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1. A 2014-2020-as tervezési időszak Operatív Programjaira vonatkozó
Környezeti Vizsgálat projektterve
Bevezetés
A munka célja a 2014 - 2020-as tervezési időszak Operatív Programjai (OP), azok
prioritási tengelyei és specifikus céljai (Stratégiai) Környezeti Vizsgálatának
(továbbiakban SKV) elvégzése.
Az Európai Unió a fejlesztéseket megelőző környezeti hatásvizsgálatok gyakorlatát 2001-ben
kiterjesztette (2001/42 EK irányelv) a beruházásoknál korábbi fázisok (pl. ágazatpolitikák,
tervek és programok) szintjére, hogy a tervezés minél korábbi időszakában legyenek
érvényesíthetők a környezeti érdekek. Az SKV célja - ennek megfelelően – az operatív
programok környezeti és ezzel összefüggő társadalmi hatásainak előrejelzése és
értékelése elsősorban az ország környezetvédelmi céljainak megvalósulása és a
fenntartható fejlődés irányába történő elmozdulás szempontjából. Az SKV végső célja –
mint minden hatásvizsgálati folyamaté – kedvező irányba befolyásolni a terveket, elkerülni
az elfogadhatatlan hatásokat, az esetleges problémákra megfelelő kompromisszumot
találni.
Az SKV a tervezés minden fázisában, így már annak korai szakaszaiban is támogatja a
tervezőket abban, hogy az egyes operatív programokban hogyan lehet a környezeti
követelményeket a legmegfelelőbben megjeleníteni, és a környezeti fenntarthatóság irányába
kedvező elmozdulásokat elérni.
A partnerségi folyamaton keresztül a közvélemény, a szakértők és a civil szervezetek
figyelemmel kísérhetik a környezeti értékelés teljes folyamatát az SKV tematikájának
kialakításától a tervezésében való részvételen keresztül a végső környezeti jelentés
elkészítéséig. A jelentéshez közérthető összefoglaló is készül a tájékoztatás megkönnyítésére.
A partnerek véleményét a jelentés megfogalmazásakor figyelembe kell venni. A vélemények
és az észrevételek megadására 30 nap áll rendelkezésre a környezeti értékelés közreadásától
számítva. A programok elfogadásakor figyelembe kell venni az SKV javaslatait,
valamint a vizsgálat során beérkezett véleményeket, észrevételeteket.
A környezeti jelentés és a partnerségi folyamat legfontosabb megállapításait az ex-ante
értékelésbe is bele kell foglalni. Az ex-ante értékelés általános célja a stratégiai dokumentum
alkalmasságának, relevanciájának, megvalósíthatóságának, belső koherenciájának vizsgálata
és biztosítása. Az ex-ante értékelés lehetővé teszi a tervezett operatív programok várható
hatásainak elemzését is. Fontos célja az európai közösségi politika prioritásaival való
összhang mértékének megállapítása, javítása.
Az SKV az ex-ante értékeléshez az alábbi pontokon kapcsolódik:
– A program környezeti és fenntarthatósági hatásainak kiemelt értékelése.
– A fenntartható fejlődés előmozdítása és a környezet védelme érdekében tervezett
intézkedések értékelése.
– Minden program esetében a közösségi és a hazai környezetvédelmi és fenntarthatósági
célkitűzésekkel való összhang vizsgálata. A környezetvédelmi célú programoknál,
intézkedéseknél e mellett még ezek relevanciájának és koherenciájának környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontból való értékelése.
– Az operatív programokra vonatkozó környezeti indikátorok értékelése, javaslatok
megfogalmazása.
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A fenti feladatok bizonyos fokig az ex-ante értékelés feladatai is, a különbség, hogy az SKV
csak két szempontra: a fenntartható fejlődésre, valamint a környezetvédelemre fókuszálva
keresi a jó megoldásokat. Értelmezésünk szerint az ex ante az OP-t, mint tervezési eszközt,
annak megfelelőségét, várható eredményességét, az SKV pedig az OP-t, mint hatótényezőt,
mint a környezeti állapotot befolyásoló tényezőt vizsgálja.
Az egyes OP-okhoz önálló SKV jelentés készül. (A Vidékfejlesztési Program és a Magyar
Halgazdálkodási Operatív Program környezeti értékelése nem képezi jelen munka tárgyát.) A
programok közötti kapcsolatokat szintetizáló, területi vonatkozásokra is kitekintő önálló
értékelésben kívánjuk összefoglalni a 2014–2020-as fejlesztési időszakra vonatkozó
Partnerségi Megállapodás értékelése által keretbe foglalva.

