleg
nincs ilyen)
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Az optimális rendszer céljai
k) A fejlesztéseknél preferálni kell a gyalogos és
kerékpáros közlekedés feltételeinek a javítását.
l) A lakott területek belsı, sőrőn lakott övezeteiben,
a történelmi jelentıségő, mőemléki védettségő,
valamint a pihenést, üdülést szolgáló területeken
a személygépkocsi-forgalmat korlátozni kell,
akkor is, ha ez egyes érintettek érdekeit sérti.

Az egyes konstrukcióknál kapjanak prioritást az
olyan fejlesztések, melyek:
 a kerékpárút-hálózat és a közösségi közlekedés
fejlesztése közül a gépkocsi menetes, vagy
korlátozott használatú övezetek kiszolgálását
szolgálják
 melyek a szinergikus (faltól-falig tartó)
beruházásokat részesítik elınybe (azaz
egyszerre történik meg a közút, a vízelvezetés, a
gyalogos és kerékpáros létesítmények fejlesztése)

 Nagyon fontos tanulsága a közlekedésfejlesztést érintı módosításoknak az, hogy a
vasúti, illetve a városi és elıvárosi közösségi közlekedés tekintetében ugyan
folyamatosam forráshiány van, folyamatosan szükség lenne fejlesztésekre, még
sincsenek beadható terveink. Ez fıleg a vasút esetében furcsa, ahol nem kellett
versenyezni a forrásokért, ahol a MÁV-nak saját apparátusai vannak a tervezésre és
végrehajtásra. Most már többé kevésbé mindegy, hogy ezért a helyzetért ki a felelıs,
viszont a tanulságokat le kell vonni. Ezekre a célokra a következı periódusban is
jelentıs forrásokat kell szánni, de az elıkészítéseket már most el kell kezdeni. Az az
igazság, hogy ezt nem csak az óhaj szintjén kellene kezdeményezni, hanem a
folyamatokra való közvetlen ráhatással, a felelısök meghatározásával, tervezési
erıforrások biztosításával.

 Több véleményezı javaslata alapján, elfogadva, hogy a tömegközlekedésben a
gördülıállomány – vonatok, villamosok, metrókocsik, autóbuszok – tekintetében is
katasztrófa közeli állapot van, és ehhez hozzá téve, hogy a jármőbeszerzési
pályázatokat viszonylag rövid idı alatt le lehet bonyolítani (pl. nincs területszerzési,
vagy környezeti engedélyezési folyamat, nincs idıjárásfüggı építési periódus), a
következı javaslatot tesszük. Amennyiben az abszorpciós, forrásvesztési kockázatok
miatt további átcsoportosítások lesznek szükségesek, akkor lehetıség szerint
prioritást kell adni a felszabaduló forrásoknak jármőbeszerzésre való
átcsoportosításának. Ehhez már most össze kell győjteni, és értékelni kell a
rendelkezésre álló terveket.

4.1.2 Gazdaságfejlesztési akcióterv csoport
Az akcióterv csoport tervezetéhez készült stratégiai környezeti vizsgálat javaslatai közül
számos javaslat beépült a gazdaságfejlesztési akcióterv csoport pályázataiba, amelyek a
következıkben foglalhatók össze:
− A GOP esetében az eredeti tervek szerint megszőnı környezetközpontú technológia
fejlesztési konstrukció 2011-2013 közötti idıszakban is megmaradt jelentıs, mintegy
9 Mrd Ft forrással (ugyanakkor a KMOP tükörkonstrukciója nem);
− a pályázatok esetében a környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági és
klímavédelmi célokhoz való hozzájárulás sokkal következetesebben jelenik meg
azáltal, hogy a pályázatok esetében kiválasztási kritériumként megjelenik
„Kapcsolódás az Új Széchenyi Tervben meghatározott kitörési pontokhoz”, amelyek
között a környezetvédelem is szerepel;
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− az SKV egyik fı megállapítása az volt, hogy a technológia-korszerősítéssel járó
pályázatok – erre vonatkozó megkötések hiányában – kevésbé élımunkaerı-igényes
megoldásokat eredményezhet. A pályázatok erre vonatkozóan már tartalmaznak
megkötést: bevezetésre került az ún. létszámtartás feltétele.
Azon fıbb megállapítások, amelyek nem érvényesültek a pályázati felhívásokban a
következıkben foglalhatók össze:
− A GOP számos automatikus pályázatot tartalmaz, ahol nincsenek kiválasztási
kritériumok. E pályázatok jellemzıje, hogy általában kis mérető támogatást
biztosítanak, ugyanakkor a támogatási források összességében jelentıs méretőek.
Ennek következtében a sok kis projektnek már lehet összességében lehetnek jelentıs
környezeti hatásai.
Ez esetben az a javaslat fogalmazódott meg, hogy megoldást jelenthet a pályázók
részérıl egy ún. szándéknyilatkozat bekérése, amelyben vállalják, hogy a
technológia fejlesztések, eszközbeszerzések során figyelembe veszik a környezetbarát
(anyag- és energiatakarékos) termékek, szolgáltatások, technológiák beszerzésének
lehetıségét.
A szándéknyilatkozattal elsısorban az lenne a cél, hogy felhívja a kedvezményezett
figyelmét a vásárlások során e szempontok figyelembe vételére. A „szándék” tehát
elsısorban arra irányul, hogy mérlegeljen a pályázó, kevésbé arra, hogy azt kötelezı
jelleggel ténylegesen betartsa. Bizonyos esetben ugyanis a környezetbarát
technológiák, eszközök lényegesen drágábbak lehetnek, mint kevésbé környezetbarát
változataik, így bizonyos forráselvonást jelenthet a gazdaságélénkítéstıl. Ennek
feloldására elképzelhetı lehetne magasabb támogatási intenzitás bevezetése, ha anyagés energiatakarékos beszerzéseket valósít meg. E megoldás ellenırzése bizonyos fokú
nehézséget okozhat, hogy hogyan vizsgálható a kedvezményezett erre irányuló
szándéka. Projekt ellenırzés során egyrészt erre lehetıséget ad, a vásárolt termékek,
szolgáltatások megırzött termékleírásai, másrészt ha mégsem érvényesítette ezt a
szempontot, azt árajánlatokkal, termékismertetıkkel igazolhatja.
− 2007-2008 idıszakot követı pályázati rendszerben már nem önálló pályázatként,
hanem egyes pályázatok esetében támogatható tevékenységként jelent meg a minıség, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése, de nem minden pályázatnál,
ahol releváns. Javasoltuk, hogy az alábbi konstrukciók esetében is legyen
támogatható tevékenység a minıség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek
bevezetése:
•
GOP 1.3.1. Vállalati innováció (utód)
•
GOP 1.3.1./D Innovatív KKV-k támogatása (új)
ez azonban nem történt meg.

4.1.3 Településfejlesztési akcióterv csoport
A településfejlesztési akcióterv csoport a természeti környezetre viszonylag csekély
hatású, a fejlesztéseknél figyelembe veendı szempontok inkább a települési és mővi
környezet jó állapotának szempontjai lehetnek, kivételt ez alól csak a turisztikai
attrakciófejlesztés képez.
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Az utód pályázatok esetében a 2009-2010 közötti idıszakban meghirdetésre kerülı
pályázatok esetében, a pályázati kiírások alapján az alábbi megállapítások tehetık:
A kapcsolódó javaslatok az alábbiakban foglalhatók össze:
 A településen belüli oktatási (1. prioritás) és szociális infrastruktúra (3. prioritás)
fejlesztésekkel kapcsolatban környezeti szempontú elvárás legyen (tartalmi értékelésnél
többletpontok) a kialakítandó új épületek, illetve épületkorszerősítés esetén a
környezettudatos épület kialakítás. (pl. energia- és víztakarékos rendszerek, megfelelı
hıszigetelés, megújuló energia használata, energiatakarékos világítótestek, stb.). Lásd
egészségügyi infrastruktúra fejlesztéseknél (2. prioritás) jelenleg is mőködı projektkiválasztást, ahol kiemelt bírálati szempont az épületek környezettudatos tervezése.
 Azon projektek esetében, ahol lehetséges új épületek létrehozása ingatlanvásárlással,
további tartalmi elvárás (kiválasztási kritérium) legyen a településen belüli helyszín
megválasztása, amelynek során – az alternatív megközelíthetıség mellett – figyelembe
kell venni, hogy a fejlesztés lehetıleg ne egy már forgalmilag terhelt területen okozzon
többletterhelést.
 ROP integrált projektek városfejlesztési és település rehabilitációhoz konstrukciók
esetében a várható éghajlatváltozásra való felkészüléssel kapcsolatos célok beépítése
a kiválasztási kritériumokba.
 Új épületek kialakításánál, épületkorszerősítések esetében ösztönözni kell a zöldtetık és
zöldfalak kialakítását – ezzel – az élıhelyi változatosság növelése mellett - növelhetı a
zöldfelületek intenzitása, ami városi környezetben pozitív a víz- és hıháztartás
szempontjából is.
 Települési zöldfelület vagy településen kívüli természetszerő vagy természetes élıhely
igénybevétele (zöldmezıs beruházások) csak megfelelı kompenzáció ellenében legyen
lehetséges. Ha az élıhelyfoglalás együtt jár egybefüggı természetszerő vagy természetes
élıhelyek (pl. vonalas infrastruktúrafejlesztés általi) feldarabolódásával, akkor a
kompenzáció kizárólag egy, az eredeti kiterjedésnek megfelelı nagyságú
zöldfelület/élıhely kialakítása lehet (amely akár független lehet a projekthelyszíntıl).
Javaslat e szempont pályázati kiírásokba történı beépítésére: zöld mezıs beruházások
esetében legyen elszámolható költség a kompenzációs zöldterület kialakítás, illetve
legyen kizáró ok, ha ezt a pályázó nem vállalja.
 A turisztikai és attrakciófejlesztések esetében megfogalmazható környezeti kritérium,
hogy az adott fejlesztés nem okozhat olyan mértékő, jellegő, idıtartamú, stb.
látogatottság- növekedést, forgalomnövekedést, amely az adott attrakció alapját képezı
természeti vagy kulturális érték értékcsökkenését okozhatja. A fejlesztések elsısorban a
területen meglévı funkciók hatékonyságának növelését célozzák, és ne új funkciókat
vezessenek be, kivéve, ha az új funkcióval a terület közösségi hozzáférhetısége
növekszik, vagy a tevékenység helyébe, alacsonyabb környezetterheléső tevékenység
lép.
 A szálláshelybıvítés esetében megjelennek az egészségügyi és szociális infrastruktúra
fejlesztéseknél már leírt elvárások mellett a tájba illeszthetıség és a természeti környezet
megırzésének ismert kritériumai is, hiszen ez esetben számítani lehet településen kívüli
elhelyezkedésre is. Településen belüli fejlesztés esetén a települési zöldfelületek
arányának növelése, korszerő technológiák alkalmazása elvárható kritérium. Fontos
feltétel, hogy a fejlesztés valódi igényt szolgáljon ki. A fenntarthatóság kritériumai pedig
arra hívják fel a figyelmet, hogy a jó megoldások építenek a helyi termékekre, értékekre
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és lehetıséget nyújtanak a helyi lakosságnak a terület értékeit kihasználó jövedelem
megszerzésére.
Az ENSZ turizmusért felelıs szervezete ajánlást fogalmazott meg a nemzeti Kormányok
számára a fenntartható (környezetkímélı és éghajlat-semleges) turizmus megvalósítása
érdekében. E célok elérésére való törekvéseket (lásd fenti javaslatok) célszerő a vonatkozó
konstrukciókban, pályázati kiírásokban érvényesíteni.