1.1

A (Stratégiai) Környezeti Vizsgálat elvi és módszertani háttere

Az SKV készítésre vonatkozó kötelezettséget és annak tartalmát „az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet szabályozza. Az
SKV a terveknek a környezetvédelem és a fenntarthatóság szempontjából történő átfogó
vizsgálatát jelenti az Európai Tanács 2001/42 (2001. június 27.) EK irányelve alapján. A
munka részét képezi a környezeti és fenntarthatósági szempontok érvényesülésének segítése
az intézkedések véglegesítésének folyamatában, valamint a kapcsolódó környezeti értékelés
elkészítése, beleértve az értékelés társadalmi egyeztetésének lebonyolítását és dokumentálását
is.
Módszertani szempontból a stratégiai környezeti vizsgálat a környezeti hatásvizsgálatokból
(KHV) alakult ki. A beruházások környezeti hatásvizsgálata során a legfontosabb eldöntendő
kérdés az, hogy adott emberi tevékenység gyakorlása miatt kialakuló új környezetállapot
elfogadható-e vagy sem számunkra. A beruházásoknál magasabb tervhierarchiai szintet
értékelő stratégiai környezeti vizsgálat esetén viszont már nem egy-egy konkrét terv
elfogadása vagy el nem fogadása a tét. A stratégiai hatásvizsgálatok alapját adó területi
vagy ágazati programoknál, fejlesztési koncepcióknál és más, a beruházásnál magasabb szintű
terveknél a döntés nem lehet a tervek el nem fogadása, csak a tervek megvalósítási
módjának („hogyanjának”) befolyásolása.
Az OP-k környezeti értékelése módszertanának kialakításánál figyelembe vett
sajátosságok az alábbiak:
– Az SKV, mivel szorosan beépül a döntéshozatalba, így nem csupán hatásvizsgálati
eszközként jelentős, hanem szorosan kapcsolódik a fenntartható fejlődés
eszméjéhez. E miatt a legközvetlenebb értékelői kérdés az, hogy egy stratégiai jellegű
terv a fenntarthatóság irányába való elmozdulást segíti-e, vagy éppen hátráltatja
azt.
– Az Operatív Programok szintjén a környezetvédelem nemcsak feltételrendszert, de
célokat is jelent, így a környezeti vizsgálat feladata a környezetvédelmi célok
megfelelőségének vizsgálata is majdnem minden OP esetén. (A környezeti,
fenntarthatósági értékeket, érdekeket nem elég egy szakterületi OP-ban óvni, annak
horizontálisan át kell hatnia a teljes cél- és beavatkozási rendszert.)
– Az SKV nem konfrontál, hanem együtt készül az Operatív Programokkal, menet
közben juttatja érvényre a környezeti érdekeket. A környezeti vizsgálatnak
környezetvédelmi szempontból is elfogadható kompromisszumokat és célokat
tartalmazó programokat kell eredményeznie. A munka fő célja a lehetséges
környezeti konfliktusok létének és mértékének azonosítása, és ezeknek (amennyire
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lehetséges) feloldása, valamint a fejlesztések célzott vagy járulékos jótékony
környezeti hatásainak, a fenntartható térségi rendszerek kialakításában betöltött
szerepének maximalizálása. Ez csak akkor valósulhat meg, ha az SKV készítőit már a
tervezés elején bevonják a munkába, mert ez biztosítja a problémák folyamatos