4.1.4 K örnyezetvédelmi akcióterv csoport
A környezeti hatékonyság bemutatása egy lényegében környezetvédelmi célú intézkedés
csoportban kiemelt fontosságú, esetünkben a környezetvédelem nemcsak feltételrendszert,
de célokat is jelent. Már a vizsgálat elején feltettük a kérdést, hogy a környezet állapota
vajon tényleg a ráfordításoknak megfelelıen javul-e?
A KEOP és a kapcsolódó ROP-ok akcióterveit és céljait nézve kimondható, hogy ezek
egyértelmően egy kényszerpálya eredményei. A rendszer alá van vetve az EU direktívák
teljesítési igényének. Ez azt is jelenti, hogy olyan megoldásokat, és ezek olyan ütemezését
hajtjuk végre, amelyet magunktól soha nem tennénk. Ez leginkább a fenntartható települési
környezet és életmód fejlesztése intézkedés típusra jellemzı. A problémát az is jelenti, hogy
ezeken a területeken nálunk sokkal gazdagabb országok módszereit másoljuk. A lakossági
fizetıképesség romlása elsısorban ott válik komoly korláttá és problémává, ahol, a
közszolgáltatások EU konform színvonalúvá tétele ugyan ilyen színvonalúvá teszi a díjakat is,
a lakosság lényegesen alacsonyabb jövedelemviszonyai mellett.
A háztartások jövedelmi helyzetére gyakorolt hatásokról az ex-ante értékelésben a következı
becslés volt:
„Az ivóvízminıség-javító programok következtében a díjteher becsült növekedése + 67 % a
hétéves idıszak végére, az érintett lakosság (kb 10 %) átlagában. Szennyvízelvezetés és –
tisztítás terén a lakossági többletterhek kb. 4 millió lakost érintenek, ezek átlagában mintegy
+150 %-os díjnövekedés jelentkezik. A települési hulladékgazdálkodás vonatkozásában az
érintett körben a lakossági díjteher várható növekménye: +130 % és a lakosságnak kb
egyharmada minısül érintettnek. Összességében – fokozatos növekedés után, az idıszak
végére – kb 80-100 Mrd Ft/év lakossági többletteher jelentkezik a közszolgáltatási díjak
növekedésén keresztül, amennyiben a költségviselés teljes (azaz nincs kormányzati vagy –
inkább – önkormányzati beavatkozás).”
Amikor ezek a megállapítások íródtak, még nem volt gazdasági válság sem a világban, sem
nálunk.
A tervezett rendszerek gépbeszerzései sem a hazai gyártók lehetıségeit javították, hiszen a
fejlett EU tagállamokból történtek.
Egy másik problémára a félidei értékelés hívja fel a figyelmet, miszerint a 7 éves tervezési
ciklus miatt gyakran nem képes a rendszer követni az ágazaton belüli új stratégiák,
kötelezések megjelenését. Ilyen például az árvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése. Az
érvényes pályázati kiírások és futó projektek a 2007-ig érvényes szempontrendszer alapján
vannak kidolgozva, ugyanakkor 2007-ben jelent meg az EU árvízkockázati irányelve, amely
alapján jelenleg is zajlik a magyarországi árvízi kockázat kezelés tervezése. Az irányelv
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szempontrendszerét, bár 3 éve érvényben van, mégsem veszik figyelembe a futó projektek
értékelése során.



A társadalmi egyeztetés során konkrét javaslat érkezet a Magyar Természetvédık
Szövetségétıl: A kormány javaslata szerint a KÖZOP 3. prioritás (ERFA) terhére 40
milliárd forint kerül átcsoportosításra a KEOP 4. prioritásra (A megújuló energiaforrás
felhasználás növelése, ERFA). Ehhez kapcsolódva javaslom, hogy a KEOP 4. prioritásra
38 milliárd forint, és a 6. prioritásra (Fenntartható életmód és fogyasztás, ERFA) 2
milliárd forint kerüljön allokálásra. A javaslat indoka a szemléletformálás fontossága,
ennek az ÚSZT tájékoztatási, marketing céljaihoz is jelentıs mértékben való
hozzájárulása, és a 6. prioritás jó abszorpciós képessége és forrásainak túljelentkezés miatti
kimerülése volt. A javaslatot a KEOP Monitoring bizottság vizsgálta, és arra a véleményre
jutott, hogy a javaslat szakmailag támogatható ugyan, de most ezért nem változtatják meg
a tervezett módosítások elfogadási folyamatát, viszont a késıbbiekben megvizsgálják az
OP belüli, és azon kívüli további átcsoportosítás lehetıségét, és amennyiben erre lesz
lehetıség módot találnak a megoldásra.
Miután felmerülhet a javaslat okozta változás SKV igénye néhány megállapítás érdemes a
kérdéskörben megtenni.
• A változás jelentısége nem akkora, hogy önálló vizsgálatot igényeljen, ez annál is
inkább igaz, miután a 6. prioritás projektjeinek semmilyen problémás környezeti
hatása nincs.
• A változtatás hatása két dologtól függhet. Egyrészt attól, hogy a megújuló
erıforrások közül melyik kerül felhasználásra, és ez milyen valós megtakarításokat
jelent a nem megújuló források terén. Másrészt attól, hogy milyen hatékonyak a 6.
prioritás programjai. Jelenleg egyik kérdésre sem tudunk választ adni, de ha tudnánk
sem igazán összemérhetı a két kérdéskör.
• Elméletileg azt lehet mondani, hogy míg a megújuló energia felhasználás növelése
kétségtelenül kedvezı a fenntartható fejlıdés szempontjából viszont sok esetben
problémás környezeti hatásokkal kell számolnunk, addig ez utóbbival a 6.
prioritásnál nem kell számolni. Tehát változtatásnak nincs elvi környezetvédelmi
akadálya.
• Egyetlen probléma merülhet fel a javaslattal kapcsolatban, ez pedig a hatásosság
kérdése, ehhez értékelni kell a 6. prioritás eddigi projektjeinek, megfelelıségét és az
elköltött források hatékonyságát. Ezek nem megfelelısége sem jelenti feltétlenül a
javaslat elvetését, viszont jelzi a pályázati rendszer változtatásának igényét. A
lényeg, hogy legyen valós eredménye a javasolt módosításnak.



Szintén társadalmi véleményeztetés során kapott, a Levegı munkacsoport
véleményében szereplı javaslatot elfogadva: „Az átcsoportosított energiatakarékossági,
energiahatékonysági támogatásoknak elsısorban a középületek korszerősítését kell
szolgálniuk. Ugyanakkor a pályázati kiíráshoz le kell vonni az Állami Számvevıszék
önkormányzati energiatakarékossági beavatkozásokról szóló jelentésének tanulságait. Az
egész ország területén elhelyezkedı, adottságokban változatos mintaépületek, valamint az
optimális mőszaki-gazdasági megoldások kiválasztását támogató energia-információs
hálózat finanszírozása önmagában is hatékony segítséget nyújt a lakások
korszerősítéséhez.”
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A további javaslatokat a meglévı problémák alapján adjuk meg, ezek jó részét már
kockázatként az ex-ante értékelés jelezte, sajnos ezek valóságosságának nagy részét a
gyakorlat igazolta. Lásd 4-2. táblázat.
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4-2. táblázat Következmények, javaslatok
Már leírt és újonnan feltárt problémák

Következmények, javaslatok

Megújuló energia felhasználás növelése

− Az átfogó energiapolitikába illeszkedı, hosszabb
távra elıretekintı megújuló energiafelhasználási
koncepció hiánya.
− Az EU vállalások gyors és minél kisebb
költségigényő teljesítését ösztönzı szabályozási és
támogatási gyakorlat, amely a fatüzeléső erımővek
eddigi preferálásáról várhatóan áttér a
bioüzemanyagok alkalmazásának felfuttatására.
− A különféle megújuló energiaforrások
alkalmazásának feltételrendszere számos
vonatkozásban tisztázatlan.
− A környezeti kockázatok, továbbá a nemzetgazdasági
szintő elınyök és ráfordítások kellı részletességő
kimunkálása hiányzik.

 A megfelelı vezérelv még mindig
hiányzik.
 Nıttek a források a probléma is
fokozódik, a bioetanol üzemek kiesése
kedvezı, de mint láttuk a környezeti
hatások nem elhanyagolhatóak.
A megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia termelésre vonatkozó cél teljesülhet,
de kérdés milyen összetételő rendszerrel.
 A tervezett intézkedések környezeti
hatásait –– alaposabban fel kellene
tárni, s a kedvezıtlen hatások
elkerülését
elsıdlegesnek
tekintve
kellene a költséghatékonyság alapján
meghatározni a prioritásokat, és
meghatározni, hogy milyen rendszert
tartunk jónak, és mit akarunk elkerülni.
 A prioritásoknak megfelelı hosszú távú,
a következı 2014 utáni periódusra is
vonatkozó támogatási rendszert kell
kialakítani.
 A megújuló erıforrások fejlesztési
pályázatai elbírálásának feltételei között
–
a
nagyobb
területhasználati
vonatkozású pályázatok esetén –
elengedhetetlen követelmény legyen a
pályázat
területi
tervekhez
való
illeszkedésének vizsgálata.

Energiahatékonyság fokozása

− A kapcsolódó releváns OP-k teher-vállalása elvileg
nem túlzott mértékő, de az ellenérdekő, vagy a
forrásallokációban versengı tényezık hatása –
különösen a KözOP-nál és a ROP-oknál –
veszélyezteti a teljesítést.
− A szők forrás, valamint a viszonylag magas sajáterı
arány miatt a kedvezı gazdasági, társadalmi hatások
jelentısége alacsony
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Az az érdekes helyzet jellemzi prioritást, hogy
egyrészt sikeresnek tőnik projektek száma és
ráfordítása, de sikertelennek, az elvárt
eredmény az energiahatékonyság révén
megtakarított
energiahordozó
csökkenés
tekintetében.
 Nem véletlenül javasolta 2008-as SKV ez
ügyben, hogy az energia-megtakarítás
mérté-két szerepeltetessék a kiválasztási
szempont-rendszerben. Jelenleg sem
kellıen szigorú a pályázatok
követelménye e tekintetben
(többletpontok alapján kezelt rendszer)
 A források 120 Mrd forinttal nıttek így
a relatív forrásbıség mellett kiemelten
kell figyelni a hatékonyságra.
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Már leírt és újonnan feltárt problémák

Következmények, javaslatok

Települési szilárdhulladék-gazdálkodás

− Egy igen drága, de korszerő hulladékkezelési
rendszer alakul ki Magyarországon. A lakosság
hulladékkezelési költségei jelentısen nınek.
− A tervezett fejlesztések a vártnál drágábban
valósulnak meg.
− A szelektíven győjtött hulladékok hasznosítása piaci
akadályokba ütközhet.
− Az elıállított komposzt nagy mennyisége
kihelyezhetetlen lesz.
− Önkormányzatok egy része nem kezdeményez
projektet a fehérfoltos területeken.

− Egyre több helyen fordul elı az országban, hogy az
önkormányzatok nem partnerek a szelektív
hulladékgyőjtésben, miközben az országnak az EU
felé teljesítendı kötelezettségei vannak (pl. szerves
anyag tekintetében). Az önkormányzatoknak mivel
nem kötelezı feladata a szelektív hulladékgyőjtés
(csak a hulladékok győjtése és szállítása közfeladat!)
megteheti, hogy az állami pénzen kiépült, korszerő –
ugyanakkor drágán üzemeltethetı – hulladékkezelı
rendszerek helyett magán-lerakókra viteti a
hulladékot, alacsonyabb lakossági hulladékdíj
meghatározhatóság reményében.

 A felvett problémákat a gyakorlat igazolta.
Számos hulladékgazdálkodási rendszer nem
teljesíti az EU/hazai elıírásokat, ennek
ellenére kevés a pályázó, ami azt mutatja,
hogy a bonyolult és idıigényes pályázati
rendszer elriasztja a megcélzottakat (több
esetben önerıbıl fejlesztenek, mert a több
éves pályázati folyamatot nem áll módjukban
lefolytatni).
 Az eddigi tapasztalatok alapján újra kell
gondolni a támogatható technológiák körét,
és most már végleges formában, reális
kötelezıen alkalmazandó és nyilvános
egységárakkal. A sablonokat a fejlesztések
sajátosságaihoz kell igazítani.
 Módot

kell keresni, az olcsóbb,
munkaigényesebb megoldásoknak

Továbbra is probléma az anyagában való
hasznosíthatóság gazdaságossága. A jelenleg
mőködı piac sem a megelızést, sem ezt
nemigen tolerálja.

 A jelenleginél nagyobb hangsúlyt kellene
fektetni, a rendszerekhez kapcsolható,
amúgy is munkaigényesebb hulladékfeldolgozó
ipar
fejlesztésének
támogatására.

Szennyvízkezelés fejlesztése
− A lakosság szennyvíz-kezelési költségei jelentısen
nınek.
− A tervezett fejlesztések a vártnál drágábban
valósulnak meg.
− Az önkormányzatok drágább, hagyományos
rendszereket igényelnek, a szakszerő egyedi
szennyvízkezelés és a természetközeli tisztítás
háttérbe szorul, a költséghatékonyság sérül.
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A lekötések alapján a konstrukció csoport
sikeresnek számit, az eredmények alapján már
kevésbé. A szennyvízcsatornával ellátott
lakások aránya cél teljesül, az elıírt tisztítási
arányra vonatkozó viszont nem annyira.
Elmondható, hogy a ROP szintő megvalósulás,
megoldások jobbak, mint a KEOP szintőek. Ez
másutt is igaznak tőnik.
 A ROP-ok tapasztalatait felhasználva
javítani kellene a KEOP pályázati
rendszerét, bár az egyedi megoldások ott
sem terjedtek el eléggé.
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Már leírt és újonnan feltárt problémák

Következmények, javaslatok

Megfelelı ivóvízminıség biztosítása
− A gazdaságosság, költséghatékonyság szempontjait
figyelembe kell venni a fejlesztések megvalósításánál,
különben drága, kihasználatlan kapacitású rendszerek
jönnek létre

A legproblémásabb terület, így errıl külön
értékelést készítettünk a táblázat végén. A
kényszerpálya jelleg itt érzékelhetı a
legmarkánsabban.
Az általános problémák mellett sikerült azzal is
rontani a helyzeten, hogy a pályázatot egyre
− A lakosság számára a vízdíjak növekedése várható
(amely a többi közüzemi díjjal együtt jelentıs mértékő gyakrabban módosították. Az elıírások egyre
szigorúbbak lettek – miközben közismerten
lehet)
kevés a pályázat a szigorú elıírások miatt. Az
ivóvízminıség javítása konstrukció így jórészt
− Számos olyan elıírást is belefoglaltak a pályázati
ténylegesen kényszer, anélkül hogy hasznáról
kiírásba, amely nem a fenti célt, hanem az államtól
az érintettek meg lennének gyızıdve. A
már régóta hiába várt Víziközmő Törvényben
konstrukció eddig kudarcként minısíthetı.
szükséges majdani rendelkezések teljesítését írja elı
 Az egész konstrukció csoportot felül
(pl. a meglévı rendszerekre vonatkozó díjpolitikát,
kellene vizsgálni, tárgyalva az EU-val is,
pótlási és fejlesztési terveket stb.), s e teljesítésektıl
a normarendszerrıl.
teszi függıvé a pályázati támogatás megadását. Ezek
az elıírások sokkal súlyosabbak (nehezebben
 Olcsóbb megoldásokat kellene preferálni,
teljesíthetık) a pályázatban, mint az alapcél
akár a határértéket enyhén meghaladó
teljesítése.
eredménnyel is.
Árvízi biztonság javítása
− Az elmúlt idıszak, és jelen megszorításai
elvonásokkal jártak a már mőködı projektek
 A várt problémák szinte mindegyike
tekintetében is, ez lassította végrehajtásukat, de nem
beigazolódott, annak ellenére, hogy ez az
változtatta meg a céljaikat. Kérdés, hogy ez a
egyik legsikeresebb konstrukció csoport.
továbbiakban is így lesz-e? Ez bizonyos fokig
A VTT szabályozás hiába tartalmazta a
kockázati tényezı.
tájgazdálkodás elterjesztésének igényét, az
− A fenntartás finanszírozása mind a megépítendı
ökológiai szempontok szélesebb körő
mővek, mind az eredményként megjelenı kívánatos
érvényesülését ebben az ügyben a vízügy
ártéri állapotok tekintetében bizonytalan.
nem kapott támogatást.
− A tájgazdálkodási rendszerek a mezıgazdasági
☺ A problémán sokat javít az új, a
termelık összefogását, és szoros együttmőködését
tájgazdálkodás vízi infrastrukturájának
igénylik, ami nálunk nagyon nehezen megy.
megvalósítását támogató konstrukció.
− Az agrár-környezetvédelmi lépések erıtlen volta,
akadályozza az elıre lépést.
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Már leírt és újonnan feltárt problémák
Komplex vízvédelem
− Ezen projektek fontos jellemzıje, hogy megvalósításuk egyszerre lehet társadalmi, gazdasági és
környezeti érdek. Ezen érdek összehangolása
ugyanakkor korántsem egyszerő. A környezeti
érdekek (annak nem megfelelı képviselete) miatt
rendszerint alul maradnak a gazdasági érdekekkel
szemben.

Következmények, javaslatok
Komplexitás eddig sem volt erıssége a tervrendszernek, de itt az is kiderült, hogy egy adott
OP belül is szinte lehetetlen ezt elérni.
 A pályázati rendszer átalakításánál ki
kell dolgozni egy a komplex projektek
kezelésére alkalmas rendszert.

Vízbázisvédelem, rekultiváció, kármentesítés
− A legfontosabb kockázat az, hogy nem tényleges
veszélyeztetés mértéke, hanem az önkormányzatok
anyagi és kapcsolati helyzete befolyásolja a
beavatkozások sorrendjét
− A tervezett fejlesztések a vártnál drágábban
valósulnak meg.
− A probléma súlyához képest jelentéktelen javulás
várható.
Természetvédelem
- Az akciótervekben tükrözıdı célok megfelelıek,
ugyanakkor a források nagyságrendje olyan kicsi, hogy
nem várható jelentıs elırelépés, amit pedig az olyan
kötelezettségek, mint a VKI, vagy a biológiai
sokféleség megırzésére vonatkozó egyezmények
követelményeinek (pl. a legújabb, a Nagoyai
Jegyzıkönyv, amely többek között a védett területek
kiterjedésének növelését tőzi célul) igényelne.
- Hiányzó területek például:
az ex situ génmegırzés, a tájfajták elterjesztése
(amely terén hazánknak nemcsak nagy felelıssége, de
óriási lehetıségei is vannak)
természetvédelmi szempontból kiemelkedıen értékes
területek nemzeti parkok tulajdonába kerülésének
támogatása
- Az élıhely- és a biológiai sokféleség megırzése terén
elengedhetetlen az agrár-tárca együttmőködése, ez a
természetvédelem sikerességének is a kulcsa.