kezelését, a kompromisszumok keresését. Az SKV szakértők részéről a tervezés
partnerségen alapuló, folyamatos kommunikációval, iterációval kísért segítése a cél (és
egyben a munkamódszer) a környezeti vizsgálati értékrendje mentén.
– Jelen esetben a vizsgálat tárgya nem egyetlen terv, hanem egy összefüggő terv
(program- és beavatkozási) rendszer. Figyelembe kell tehát venni, hogy az operatív
programok között vannak olyan kapcsolatok, amelyek a környezeti hatásokat
együttesen eredményezik. Fontos az is, hogy egy-egy operatív program
prioritástengelyei és a célok, intézkedések között szoros hierarchikus kapcsolat van,
amelyek szintén jelentős hatással vannak (lehetnek) egymásra. Ezért
elengedhetetlennek tartjuk a kapcsolatokat, összefüggéseket is vizsgálni a különböző
OP-ok között.
– A fenntarthatóság fogalma túlmutat a szigorúan vett környezetvédelmi törekvések
érvényesítésén, ezért a célok ilyen típusú értékelése és az alkalmazott értékrend is
tágabb területet fog érinteni. A programoknak a fenntartható fejlődés
szempontjából nem valamilyen határértékrendszernek kell megfelelnie, hanem
meghatározott elveknek, prioritásoknak, céloknak. A kialakítandó értékrend, mely a
változások minősítésének alapját képezi, a vizsgálatban támaszkodik az uniós és a hazai
környezeti programozási és fenntarthatósági stratégiákra. Az értékrendet a vizsgálati
folyamat elején le kell fektetni. Az értékrend érvényesítése akkor lehet hatékony, ha
az SKV szakértők és az OP-ok tervezői azt közös alapként elfogadják.
– A környezetvédelmi céloknak való megfelelés értékelésénél már megjelenhetnek
számszerűsített – elsősorban EU és nemzeti szintű – célok, vállalások, de ebben a
fázisban csak az elmozdulás irányát és nagyságrendjét lehet becsülni.
– A kialakított értékrend érvényesítésén túl az SKV egy része környezeti hatásvizsgálat
jellegű. Így környezeti vizsgálati módszertan alaplogikája, fogalomhasználata hasonló a
beruházásoknál alkalmazott rendszerhez. Alapvető különbség az, hogy itt konkrét
hatótényezők1 nem azonosíthatók, csak ezek feltételezett típusai, irányai adhatók meg.
Ennek következtében az állapotváltozások előrejelzése természetesen bizonytalanabb a
beruházások hatásvizsgálatához képest. Ugyanakkor azonosíthatók azok a kritikus
tartalmai a programelemeknek, melyek esetleg jelentős kedvezőtlen környezeti
hatásokkal járhatnak. Ezek végrehajtásánál az elővigyázatossági elvére kell
támaszkodni, a tervezési elvárásokra javaslatok vázolhatók, illetve szélsőséges esetben
az ilyen tervelemek elhagyása is felmerülhet.
– Az már most is látszik, hogy vizsgálat során felmerülő problémák egy része az EU
elvárásaiból, illetve a hazai fejlesztéspolitikából következő kényszerpályákra lesz
visszavezethető. A magasabb tervezési szintről érkező célok általában nehezen
változtathatók meg, legfeljebb csak finomíthatók, tehát az SKV eredményei várhatóan
csak szűk mezsgyén képesek változásokat elérni, ott viszont lehetőség nyílhat jó irányú
változtatásokra.