Annak ellenére, hogy a jelentıs összegeket
költöttünk hulladéklerakók rekultivációjára,
mégis elmaradás van a rekultivált lerakók
számában, ugyanakkor a kiterjedési mutatók
már jók. Ennek megfelelıen nagyobb mérető
lerakók kaptak támogatást inkább.
 Valahonnan forrást kellene biztosítani a
rekultivációs igények kielégítésére.
Hasonló elmaradás van a kármentesített
területek nagyságában is.

 A prioritásnak össze kellene hangolódnia
az ÚMVT-vel, enélkül sem az NKP sem a
VKI célkitőzései nem teljesíthetık.

A megfelelı ivóvízminıség biztosítása konstrukció csoport
A megjelent új ivóvíz-minıségi problémák valós indoka az EU tagországokra kialakított
határértékrendszer bevezetése volt, a viszonylag speciális körülményekkel rendelkezı
Magyarország számára. Az ország elfogadta az EU-s ivóvíz-minıségi elıírásokat, s vállalta,
hogy adott határidıre biztosítja az elıírások betartását (megteremti a feltételeket hozzá). E
vállalásának teljesítését azonban az önkormányzatokra hárította át e pályázattal, így az
önkormányzatokat anyagi hozzájárulásra - önrész befizetésére - is kötelezve.
Annak ellenére, hogy a WHO és a hazai kutatások is kimutatták már, hogy az arzénes víz
hatással lehet a bır- és a tüdırák, nagyobb koncentrációban pedig a hólyag- és a veserák
kialakulására, az már bizonytalan, hogy ennek elkerülésére szükséges Magyarországon az
igen szigorú uniós 10 mikrogramm/liter határérték betartása. A beérkezı információk
jellemzıen nem egyértelmőek, nem derül ki belılük, hogy milyen koncentrációjú arzén-
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tartalmú vizet lehet tartósan egészségkárosodás nélkül fogyasztani. Az Európai Unió a
tengerparti országok nyomására szigorította az ivóvízben jelen lévı arzén határértékét. Az ott
élık szervezetébe, a tengeri halak viszonylag nagy az arzén tartalma miatt több arzén jut. A
csatlakozási tárgyalások folyamán - a sajtóhírek szerint - volt olyan idıszak, amikor az akkori
egészségügyi tárca és az Országos Közegészségügyi Központ - Országos Környezetegészségügyi Intézet nem fogadta el az arzéncsökkentés elıírt mértékét, és elegendınek
tartotta volna a literenkénti 30 mikrogrammos mennyiséget. Ennyi volt akkor a WHO
elıírás, és ezt viszonylag egyszerően teljesíteni tudtuk volna. A határérték azt a mennyiséget
jelöli, amelynek rendszeres fogyasztása sem okoz megbetegedést, a problémás mennyiség
ennek többszöröse általában. Bór esetében a WHO által megállapított határérték például
ezerszeres biztonsági tényezıt tartalmaz.
A megfelelı ivóvízminıség javítását szolgáló projektek esetében a fı problémát a lakossági
fizetıképesség jelenti. A szigorú határértékek betartása csak díjak jelentısebb növekedése
mellett lehetséges, és ha ehhez hozzászámítjuk, a hulladék és szennyvízdíjakat is, ez akár
elviselhetetlen szintet is jelenthet a lakosság számára. Nem véletlenül nıt meg az utóbbi
idıben a közüzemi tartozások szintje. Nem véletlen, hogy a Nyírségvíz Zrt. három és fél Mrd
forint uniós támogatásról mondott le a tulajdonos önkormányzatokkal együtt azért, hogy a
nemzeti ívóvízminıség-javító program drága és jelentıs díjnövekedéssel járó fejlesztései
helyett olcsóbb megoldást találjon.

4.2 Javaslat az akciótervek által befolyásolt más tervben, illetve
programban figyelembe veendı környezeti szempontokra
Az akcióterveket befolyásoló tervek, programok koherenciájának növelése
Az akciótervek alapvetıen a már meglévı stratégiák, tervek végrehajtását szolgálják, ilyen
értelemben nem képesek befolyásolni más terveket, programokat. E tekintetben tehát a kérdés
inkább fordított: miként képesek más tervben, programban meghatározott környezeti
szempontokat érvényesíteni az akciótervek.
E kérdésben az alapvetı problémát az jelenti, hogy a hazai stratégiák és tervek általában
egymás mellettiségükben léteznek, nincs közöttük egyértelmő alá- és fölérendeltségi viszony,
sıt bizonyos esetekben hiányoznak. Így a külön dokumentumokban meghatározott –
elsısorban ágazati és környezetvédelmi, fenntarthatósági – célok gyakran kioltják egymást.
Ahhoz, hogy az akciótervek prioritásai megfelelıen tükrözzék Magyarország stratégiai
prioritásait és környezetvédelmi elkötelezettségét, a különbözı célok közötti ellentmondások
feloldására, a megfelelı kompromisszumok megtalálására lenne szükség.
Olyan stratégiai tervezési rendszer kialakítására lenne szükség, amelyben az átfogó és
horizontális jellegő stratégiák megkerülhetetlen szempontokat tartalmaznak az ágazati és
regionális stratégiák számára. Ott, ahol a különbözı célok között ellentmondások feszülnek
(pl. versenyképesség vs. környezetvédelem) megfelelı vizsgálatok szükségesek, amelyeket
aztán megfelelı politikai döntések kell, hogy kövessenek. Elvileg ezt a folyamatot facilitálja a
stratégiai környezeti vizsgálat.
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Szinergikus hatások erısítése
A legfontosabb környezeti szempontok az alábbiak:
− A szinergikus hatások erısítése érdekében szükséges lenne a projektek ütemezése és
összehangolása az OP-n belül, és az OP-k és a ROP-ok között. A komplex vagy
összefüggı fejlesztéseket, amelyek szükségszerően több pályázaton keresztül érhetık
el az intézményrendszer nem hangolja össze. Szükséges lenne az összefüggı,
egymásra épülı projektek kezelésére vonatkozó eljárásrend kialakítása. Az NFÜ a
hatékonyság javítása érdekében elláthatná a fejlesztések ilyen jellegő
összehangolásának irányítását.
− Nem változott, pedig az eddigi tapasztalatok alapján hatásos lenne a Bizottság által
elfogadandó OP dokumentumban is tisztázni egy egymásra épülı projektek kezelésére
vonatkozó eljárásrend kialakításának szükségességét.

 Nem változott, pedig az eddigi tapasztalatok alapján hatásos lenne a Bizottság által
elfogadandó OP dokumentumban is tisztázni egy egymásra épülı projektek
kezelésére vonatkozó eljárásrend kialakításának szükségességét.
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5 A VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK MONITOROZÁSÁRA
VONATKOZÓ JAVASLATOK ÉRTÉKELÉSE, TOVÁBBI JAVASLATOK
Az akcióterv csoportok esetében a várható környezeti hatások monitorozására vonatkozó
javaslatok értékelése során figyelembe kell venni, hogy az alkalmazott indikátor készlet az
operatív programok szintjén került meghatározásra. Az operatív programok
nyomonkövetésére szolgáló indikátorokat 2007-ben rögzítették az operatív programok,
amelyeket azóta folyamatosan mérnek – az akciótervek által meghatározott – pályázati
kiírásokban és kiemelt projektekben. Ezen indikátorok mérhetıségét a félidei értékelések
részletesen elemezték. Ezekkel kapcsolatos további javaslatok meghatározásakor figyelembe
kell venni, hogy új indikátor javaslatok esetében azok csak kizárólag a 2011-2013 közötti
idıszak nyomon követésére lehetnek alkalmasak. E gyakorlattól teljesen eltérı módszer
meghatározása az utolsó (2011-2013 közötti) idıszakban már nem indokolt, kisebb mértékő
módosításokat a félidei értékelésben szereplı információk alapján, megfelelı IH szándék
esetén lehet és érdemes megtenni.


A módosítások tekintetében, ha általános indikátort akarnánk a változtatásokhoz
adni, akkor egyrészt a kedvezményezetteknél a fel nem használt források, illetve
az elvonásokkal érintetteknél a felmerült hiányok léte vagy nem léte lehet jó
értékmérıje az intézkedésnek. Másrészt érdemes megvizsgálni, hogy a változások
mennyiben rontották illetve javított a prioritások eredeti indikátorait.
Az egyes változtatási lépések is értékelhetık olyan környezetileg és a fenntarthatóság
szempontjából fontos indikátorokkal, amelyek alapján ex-post környezeti értékelést
lehet csinálni és az itt felmerült megállapítások igazolást vagy cáfolatot nyerhetnek a
hatások tekintetében, Ezeknek az indikátoroknak egy részét eleve elıírták, másokat
ezekbıl lehet levezetni.
5-1. táblázat A módosítások értékelésnek lehetséges indikátorai:

Módosítások
indikátor
KÖZOP 5. prioritásához (kérékpárút • A
megfelelı
színvonalú
kerékpárutak
hossza,
fejlesztésre) a 2. prioritásból, miután a Duna
kihasználtsága.
hajózhatósága projekt nem kerül beadásra
• Személygépkocsi forgalom alakulása a párhuzamos utakon,
illetve a fejlesztések környékén.
KÖZOP
3.
prioritáson
belüli • A meglévı víziút kihasználtsági mutatói a Dunán. Ebben az
forrásátcsoportosítás a 3.2 kerékpárút
esetben jó lenne a valós szállítási igényt és az ehhez tartozó
hálózat fejlesztése konstrukcióra
környezeti következményeket becsülni. Ez utóbbinál a
közúti szennyezés csökkentı hatásokat is.
KEOP 4., a megújuló energiaforrásfelhasználás növelése prioritáson belüli
• A megújuló erıforrások használatának növekedése, és
átcsoportosítás
megoszlása az egyes források szerint.
KÖZOP 3. térségi elérhetıség javítása
• A fıutak állapota mőszaki megfelelıség szempontjából, a
prioritásából a KEOP 4., a megújuló
balesetek számának alakulása.
energiaforrás-felhasználás
növelése
prioritásba
• A megtakarított energia mennyisége, és megtakarítás
fajlagos költsége.
KÖZOP 2., 4., és 5. prioritásából a KEOP
• A
települési,
városkörnyéki
és
településközi
5., a hatékony energia-felhasználás növelése
tömegközlekedés mutatóinak alakulása.
prioritásba
• Személy és teherszállítási indikátorok. TERM 10., 11., 20.
indikátor alakulása (3.6.3. fejezet)
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6 KÖZÉRTHETİ ÖSSZEFOGLALÓ 
6.1 A vizsgálat körülményei
2011 elejére elkészült és elfogadásra került a 2011-2013-as idıszak akcióterveinek
környezeti értékelése. Az értékelés a 2007-2013-as Európai Uniós programozási idıszak
Strukturális és Kohéziós Alapok felhasználását segítı, 2011-13-as idıszakára vonatkozó azon
akcióterveket érintette, melyek várhatóan jelentıs környezeti hatásokkal járnak, melyek a
következık: Közlekedési Operatív Program (KÖZOP), Gazdaságfejlesztés Operatív
Program (GOP, Társadalmi infrastruktúra Operatív Program (TIOP), Környezet és
Energia Operatív Program (KEOP). A négy ágazati jellegő operatív program mellett a
Regionális Operatív Programok (ROP-ok) csatlakozó konstrukcióit is a vizsgálatba kell
vonni.
Ezek után elkészült az OP-k félidei áttekintı értékelése mely szerint:
 Az Új Széchenyi Terv és a szakpolitikai stratégiák figyelembevételével egyes
konstrukciók feltételrendszerének átalakítása, célcsoportjainak finomítása, és az operatív
programok közötti forrásátcsoportosítás szükséges.
 Szükséges az alacsony népszerőségő konstrukciók és a magas megvalósítási kockázatú
projektek stratégiai szintő felülvizsgálata, az abszorpciós kockázatok folyamatos nyomon
követése és döntés egyes projektek folytatásáról vagy leállításáról.
Ennek megfelelıen az azóta eltelt idıszakban a magyar fél már több OP
vonatkozásában jelezte EUB számára, hogy 2011 során programmódosítást fog
kezdeményezni. A forrásmozgatással járó OP módosítások alapvetı okaiként
 az abszorpciós, forrásvesztési kockázat problémákat (KÖZOP, TÁMOP TA,
KEOP 1. prioritás),
 különbözı sikeres programok a nagy érdeklıdés miatti forráshiányát (KEOP 4-5.
prioritás, ÁROP TA, VOP 2. prioritás), és
 az új szakpolitikai célokkal való összhang megteremtésének szükségét (KEOP 4-5.
energiahatékonyság, megújuló energia)
jelölte meg.
A forrásátcsoportosítással Magyarország számára lehetıség nyílik a források hatékonyabb
felhasználására, mert egyrészt indokolt fejlesztések megvalósíthatóvá válnak, másrészt a
forrás átadó prioritások és az ország esetében minimalizálódik a források fel nem
használásának veszélye. A tervezett forrásátcsoportosítások mértéke elsısorban finomhangolást, és nem radikális forrás reallokációt jelent.
Az összes pénzmozgás közel 275 Mrd (továbbiakban Mrd) forintot érint, ebbıl a fent
felsorolt, várhatóan jelentıs környezeti hatásokkal járó OP-kat és akcióterveiket érintı
pénzmozgás mintegy 196 Mrd forintot tesz ki.
A módosítások olyan jelentısek, hogy szükséges vizsgálni ezek környezeti
következményeit, ennek megfelelıen az értékelés célja:
– a módosítások megvalósulása esetén fellépı esetleges rövid és hosszú távú környezeti
kockázatok feltárása;
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–
–

a módosítások értékelése a fenntarthatóság és az Új Széchenyi Terv szempontjából,
illetve az illeszkedés biztosítása az ország a fenntarthatósági és környezeti céljaihoz;
a fellépı környezeti kockázatok és fenntarthatósági problémák elhárítására,
csökkentésére vonatkozó esetleges alternatív megoldások, javaslatok megnevezése és
bemutatása.

6.2 A vizsgálat néhány fontos módszertani kérdése
Az elemzésnek bemutatta a jelenlegi helyzetképet, és vizsgálta az operatív programok és
módosításaik illeszkedését más ágazati tervekhez és az ország környezetvédelmi
célkitőzéseihez. Vizsgálta az operatív programok megvalósulása után a környezeti elemekben
és rendszerekben beálló változásokat, valamint ezek helyzetének változását a tervek
megvalósulása nélkül. Javaslatokat adott mind a kedvezıtlen hatások csökkentési
lehetıségeire, mind a tervek környezeti és fenntarthatósági szempontból kedvezıbbé tételére,
valamint a várható környezeti hatások további mérésére és nyomon követésére.
A tervezett változások ugyan érintik az operatív programokat, viszont nem annyira
jelentısek, hogy a teljes rendszer értékelését újra kelljen végezni, a feladatot úgy kellett
megoldani, hogy a meglévı értékelésekbe építjük be a változásokat, és ezek környezeti
hatásait, felhasználva a korábban kialakított értékelési rendszert.
A módszertan lépései:
4) Elkészítjük a korábbi 4 témakörre önállóan készült környezeti vizsgálat
szintézisét, amely így végeredményben minden a környezetre hatással lévı operatív
program összesített hatásait mutatja be. Megtartjuk az eddig alkalmazott felépítést és
értékrendet, hiszen így jobban lehet érzékeltetni a változásokat.
5) A változásokat átvezetjük a szintetizált anyagba.
6) Értékeljük a módosításokat az eddigi megállapítások, problémák, javaslatok alapján.
A lényeg egyrészt, hogy meg tudjuk határozni a programok változásai miatti
módosulást a korábban leírtakhoz képest, másrészt, hogy meg tudjuk állapítani a
módosítások kedvezı, vagy kedvezıtlen irányú lépést jelentenek-e.
Az SKV várható eredményei két fı részre oszthatók:
 Egyrészt környezeti szempontból minısíti a módosítások nyomán kialakuló
várható új állapotokat, véleményt alkot az érintett prioritások változása okozta új
környezeti és fenntarthatósági teljesítményérıl,
 Másrészt javaslatokat fogalmaz meg, az esetleges problémák csökkentésére, a
változásokkal érintett tervek és a késıbbi pályázati kiírások környezeti
megfelelıségének elısegítésére vonatkozóan.

6.3 Az SKV tárgya
A vizsgált 2011-2013 közötti idıszakra vonatkozó akciótervek stratégiai környezeti
vizsgálatai – a módszertani elvárásoknak megfelelıen – együtt készülnek a tervekkel. Ebbıl
adódóan a vizsgálat az SKV-t végzı munkacsoport számára átadott OP módosítások a 2011.
október végi állapotot tükrözik, ami meglehetısen sok bizonytalanságot hordoz, így az
információhiánnyal is meg kell küzdenünk.
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A fı eldöntendı kérdés a módosításokra vonatkozóan, hogy környezetvédelmi és
fenntarthatósági szempontból javult-e a vizsgált rendszer megítélése, mit nyertünk és
mit vesztettünk ezekkel?
6-1. táblázat Az értékelést érintı tervezett módosítások:
Pénzmozgások, átcsoportosítások

1.

2.

3.

4.

5.

6.

KÖZOP 5. prioritásához (Új konstrukcióként kerékpárút fejlesztésre) a 2.
prioritásból („Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti
elérhetıségének javítása konstrukció”), miután a Duna hajózhatósága projekt
nem kerül beadásra
KÖZOP 3. prioritáson belüli forrásátcsoportosítás a 3.2. azaz a „Kerékpárút
hálózat fejlesztése” konstrukcióra a 3.5-bıl, azaz a „Térségi elérhetıség
javítása” kiemelt projektekbıl
KEOP 4., „Megújuló energiaforrás-felhasználás növelése” prioritáson belül
(„Nagy– és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének támogatása”
konstrukció megszőnésével) átcsoportosítás
KÖZOP 2., 4., és 5. prioritásából a KEOP 5., azaz a „Hatékony energiafelhasználás növelése” prioritásba (2.4 és 2.5 Az ország és a régióközpontok
nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetıségének javítása 55 Mrd + 4.1 és 4.5
„Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának
és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése” 5 Mrd + 5.4 és 5.5 „Városi és
elıvárosi közösségi közlekedés fejlesztése” kiemelt projektek 60 Mrd)
KÖZOP 3. prioritás 3.4 és 3.5 konstrukciójából („Térségi elérhetıség
javítása”) a KEOP 4., a „Megújuló energiaforrás-felhasználás növelése”
prioritásba
KÖZOP 6. prioritásból a KEOP 8. prioritásába a technikai segítségnyújtás
forrásának emelésére a KEOP növekedések miatt
Összesen
A vizsgálat tárgya:

OP-n
belül
(Mrd)
20,7

OP-k
között
(Mrd)

4

8

120

40

3
33
195,7

163

6.4 Környezeti és fenntarthatósági hatások
A fenntarthatósági kritériumok és az egyes konstrukció csoportok egymáshoz való
viszonyát mutatja be a 6.-2 táblázat. A táblázat egy-egy mezıjében két információt
szerepeltetünk, egyrészt azt jelöljük, hogy az adott konstrukciócsoport ért változás
megvalósulása, a szokásos gyakorlatot feltételezve, hogyan értékelhetı az adott kritérium
szempontjából, másrészt azt feltételezve, hogy a konstrukciók kialakításánál figyelembe
vették a kritériumot milyen szintő pozitív változás érhetı el az értékelt viszonyban. Például a
közösségi közlekedés fejlesztésérıl az energiahatékonyságra történt erıforrás átadás a
levegıminıség szempontjából meglehetısen ellentétes hatású, és ezt egy fenntarthatóbb
tervezés is csak enyhíteni tudná. Ezzel szemben a bioetanol üzemek helyett megvalósítandó
más megújuló erıforrás fejlesztéseknél egy fenntarthatóbb tervezés pozitív eredményeket tud
elérni.