1

A hatótényező a tervezett tevékenység olyan önálló része, amely a környezeti elemek vagy rendszerek
állapotváltozásának, azaz a hatásoknak az okaként tekinthető. A hatótényező a változások kiváltó oka.
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– Az OP-k alapvetően ágazati jellegűek annak ellenére, hogy vannak kifejezetten
területfejlesztésű célú programok is. Az is érzékelhető, hogy az OP-k valós területi
összehangolása nem valószínű, hogy történik meg a tervezési fázisban. E miatt fontos
lehet valamilyen területi megközelítésű OP-közi szintetizálás elkészítése.
Az SKV kidolgozásánál figyelembe vesszük a vonatkozó Európai Uniós és hazai
jogszabályokat (elsősorban a 2001/42 EK irányelv és a 2/2005. Kormányrendelet elírásainak
kell megfelelni), módszertani anyagokat, korábbi SKV-k tapasztalatait. Lásd többek között
EU által kiadott Stratégiai Környezeti Vizsgálat Kézikönyvet (Handbook on SEA for
Cohesion Policy 2007-2013.), vagy a korábbi értékelések tapasztalatait (The Programming
Period 2014-2020 MONITORING AND EVALUATION OF EUROPEAN COHESION
POLICY. Guidance document on ex-ante evaluation).
Utóbbi szerint a környezeti vizsgálatnak az alábbi részekből kell állnia:
 Környezeti jelentés (elkészítése előtt konzultálni kell az illetékes hatóságokkal a
jelentés tartalmi követelményeit és mélységét illetően)
 Konzultáció (mind a programtervezetet, a környezeti jelentést és annak közérthető
összefoglalóját a környezetvédelmi hatóság és a nyilvánosság rendelkezésére kell
bocsátani)
 A konzultáció eredményinek beépítése a jelentésbe
 Információ a döntésről (mind a hatóságot, mind a nyilvánosságot értesíteni kell)
 Monitoring a jelentős környezeti hatások vonatkozásában
 Program Bizottsághoz történő benyújtása, utógondozás
Saját munkatervünk kidolgozásakor fentieket ötvöztük a magyar jogszabályi elvárásokkal.
Az SKV jelentést vagy az ex-ante értékeléshez csatolva külön dokumentumként, vagy az exante értékelésbe ágyazva kell a Bizottsághoz benyújtani. Utóbbi esetben közérthető
összefoglaló befoglalása mellett szükséges az ellenőrző rendszerrel (monitoringgal)
kapcsolatos intézkedések leírása, a konzultációkról információadása, a környezeti
megfontolások és vélemények figyelembe vételének bemutatása.
Az EU elvárásainak megfelelően:
 A programoknak figyelemmel kell lenni más EU környezeti szakpolitikákra és
szabályozásokra. Külön figyelmet kell fordítani a biodiverzitásra, a klímaváltozásra
és a klímaszabályozásra (ezek figyelembe vételére vonatkozóan EU-s útmutató
készült).
 Amennyiben programszinten azonosítani lehet Natura 2000 területekre gyakorolt
hatásokat, akkor szükséges az élőhelyvédelmi irányelv szerint - 6(3) cikk – értékelést
is elvégezni.
 Amennyiben a programban nagyprojektek is nevesítésre kerülnek azokra is reflektálni
kell az SKV-ban.
 Határon átnyúló és transznacionális programok SKV-ja esetén az irányító hatóság
dönti el, hogy minden tagállamban külön SKV legyen-e, vagy egyes lépések közösen
kerüljenek-e kidolgozásra.
A (Stratégai) Környezeti Vizsgálat alaplogikája
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A környezeti vizsgálat alaplogikáját az alábbi ábrán foglaljuk össze:

1.2

Az értékelés célja és módszertani vonatkozásai

Kiindulási alapelvnek azt tekintjük, hogy az Operatív Programok fenntarthatósági és
környezetvédelmi szempontból a vizsgálat során együtt kezelendők. A fenntarthatósági
megítélés és a környezeti hatások értékelése a teljes, az Operatív Programok által felölelt
beavatkozási rendszer alakulásának függvénye, az OP-ok csak összefüggésükben kezelhetők.
Az OP-ok hatásai közül a tervezett beavatkozások közlekedésre kifejtett hatásait (mint
jelenleg a környezetállapot alakulásában a legdominánsabb tevékenységi kört), valamint a
terület-igénybevételt (értékvédelmi szempont) kiemelt figyelemmel kezeljük.
Az SKV fő célja környezeti és fenntarthatósági szempontból értékelni az OP-ok egészét,
prioritástengelyeit, szükség esetén lebontva a célok, intézkedések szintjére, azért hogy az
ezek eredményeként létrejövő fejlesztési projektrendszert kedvező irányba befolyásolni
tudja.
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A fő eldöntendő kérdéseknek az egyes Operatív Programok vizsgálata során a
következőket javasoljuk:
 A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) esetében az
az alapkérdés, hogy mennyire, milyen mértékben javulhat a környezet állapota,
és az energiarendszerek a fenntarthatóság szempontjából kedvezően
változhatnak-e?
 Az Intelligens Közlekedési Operatív Programra (IKOP) vonatkoztatva az a fő
kérdés, hogy a közlekedési rendszer struktúrájának változása csökkenti-e a nem
kívánatos hatásokat, a jelentős terheléseket és a területi egyenlőtlenségeket, azaz
a tervezett közlekedési programok eredményeként létrejövő változások a
fenntarthatóság irányába mozdítják-e el a jelenlegi kedvezőtlen állapotot,
térszerkezetet?
 A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) eredményezhete pozitív elmozdulást a fenntartható fejlődés irányában, és csökkentheti-e a
termelői káros kibocsátásokat, a csővégi megoldások kényszereit, valamint
mennyire elérhető a fejlesztések környezetbarát voltának biztosítása,
csökkennek-e hatására a területi egyenlőtlenségek?
 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) fenntarthatóbb területi
struktúrákat eredményez-e, a települési környezet és emberi életkörülmények
mennyire javulhatnak, a projektek élhetőbb rendszereket eredményeznek-e?
 Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) hatására javulhat-e a fenntartható fejlődés szempontjából elengedhetetlen - társadalmi igazságosság
érvényelülése, csökkenthetők-e a rendszerváltás óta folyamatosan növekvő
társadalmi különbségek.
Kérdés a partnerekhez:
Lehet-e más a fő kérdés, szükséges-e a fenti kérdéseket módosítani, kiegészíteni?
A környezeti vizsgálat során további feladatként tűztük ki:
 az OP-ok és céljaik illeszkedésének elősegítését az Európai Unió és a Magyar
Köztársaság környezetvédelmi és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos céljaihoz;
 a javasolt prioritások hatékonyságának, eredményességének vizsgálatát;
 az intézkedések megvalósulása esetén fellépő esetleges rövid és hosszú távú
környezeti és fenntarthatósági kockázatok feltárását;
 a fellépő kockázatok elhárítására, csökkentésére vonatkozó esetleges alternatív
megoldások, javaslatok kidolgozását.
A vizsgálat folyamán lesznek általános szempontjaink, amiket minden fejlesztéssel szemben
érvényesíteni kívánunk. Minden fejlesztéstől el kellene várni, hogy:
 a biodiverzitást és ökoszisztéma szolgáltatásokat ne csökkentse,
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 a zöld felületeket lehetőleg ne csökkentse (elsősorban a barnamezős fejlesztések
valósuljanak meg)
 a káros társadalmi és területi egyenlőtlenségeket ne növelje,
 segítse elő a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást (valamilyen módon járuljon
hozzá, ha mással nem, akkor pl. víz- vagy energiatakarékossággal),
 járuljon hozzá a társadalmi szolidaritás erősödéséhez,
Kérdés a partnerekhez:
Van-e további olyan általános szempont, amit érvényesíteni kellene a vizsgálat
során?
Az SKV várható eredményei két fő részre oszthatók:
 Egyrészt környezeti szempontból minősíti az Operatív Programok megvalósulása
nyomán kialakuló várható új állapotokat, véleményt alkot az egyes Operatív
Programok prioritásai, beavatkozásai környezeti és fenntarthatósági teljesítményéről;
 Másrészt segíti megtalálni a környezetkímélő megoldásokat, választ adva a „hogyan
legyünk fenntarthatók” kérdésre. Ehhez alkalmazható javaslatokat kell
megfogalmazni, a tervek és a későbbi pályázati kiírások környezeti megfelelőségének
elősegítése céljából.
1.3

A kidolgozás során alkalmazott elvek
 megfelelőség elve: a vonatkozó Kormányrendeletnek és a környezeti értékelési
gyakorlatnak való megfelelés
 alkalmazhatóság elve: olyan módszertan meghatározása szükséges, amely révén
egyértelműen meghatározható a tervezett intézkedések környezeti „jósága”
 alátámasztottság elve: az értékelésnek – a lehetőség szerint – megfelelően
alátámasztható információkon és adatokon kell alapulnia, a becslések bizonytalanságát
dokumentálni kell
 egységesség elve: az egyes célra, célcsoportokra egységes módszertan alkalmazása
(figyelembe véve a korábbi, megelőző értékeléseket is)
 teljeskörűség elve: a környezeti célok
mindegyikének relevanciáját vizsgálni kell

és

feltételezett

környezeti

hatások

 partnerség építés elve: a társadalom legszélesebb körének lehetővé kell tenni az
tervezett intézkedések várható környezeti hatásainak és azok javasolt kezelési
módjának megismerését és véleményezhetőségét