206

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

4. Terület felhasználási korlátok
érvényesítése
5. A biológiai sokféleség megırzése
6. Az építészeti, táji kulturális értékek
fennmaradásának biztosítása
7. A környezethez alkalmazkodó
fogyasztási és termelési mintázatok
megırzése
8. Az életmódválasztás lehetıségeinek
megırzése
9. Szubszidiaritás a tevékenységek
szintjén
10. A helyi erıforrások a helyiek hasznát
szolgálják.
11. A régió nem korlátozhat más régiót a
fentiek elérésében

+
+
0
0
0
0
0
0
0
0

5. 8 Mrd Ft átcsoportosítása a megújuló
energiaforrásfelhasználásra

3. A lerakott hulladékok mennyiségének
és veszélyességének csökkentése

4. KÖZOP-ból KEOP 4: A
megújuló energiaforrásfelhasználás növelése
prioritásba

2. A természeti erıforrások igénybe
vételének kívánatos szintje

+
+
0
0
0
0
-/+
0
+
+
+
+
0
0

3. KÖZOP-ból a KEOP 5:
Hatékony energiafelhasználás növelése
prioritásba

1. A feltételesen megújuló környezeti
elemek megırzése

2. KÖZOP 3. prioritáson
belül kerékpárútra
forrásátcsoportosítás

Módosítások

1. KÖZOP 5. prioritásához
(kérékpárút) a Duna
hajozhatóságból

6-2. táblázat A fenntarthatósági kritériumok és a változások egymáshoz való viszonya

+
+
0
0
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
0
0
0
0
+
+

-/+
-/+
+
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-/+
0
0
0
0
0
0
0
-/+
+

+
+
+
+
0
0
+
+
-/+
+
-/+
+
0
+
0
+
0
+
0
+
0
0
+
+

-/+
+
0
0
0
0
0
0
+
+
+
+
0
+
0
+
0
+
0
+
0
0
0
0

12. A fenntarthatóság elveinek erkölcsi
normává válása
A táblázat jelkulcsa:
-- erıs negatív kapcsolat, a fenntarthatóság szempontjából
- negatív kapcsolat, a fenntarthatóság szempontjából
0 semleges kapcsolat, vagy kiegyenlített kapcsolat
++ erıs kedvezı kapcsolat, a fenntarthatóság szempontjából, -/+ mindkét kapcsolat felmerült
+ kedvezı kapcsolat, a fenntarthatóság szempontjából,
+ a fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevı tervezés esetében milyen lehet az adott
akcióterv csoport hatása
Kék mezıvel jelölve a kedvezı megítéléseket
Piros mezıvel a fontosabb kedvezıtleneket, és
Narancssárgával a kevésbé fontos kedvezıtleneket.

A táblázat jelzi, hogy a módosítások legnagyobb része pozitív a fenntarthatóság
szempontjából. Néhány ponton viszont jelez problémát a mátrix. Ebbıl a legfontosabb
probléma a városi és elıvárosi közösségi közlekedéstıl, valamint a vasúti fejlesztésektıl
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elvont források kérdése, ahol az eredményt egy nyilvánvalóan negatív hatás, és egy
nyilvánvalóan pozitív, de mértékében nem ismert hatás eredıje fogja adni a jövıben. Ezért se
mindegy, hogy az átcsoportosítás ezen területen milyen környezetvédelmi hasznokkal jár.
A módosítások környezeti hatásainak értékeléséhez le kell ezeket fordítani a tevékenységek
szintjére. Az értékelés tárgyát a következıkben meghatározott változások jelentik:
Elvonás területei:
• Városi és elıvárosi közösségi közlekedés fejlesztése
• Vasútfejlesztés
• Útépítés
• Hajózhatóság fejlesztése a Dunán
• Bioetanol üzemek létesítése
• Intermodális fejlesztések

- 60 Mrd
- 55 Mrd
- 44 Mrd
- 20,7 Mrd
- 8 Mrd
- 5 Mrd

Forrás bıvülés területei:
• Energiahatékonyság javítás
• Megújuló energiaforrás felhasználás*
• Kerékpárút fejlesztés

+ 120 Mrd
+ 48 Mrd
+ 25 Mrd

* a bioetenol üzemek nélkül

A bıvülés oldaláról közelítve a változásokat azok mindegyike környezetvédelmi célúnak
számít, sıt a 3 tevékenységi kör közül egyedül csak a megújuló energiaforrások
használata jár számottevı problémákkal a környezeti hatások szempontjából. A másik
két kedvezményezetnél az esetleges kedvezıtlen környezeti hatások az eredményekhez képest
szinte elhanyagolhatók.
A megújuló energia felhasználás általában környezeti szempontból pozitív hatású: egyrészt
a természeti erıforrások kímélı használata, másrészt a jellemzıen alacsony szennyezıanyag
kibocsátás miatt. Az energiaellátás biztonságának növekedése mellett a diverzifikáció, és
kedvezı esetben az ezzel együttjáró szállítás-igényesség csökkenésnek szintén pozitív
környezeti haszna lehet. A kedvezı hatások mellett az ilyen típusú fejlesztéseknek számos
természetvédelmi (pl. a biomassza, szélerımővek, és szivattyús tározó erımővek), illetve
környezetvédelmi (pl. geotermális energia) korlátja is lehet.
Környezeti problémák a megújuló energia felhasználás során:
Szélerımővek
 A szélerımővek egyik legkedvezıtlenebb hatása az élıvilághoz köthetı. Az ütközéses
balesetek sérüléssel, pusztulással járnak. Veszélyeztetettek a repülı állatok: a rovarok,
a madarak és a repülı emlısök (denevérek).
 Az egyes szélerımővek magas mőszaki és munkakultúrát sugárzó létesítmények, a jó
értelemben vett design mintapéldái lehetnek. Tömeges jelenlétük azonban többnyire
tájidegen. Tájképi hatásuk nagymértékben függ a befogadó környezet jellegétıl. A
probléma kezelésére már több megye készített olyan területrendezési tervet, amely
meghatározza azokat a területeket, amelyek telepítés szempontjából vizsgálat alá
vonható, így az ezzel való összhang feltétele a fejlesztéseknek.
Biomassza hasznosítás
 A nagy monokultúrák létrejötte károsíthatja a természetes élıvilágot, csökkentheti a
biodiverzitást.
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 A természetes felszínborítottságot egy mesterséges, csak fokozott emberi
beavatkozásokkal fenntartható rendszer váltja föl, ahol fennáll pl. a fokozott vegyszer
használat szükségessége, vagy a génkezelt fajták elterjedése.
 Nı a nitrogén-oxid kibocsátás (valószínőleg a levegı nitrogénjébıl keletkezik a
magasabb hıfokon történı égés következtében).
 Jelentıs szállítási igényt generálhat.
Geotermális energia
A kitermelt víz minısége és a készletek véges volta a legnagyobb probléma:
 A hasznosítás környezetvédelmi korlátja a felszín alatti vizek mennyiségi védelme
(mert a korlátozottan utánpótlódó felszín alatti vizek egységes hidraulikai rendszert
alkotnak, valamint mert a különbözı rétegek igénybevétele kihat az egész rendszerre).
 A termálvíz kibocsátások természetes sótartalmuknak köszönhetıen az utóbbi években
a használt vizek kategóriából átsorolásra kerültek az ipari szennyvizek közé.
 A hévízkészlet túltermelése miatt több fokos vízhımérséklet-lehőlés következhet be,
miután termálvizes rendszerben kialakuló depresszió (süllyedés) hatására a keveredési
folyamatban tovább nı a hidegvizes áramlási rendszer szerepe.
Vízenergia hasznosítás
 Az erımő megváltoztatja a vízjárást, az érintett folyó hidromorfológiáját. A Vízkeretirányelv szerinti besorolás az erımővel érintett víztesteket erısen módosítottnak ítéli.
 Megváltoznak a hordalékviszonyok, kikényszerülhet a folyó további lépcsızése, ami a
folyó hordalékszállító és mederalakító képességét módosítja.
 Megváltozik a vízminıség, a tározás miatt erısödik az állóvízjelleg, a duzzasztás alatti
szakaszon a vízhiány okozhat gondot.
 Az erımő kiterjedt területen, jelentıs mértékő talajvízszint változás okoz.
Belvízprobléma jelentkezhet az érintett területen.
 A vízminıségi és –mennyiségi változások megváltoztatják a vízi és vízparti
élıhelyeket, a meglévı védettség gyakran nem biztosítható tovább.
 Hallépcsı nélkül a vízerımő korlátozza a halak vándorlását, halsérülést és pusztulást
okoz.
A megújuló energiaforrások használata esetében részben a forrás kiválasztásától, részben az
alkalmazott technológiától és telepítési helytıl függnek a hatások. Ezeket viszont csak a
pályázók jövıbeli választásai határozzák meg, így jelenleg az egyes megújuló
energiaforrásokhoz kötıdı esetleges következmények mutathatók be.
Áttekintve a fosszilis energiahordozók használatával kapcsolatos környezeti és egyéb
elınyöket és hátrányokat nyilvánvalóan látszik, hogy bármilyen megoldást választunk,
mindegyik különbözı környezeti vagy más kezelendı problémákat generál. Környezeti
szempontból az energiafelhasználás csökkentése az egyetlen olyan megoldás, amely –
megfelelı területeken történik a felhasználás csökkentése - nem okoz újabb környezeti
problémát. Ennek ismeretében az energiahatékonyság növelése nagyon fontos, környezetileg
alapvetıen támogatandó intézkedés. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a kedvezıtlen
környezeti hatások csak akkor mérséklıdnek, ha a fokozott hatékonyság eredményeként az
össz-energiafelhasználás ténylegesen csökken.
Hasonlóan igaz ez általában véve a megújuló energiaforrások hasznosítására is. Ha a
megújuló energiaforrások használata eredményeképpen ténylegesen kevesebb fosszilis
tüzelıanyagot égetünk el, akkor az, környezetileg elfogadható lehet. (Természetesen a
föntebb bemutatott járulékos negatív környezeti következmények lehetı legteljesebb körő
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csökkentése mellett) Abban az esetben azonban, ha a megújuló energiaforrások fokozódó
felhasználása jobbára csak a továbbra is növekvı energiaigények kielégítésére
fordítódik, akkor még a legkörnyezetbarátabb megoldások sem válnak a környezet (és
hosszú távon a társadalom) hasznára.
A nyertesek tekintetében az már más kérdés, hogy várható pozitív hatások mennyire
érvényesülnek a gyakorlatban. Ez a végrehajtás függvénye. Például a kerékpárutakhoz
megfelelı infrastrukturális elemek kapcsolásával (pl.: gépkocsi parkolók (P+R) pihenıhelyek
létesítése, információs táblák) növelhetık a kedvezı hatások.
Az elvonások megítélése már ellentmondásosabb. A városi és elıvárosi közösségi
közlekedés és a vasút fejlesztése a legnagyobb vesztese a módosításnak együttesen 115
Mrd Ft-tal. Ezek a fejlesztések mind a fenntarthatóság, mind a hagyományos környezeti
hatások szempontjából kedvezı változásokat, pozitív elıremozdulást jelentettek volna,
mégpedig a jelenlegi legnagyobb környezeti problémát jelentı közlekedési ágazat
tekintetében. A közösségi közlekedés, illetve a vasút fejlesztése lehetıvé tehetné a személyés tehergépkocsi használat csökkenését, és ezen keresztül érhetne el kedvezı változást az
ország környezetállapota tekintetében is. Ezek elmaradása ezért csak akkor tekinthetı
elfogadható csere részének, ha az energiahatékonyság javítás legalább ilyen nyereséggel
járna a fenntarthatóság és környezetállapot tekintetében. Természetesen ilyen mérleget
szinte lehetetlen készíteni a kérdés bonyolultsága és a jelentıs bizonytalanság miatt.
Azt viszont meg lehet állapítani, hogy a vasútfejlesztés és fıként a városi és elıvárosi
közlekedés fejlesztése célzottan elsısorban a települések területén mérsékelné a személy- és
tehergépjármő forgalomból eredı NOx- és CO2 terhelést, ezzel a jellemzıen magas PM10terhelést és a szintén aktuális települési problémaként jelentkezı ózon- és szmogképzıdés
kockázatát. Ezzel szemben az energiahatékonyság javításának levegıkörnyezeti elınyei
szétszórtan a pályázó intézmény/vállalkozás, stb. helyszínén, esetleg a hıerımővek
környezetében jelentkeznek.
Azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy a villamosenergia felhasználásnak az
energiahatékonyságból adódó csökkenése országos szinten érzékelhetı-e, avagy a
felszabaduló „energiakeret” más energiaigényes tevékenységekre fordítódik. Ha országos
szinten nem tapasztalható elmozdulás az energiafelhasználásban, akkor bizonyosak lehetünk
abban, hogy környezeti szempontból nem kötöttünk jó üzletet.
Bioetanol üzemek létesítése és a Duna hajózhatóságának kérdése a környezeti hatások
tekintetében ma is jelentıs viták tárgyai. Ezek elmaradását környezeti szempontból nem
tartjuk problémásnak. A hajózhatóság kérdése viszont fenntarthatósági szempontból már
árnyaltabb kérdés, azaz kedvezı és kedvezıtlen következmények egyaránt várhatók. A hajózó
utak kialakítása és fenntartása a Duna bizonyos szakaszain többnyire az élıhelyek rovására
tud megtörténni. A hajóforgalom keltette hullámverés – bizonyos partszakaszokon – szintén
veszélyezteti a dunai élıvilágot. Ugyanakkor a hajózóút használata jelentıs közúti forgalmat
válthat ki, ami óriási környezeti elıny lehet.
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Az eddig leírtak alapján a következı összefoglaló értékelés adható:
6-3. táblázat A Módosítások összefoglaló környezeti értékelése
Módosítások
KÖZOP 5. prioritásához (kérékpárút
fejlesztésre) a 2. prioritásból, miután a
Duna hajózhatósága projekt nem
kerül beadásra
KÖZOP
3.
prioritáson
belüli
forrásátcsoportosítás a 3.2 kerékpárút
hálózat fejlesztése konstrukcióra
8 Mrd Ft átcsoportosítása a KEOP 4.,
a megújuló energiaforrás-felhasználás
növelése prioritáson belül

Környezeti
értékelés

Fenntarthatósági értékelés

Kedvezı

Vegyes
hatású

Kedvezı

Kedvezı

Kedvezı

Kedvezı

Vegyes
hatású

Vegyes
hatású

Vegyes
hatású

Kedvezı

KÖZOP 2., 4., és 5. prioritásából a
KEOP 5., a hatékony energiafelhasználás növelése prioritásba

KÖZOP 3. térségi elérhetıség javítása
prioritásából a KEOP 4., a megújuló
energiaforrás-felhasználás növelése
prioritásba

Elfogadható változat
A kerékpárutak fejlesztése kedvezı
fejlemény, de nem szabad lemondania a
környezetbarát módon megoldott vízi
szállítás lehetıségérıl sem.
A változtatás mind környezeti, mind
fenntarthatósági szempontból kedvezı.
A változtatás mind környezeti, mind
fenntarthatósági szempontból kedvezı,
viszont nem mindegy, hogy milyen típusú
fejlesztésre használjuk az összeget a
megújuló erıforrásokon belül.
A vegyes hatások oka az, hogy az
átcsoportosítás jórészt a közösségi
közlekedés fejlesztésének rovására történt.
Ez lokálisan komoly problémát is
jelenthet. Ennek ellensúlyozására a
hatékony
energia-felhasználás
növelésének
nagyon
hatékony
megoldásait kell keresnünk.
A változtatás mind környezeti, mind
fenntarthatósági szempontból kedvezı.
viszont nem mindegy, hogy milyen típusú
fejlesztésre használjuk az összeget a
megújuló erıforrásokon belül.

A módosításokat tekintve csak kedvezı és vegyes hatású következményekkel
számolhatunk. Az általános megítélés pozitív. Környezeti és fenntarthatósági szempontból
a közösségi közlekedést érintı fejlesztések elmaradása jelenthet problémát a következık
miatt:
− A közlekedés okozta káros kibocsátások csökkentésének esélyei romlanak.
− Tovább erısödik a gépkocsi használat kényszere, az ezzel járó rossz beidegzıdésekkel
együtt. Ezzel erısödik a közúti fejlesztések iránti igény is, ami megint oda vonzza a
fejlesztési erıforrásokat.
− A vonzó, valós alternatívát jelentı tömegközlekedés kialakulásának amúgy is
forráshiányos helyzete, nem javul.
A Duna hajózhatósága projekt elmaradása a felmerült elsısorban ökológiai problémák
miatt kedvezı környezeti szempontból, viszont a fenntarthatóság szempontjából már nem
egyértelmő a helyzet. Gondoljuk meg, hogy a környezetbarát közlekedési módnak számító
víziút ki nem használása a nem környezetbarát szállítási módokat erısíti.