1.4

Az értékelés tárgya

Az értékelés tárgyát a következő Operatív Programok környezeti hatású céljai és ezek
megvalósítására tervezett intézkedései jelentik:
A. Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP)
B. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
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C. Közlekedési Operatív Program (IKOP)
D. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
E. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
F. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
G. Koordinációs Operatív Program (KOP)
H. A Partnerségi Megállapodás stratégiai környezeti vizsgálata, amely egyben
szintetizálja is az egyes operatív programok SKV-inak megállapításait.
A Vidékfejlesztési Program és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program jelen
környezeti értékelésnek nem része, ezekre önálló SKV készül, melynek eredményeit fel kell
használnunk a munkánk során.
Az OP-k egy egymással összefüggő tervrendszert alkotnak. Az összefüggésekre a
következő oldalon található ábra mutat be néhány példát.
A közlekedési fejlesztések közül a térségi és városi közösségi közlekedés fejlesztése pl. a
TOP-ban van, míg a többi közlekedésfejlesztés az IKOP-ban van. A turizmus fejlesztésének
egy része a GINOP 4 prioritás tengelyében található, míg a megyei turizmushoz,
alkonygazdasághoz, egyéb kiemelt szolgáltatási szektorokhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztések a TOP 1 prioritás tengelyében található. Számos helyen, OP-ban találunk a
szegénység elleni küzdelemre vonatkozó prioritásokat, vagy intézményfejlesztési célokat.
A fentiek (és a korábban leírt kapcsolódások) miatt az egyes OP-k elkülönült SKV-ja
mellett szükség van egy az összefüggéseket tisztázó, az egyes hatásokat szakterületi –
ágazati szinten szintetizáló összefoglalásra is. Erre nézve nincs jogszabályi kötelezettség,
de a széttagoltság mellett a partnerséghez szükséges területi jellegű érintettség
bemutatásához is végig kell gondolni minden OP tartalmát egy-egy régió szempontjából.
(Lásd 1. és 2. melléklet.) A Partnerségi Megállapodást (PM) figyelembe vevő összegző
SKV erre jó kiindulási pontot nyújt.
A Vidékfejlesztési Program és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program kapcsolatainak
tárgyalására lehetőséget teremt a PM-t figyelembe vevő szintetizáló környezeti jelentés.
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1.5

A Környezeti Vizsgálat tematikája

Első lépésként egy egységes, prioritástengely - célrendszer specifikus módszertant, tematikát2
dolgoztunk ki a 2/2005 (I.11.) Kormányrendelet konkretizálásával. A tematika egyes pontjait
szürke háttérrel emeltük ki. Ezután röviden bemutatjuk a legfontosabb tematika pont(ok)
kidolgozásának tervezett módszertanát.
1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának bemutatása
1.1.

Előzmények

1.2.

Kapcsolódás a tervezési folyamat más részeihez és egymáshoz

1.3.

A javaslatok hatása a terv, illetve program alakulására

1.4.

A környezet védelméért felelős szervek és a nyilvánosság által adott vélemények,
szempontok figyelembevétele (ex-út/1mel. közzététel, konzultáció)

1.5.

Felhasznált adatok, alkalmazott
előrejelzések érvényességi határai

1.6.

Az előző periódus OP SKV-jainak és értékelő dokumentumainak felhasználása

módszer.

Korlátok,

bizonytalanságok.

Az

Alkalmazott módszertan:
Az egyes operatív programokat az SKV-ban - mint azt a bevezetőben bemutattuk meghatározott (jogszabályi, stratégiai stb.) elveknek, prioritásoknak, céloknak kell
megfeleltetni. A következőkben megfogalmazott, viszonyítási alapként szolgáló
fenntarthatósági kritériumok azokat a szempontokat határozzák meg, amelyek a fenntartható
társadalmi-gazdasági folyamatok és magatartás alapját képezik:
Fenntarthatósági kritériumok
1. A lételemnek tekintett, feltételesen megújuló környezeti elemek (levegő,
A szükségletek
víz, föld, élővilág) készleteit és állapotát, valamint az általuk alkotott
kielégítése és a
környezeti rendszer potenciálját, önszabályozó képességét a rendszer
természeti-környezeti
terhelhetőségének határán belül fenn kell tartani, illetve ahol ez szükséges
értékek megőrzése
és lehetséges, állapotukat javítani kell.
között hosszú távú
2. A természeti erőforrásokkal való gazdálkodásban általánosan a feláldozott
egyensúlyt kell elérni.
és a létrehozott értékek pozitív egyenlege kell, hogy érvényesüljön,
(a) a környezet igénybemiközben a meg nem újuló erőforrások igénybevétele nem haladhatja meg
vétele ne haladja meg a
azt az ütemet, amennyivel azok megújuló erőforrásokkal való
források keletkezésének
helyettesíthetősége megoldható.
a mértékét
3. A természetbe hulladékként visszakerülő anyagok mennyiségének és
(b) a környezet terhelése ne
veszélyességének csökkennie kell.
haladja meg a
környezet asszimilációs 4. A rendelkezésre álló terület felhasználásánál az igénybe vehető területek
nagyságát kemény felső korlátnak kell tekinteni, a fejlesztéseknél a
kapacitását.
területkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni.
I.

II. A kardinális értékek
elvesztésével járó
folyamatok nem
tűrhetők el.

2

5. A biológiai sokféleség megőrzésének feltételeit, a természetesen előforduló
fajok, és tenyésztett vagy termesztett hagyományos fajták megőrzését és
védelmét, a természetes és természetszerű élőhelyek fennmaradását,
sokszínűségét, és térbeli koherenciáját biztosítani kell.

A tervezett SKV tematika pontjait szürkített háttérrel emeltük ki.
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Minden kipusztított faj
belőlünk vesz el valamit.

6. Az ökoszisztéma szolgáltatásokat értéknek kell tekinteni, gazdasági
értéküknek meg kell jelenniük a politikákban, a fejlesztési döntésekben. A
fejlesztések nem járhatnak az ökoszisztéma szolgáltatások károsodásával
7. Az építészeti, táji és kulturális értékek fennmaradását biztosítani kell.
7. A környezeti (pl.: klíma-) változásokhoz való alkalmazkodó képességet mind
a társadalom, mind az érintett lakosság szintjén meg kell őrizni, azt korlátozni
nem szabad, sőt lehetőség szerint javítani kell.

Biztosítani kell a
természeti környezeti változásokhoz
való alkalmazkodás 8. A nem kívánatos természeti környezeti változásokat erősítő emberi
lehetőségét egyéni és
tevékenységeket hatásuk és jelentőségük függvényében korlátozni kell.
társadalmi szinten
A gazdasági-, társadalmi-,
9. A természeti rendszerek környezeti változásokhoz való alkalmazkodó
technikai-, egyed-, faj-, és
képességét segíteni kell, hogy ökoszisztéma szolgáltatásaikat megtarthassák.
bármilyen más fejlődés egyik
elengedhetetlen feltétele,
10. Nem eltűrhető az az állapot, hogy a társadalom egy része olyan rossz
hogy szolgálja a környeéletkörülmények között él, mely az alkalmazkodó képességét szinte
zethez való alkalmazkodást.
megszünteti, így csak a közvetlen környezetének felélésével képes életben
Ellenkező esetben a folyamat
maradni.
a kérdéses alany
pusztulásához vezethet.
III.

11. Az egészséges környezet és az egészséges élelmiszer és ivóvíz minden ember
alapvető joga, a nem megfelelés sem helyi, sem tágabb szinten nem tűrhető.

IV.

Meg kell adni
mindenkinek a
lakóhelyén az
emberhez méltó élet
lehetőségét mind a
jelenben, mind a
jövőben.
Egy fejlesztésnek akkor van
értelme, ha jobb lesz tőle ott
élni.

12. Meg kell őrizni a helyi kultúrát, azokat a termelői és fogyasztói mintázatokat,
amelyek a környezethez való alkalmazkodás során alakultak ki, s hosszú
távon biztosították a helyi közösség és környezet harmóniáját. Ha ez már nem
lehetséges a fenntartható termelői és fogyasztói mintázatok kialakítását kell
támogatni.
13. A fejlesztések miatt a helyi közösségeknek ne szűküljenek a lehetőségei az
igényelt és választható életmódok tekintetében, amennyiben ezek nem zárják
ki egymást, és megfelelnek mind a fenntarthatóság, mind a fejlődés
kritériumainak.
14. Minden a környezetgazdálkodással összefüggő tevékenységet azon a szinten
kell megvalósítani, ahol a probléma kezelése a legnagyobb környezeti és
egyéb haszonnal, valamint a legkisebb környezeti kockázattal, illetve kárral
jár.
15. A helyi szinten kezelhető erőforrások használata elsősorban a helyi közösség
hasznát szolgálja.