6.5 Javaslatok
A 2011 végi kifizetések általánosan alacsony szintje komoly problémákat jelez, ezek közül a
KEOP 10 %-os kifizetési aránya gyakorlatilag egy katasztrófa. A mellett a projektek
számának növekedésére is számítani kell jövıben, ami a várhatóan exponenciálisan növekvı
kifizetési igény jelentette feladatokkal együtt nagy terhet ró a pályázatokkal foglalkozó
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apparátusra, és ezekkel kapcsolatba kerülı hatóságokra. Az általános javaslatok ezt a
problémát igyekszenek enyhíteni.
 Az alacsony kifizetési szint elsısorban a megvalósítások lassúságára vezethetı vissza,
a túl bonyolult közbeszerzési rendszer, a lassú engedélyezés, a szakértelem hiánya és a
kapcsolódó kapacitások relatív szőkössége belejátszik a problémába. Ez azután a
kedvezményezettek gyakori határidı módosítási kérelme formájában meg is jelenik.
Másik oldalról kérdéses, hogy a továbbiakban a fenti kényszerbıl is következı
számlaáradatot a jelenlegi kifizetési rendszer gyızni tudná. Ennek megfelelıen
részben a kifizetési és számlázási rendszer újragondolásával, egyszerősítésével,
részben a megvalósítás gyorsításának, és a kedvezményezetteknek ebben való
támogatásával lehet kezelni a problémát. Ellenkezı esetben a célok nem teljesíthetıek.
 A módosítások eredménye nem csak a célokat, prioritásokat érintette, hanem a
támogatható projektek nagyságát is, jellemzıen a változás a nagyprojektek rovására a
sok kisebb projekt elképzelést preferálta. A nagyprojektek inkább a kidolgozók és
kedvezményezettek számára jelentek nagyobb és gyakran idıigényes feladatot, míg a
sok kis projekt a feldolgozók számára jelent nagy munkaigényt. A sok kis projekt a
kommunikáció és a tanácsadás szempontjából is nagyobb feladatot jelent. Ennek
megfelelıen a változás igényt támaszt a feldolgozó, kezelı apparátus irányába. Ez
kiegészülve a jelenlegi nagyon alacsony kifizetési szint után várható helyzettel
mindenképpen jelentıs fejlesztési igényt jelent a jövıre nézve. Ez az igény nem
csupán a létszámban, de valószínőleg a módszertanban is változásokat kell, hogy
eredményezzen.
 Az engedélyezési eljárások elhúzódásának okát az esetek jelentıs részében nem a
„bürokratikus akadályok”-ra, hanem a tervezési és hatósági munka nem kielégítı
feltételeire lehet visszavezetni. A tervezés és engedélyeztetés folyamatát (különösen a
környezetvédelmi engedélyezési eljárások esetén) jelentıs mértékben elısegítené a
megfelelı, naprakész adatbázisok megléte és elérhetısége, a tervezési és hatósági
munka személyi és eszközfeltételeinek javítása, illetve az ezekhez szükséges
támogatások biztosítása.
Javaslatok az átcsoportosításokkal kapcsolatban:
A társadalmi egyeztetés során konkrét javaslat érkezet a Magyar Természetvédık
Szövetségétıl: A kormány javaslata szerint a KÖZOP 3. prioritás (ERFA) terhére 40
milliárd forint kerül átcsoportosításra a KEOP 4. prioritásra (A megújuló energiaforrás
felhasználás növelése, ERFA). Ehhez kapcsolódva javaslom, hogy a KEOP 4. prioritásra 38
milliárd forint, és a 6. prioritásra (Fenntartható életmód és fogyasztás, ERFA) 2 milliárd
forint kerüljön allokálásra. A javaslat indoka a szemléletformálás fontossága, ennek az
ÚSZT tájékoztatási, marketing céljaihoz is jelentıs mértékben való hozzájárulása, valamint a
6. prioritás jó abszorpciós képessége és forrásainak túljelentkezés miatti kimerülése volt. A
javaslatot a KEOP Monitoring bizottság vizsgálta, és arra a véleményre jutott, hogy a javaslat
szakmailag támogatható ugyan, de most ezért nem változtatják meg a tervezett módosítások
elfogadási folyamatát, viszont a késıbbiekben megvizsgálják az OP belüli, és azon kívüli
további átcsoportosítás lehetıségét, és amennyiben erre lesz lehetıség módot találnak a
javaslat megoldására.
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Miután felmerülhet a javaslat okozta további módosítás SKV igénye néhány megállapítás
érdemes a kérdéskörben megtenni.
• A változás jelentısége sem mértékében, sem hatásaiban nem akkora, hogy önálló
vizsgálatot igényeljen, ez annál is inkább igaz, miután a 6. prioritás projektjeinek
semmilyen problémás környezeti hatása nincs.
• A változtatás hatása két dologtól függhet. Egyrészt attól, hogy a megújuló
erıforrások közül melyik kerül felhasználásra, és ez milyen valós megtakarításokat
jelent a nem megújuló források terén. Másrészt attól, hogy milyen hatékonyak a 6.
prioritás programjai. Jelenleg egyik kérdésre sem tudunk választ adni, de ha tudnánk
sem igazán összemérhetı a két kérdéskör.
• Elméletileg azt lehet mondani, hogy míg a megújuló energia felhasználás növelése
kétségtelenül kedvezı a fenntartható fejlıdés szempontjából viszont sok esetben
problémás környezeti hatásokkal kell számolnunk, addig ez utóbbival a 6.
prioritásnál nem kell számolni. Tehát változtatásnak nincs elvi környezetvédelmi
akadálya.
• Egyetlen probléma merülhet fel a javaslattal kapcsolatban, ez pedig a hatásosság
kérdése, ehhez értékelni kell a 6. prioritás eddigi projektjeinek, megfelelıségét és az
elköltött források hatékonyságát. Ezek nem megfelelısége sem jelenti feltétlenül a
javaslat elvetését, viszont jelzi a pályázati rendszer változtatásának igényét. A
lényeg, hogy legyen valós eredménye a javasolt módosításnak.
Prioritás szintő javaslatok
a) Nagyon fontos tanulsága a közlekedésfejlesztést érintı módosításoknak az, hogy a vasúti
illetve a városi és elıvárosi közösségi közlekedés tekintetében ugyan folyamatosam
forráshiány van, folyamatosan szükség lenne fejlesztésekre, még sincsenek beadható
terveink. Ez fıleg a vasút esetében furcsa, ahol nem kellett versenyezni a forrásokért, ahol
a MÁV-nak saját apparátusai vannak a tervezésre és végrehajtásra. Most már többékevésbé mindegy, hogy ezért a helyzetért ki a felelıs, viszont a tanulságokat le kell vonni.
Ezekre a célokra a következı periódusban is jelentıs forrásokat kell szánni, de az
elıkészítéseket már most el kell kezdeni. Az az igazság, hogy ezt nem csak az óhaj szintjén
kellene kezdeményezni, hanem a folyamatokra való közvetlen ráhatással, a felelısök
meghatározásával, tervezési erıforrások biztosításával.
b) A megújuló erıforrások fejlesztése tekintetében a megfelelı vezérelv még mindig
hiányzik. Nıttek a források a probléma is fokozódik, a bioetanol üzemek kiesése
kedvezı, de mint láttuk a környezeti hatások nem elhanyagolhatóak. A tervezett
intézkedések környezeti hatásait –– alaposabban fel kellene tárni, s a kedvezıtlen
hatások elkerülését elsıdlegesnek tekintve kellene a költséghatékonyság alapján
meghatározni a prioritásokat, és meghatározni, hogy milyen rendszert tartunk jónak,
és mit akarunk elkerülni. A prioritásoknak megfelelı hosszú távú, a következı 2014
utáni periódusra is vonatkozó támogatási rendszert kell kialakítani.
c) A megújuló erıforrások fejlesztési pályázatai elbírálásának feltételei között – a
nagyobb területhasználati vonatkozású pályázatok esetén – elengedhetetlen
követelmény legyen a pályázat területi tervekhez való illeszkedésének vizsgálata.
d) Az energiahatékonyság javítása tekintetében az az érdekes helyzet jellemzi prioritást, hogy
egyrészt sikeresnek tőnik projektek száma és ráfordítása, de kevésbé sikeresnek, az elvárt
eredmény az energiahatékonyság révén megtakarított energiahordozó csökkenés
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tekintetében. Nem véletlenül javasolta a 2008-as SKV ez ügyben, hogy az energiamegtakarítás mértékét szerepeltetessék a kiválasztási szempont-rendszerben. Jelenleg sem
kellıen szigorú a pályázatok követelménye e tekintetben (többletpontok alapján kezelt
rendszer) A források 120 Mrd forinttal nıttek így a relatív forrásbıség mellett
kiemelten kell figyelni a hatékonyságra.
e) A társadalmi véleményeztetés során kapott, a Levegı munkacsoport véleményében
szereplı
javaslatot
elfogadva:
„Az
átcsoportosított
energiatakarékossági,
energiahatékonysági támogatásoknak elsısorban a középületek korszerősítését kell
szolgálniuk. Ugyanakkor a pályázati kiíráshoz le kell vonni az Állami Számvevıszék
önkormányzati energiatakarékossági beavatkozásokról szóló jelentésének tanulságait. Az
egész ország területén elhelyezkedı, adottságokban változatos mintaépületek, valamint az
optimális mőszaki-gazdasági megoldások kiválasztását támogató energia-információs
hálózat finanszírozása önmagában is hatékony segítséget nyújt a lakások
korszerősítéséhez.”
f) Több véleményezı javaslata alapján, elfogadva, hogy a tömegközlekedésben a
gördülıállomány – vonatok, villamosok, metrókocsik, autóbuszok – tekintetében is
katasztrófa közeli állapot van, és ehhez hozzá téve, hogy a jármőbeszerzési
pályázatokat viszonylag rövid idı alatt le lehet bonyolítani (pl. nincs területszerzési,
vagy környezeti engedélyezési folyamat, nincs idıjárásfüggı építési periódus), a
következı javaslatot tesszük. Amennyiben az abszorpciós, forrásvesztési kockázatok
miatt további átcsoportosítások lesznek szükségesek, akkor lehetıség szerint
prioritást kell adni a felszabaduló forrásoknak jármőbeszerzésre való
átcsoportosításának. Ehhez már most össze kell győjteni, és értékelni kell a
rendelkezésre álló terveket.
Az indikátorokat érintı javaslatok
A módosítások tekintetében, ha általános indikátort akarnánk a változtatásokhoz adni,
akkor egyrészt a kedvezményezetteknél a fel nem használt források, illetve az
elvonásokkal érintetteknél a felmerült hiányok léte vagy nem léte lehet jó értékmérıje
az intézkedésnek. Másrészt érdemes megvizsgálni, hogy a változások mennyiben
rontották illetve javított a prioritások eredeti indikátorait.
Az egyes változtatási lépések is értékelhetık olyan környezetileg és a fenntarthatóság
szempontjából fontos indikátorokkal, amelyek alapján ex-post környezeti értékelést lehet
csinálni és az itt felmerült megállapítások igazolást vagy cáfolatot nyerhetnek a hatások
tekintetében, Ezeknek az indikátoroknak egy részét eleve elıírták, másokat ezekbıl lehet
levezetni.
6-4. táblázat A módosítások értékelésnek lehetséges indikátorai:
Módosítások
indikátor
KÖZOP 5. prioritásához (kérékpárút • A
megfelelı
színvonalú
kerékpárutak
hossza,
fejlesztésre) a 2. prioritásból, miután a Duna
kihasználtsága.
hajózhatósága projekt nem kerül beadásra
• Személygépkocsi forgalom alakulása a párhuzamos utakon,
KÖZOP
3.
prioritáson
belüli
illetve a fejlesztések környékén.
forrásátcsoportosítás a 3.2 kerékpárút • A meglévı víziút kihasználtsági mutatói a Dunán. Ebben az
hálózat fejlesztése konstrukcióra
esetben jó lenne a valós szállítási igényt és az ehhez tartozó
környezeti következményeket becsülni. Ez utóbbinál a
közúti szennyezés csökkentı hatásokat is.

214

Az operatív programok módosítására vonatkozó környezeti jelentés

Módosítások
8 Mrd Ft átcsoportosítása a KEOP 4., a
megújuló
energiaforrás-felhasználás
növelése prioritáson belül
KÖZOP 3. térségi elérhetıség javítása
prioritásából a KEOP 4., a megújuló
energiaforrás-felhasználás
növelése
prioritásba
KÖZOP 2., 4., és 5. prioritásából a KEOP
5., a hatékony energia-felhasználás növelése
prioritásba

indikátor
• A megújuló erıforrások használatának növekedése, és
megoszlása az egyes források szerint.
• A fıutak állapota mőszaki megfelelıség szempontjából, a
balesetek számának alakulása.

• A megtakarított energia mennyisége, és megtakarítás
fajlagos költsége.
• A
települési,
városkörnyéki
és
településközi
tömegközlekedés mutatóinak alakulása.
• Személy és teherszállítási indikátorok. TERM 10., 11., 20.
indikátor alakulása (3.6.3. fejezet)
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