A fenntartható
fejlődést csak
felelősségteljes
ember érheti el.
Az egyén élet-minőségének
javulása sem a saját, sem a
mások által preferált
környezeti javak sérelmére
nem történhet.
V.

16. Erősíteni kell a társadalom befogadó jellegét (társadalmi kirekesztés,
demográfiai problémák kezelése, stb.) az értékek mentén.
17. A térség, régió, város nem veszélyezteti - sem közvetlen, sem közvetett
formában – sem saját környékén, sem távolabb ugyanezeknek a
követelményeknek az érvényesülését.
18. Meg vannak az eszközök ahhoz, hogy a fejlesztések hatására a
fenntarthatóság elvei tudatosuljanak, és erkölcsi normává váljanak a
társadalom tagjaiban, és ezzel párhuzamosan a tervezés során az
érintetteknek a döntésekben való részvétele biztosítva van.
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Munkamenet:
 A fenntarthatósági értékrend kialakítása: Az előzőekben bemutatott általános
kritériumokat minden esetben az adott OP tartalmának megfelelően konkretizáljuk,
pontosabban meghatározzuk, hogy az egyes kritériumok alatt az egyes Operatív
Programok szempontjából mit kell értenünk, mire kell figyelnünk a célrendszer, a
prioritások és beavatkozások meghatározásakor.
 A hazai és EU-s környezetpolitikai célok azonosítása: A környezetpolitikai célok
„külső tényezőként” is értelmezhetők. Nemcsak a hazai, de az Európai Uniós
környezetpolitika céljainak megvalósítása egy feltételrendszert jelent (jogszabályok,
előírások révén), amelynek keretein belül szükséges és kell a fejlesztési törekvéseket
megvalósítani.
 A környezeti problémák és azok okainak, következményeinek azonosítása: A
fejlesztési programok alapvetően társadalmi-gazdasági irányultságúak. Ahhoz, hogy
megértsük a környezeti célokat, vizsgálni szükséges, hogy milyen társadalmi, gazdasági
folyamatok vezetnek a környezeti problémák kialakulásához. (Az elemzéshez szükség
szerint ún. „környezeti problémafát” készítünk, mely a környezeti problémákhoz vezető
ok-okozati elemeket mutatja be, azok következményeivel együtt.)
 Korlátok, bizonytalanságok kezelése (az elemzés során használt adatok forrásának, az
esetleg fellépő nehézségeknek, mint pl. technikai hiányosságok, bizonyos ismeretek
hiánya, és ezeknek az előrejelzések pontosságában játszott esetleges negatív szerepének
ismertetése)
 A korábbi tervezési időszak(ok) operatív programjainak értékelési dokumentumai
(SKV, Ex ante, ex post) sok olyan megállapítást, állapotjellemzést, javaslatot
tartalmaznak, amelyek felhasználhatók jelen környezeti értékelések során is. Ezek
beépíthetőségét is vizsgáljuk az első fejezetben. (Ezek felhasználására a jelentésekben a
kapcsolódó résztémáknál, alfejezeteknél kerül sor.)
2. Az OP és a prioritástengelyek adta beavatkozások rövid ismertetése, és illeszkedésük,
konzisztenciájuk vizsgálata
2.1.

Az OP-ok és céljaik, tartalmuk összefoglaló ismertetése: környezeti összefüggések

2.2.

Az célok összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal

2.3.

Változatok vizsgálata: Az adott célok megvalósítása által érintett területek lehetséges
fejlődése a terv megvalósítása nélkül, vagy a közlekedést más módon fejlesztve

Alkalmazott módszertan:
Az Operatív Programok speciális tervek abból a szempontból, hogy változatok, lehetséges
fejlesztési alternatívák általában nincsenek jelen, a változatok (ahogy a program fejlődik) egy
időben elnyúló tervezési folyamat eredményei. Ezért valós változatok hiányában vizsgálni
szükséges az OP által érintett területek lehetséges fejlődését a program megvalósítása nélkül,
illetve a tervezési folyamatban változó program „környezeti szempontú” fejlődését.
Munkamenet:
 Az OP által kiindulásnak tekintet helyzetértékelés elemzése
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 Helyzetértékelés környezeti problémák szempontjából való megfelelősége (a
helyzetelemzést körültekintően és megfelelő minőségben tárja-e fel a kapcsolódó
környezeti állapotot, jellemzőinek alakulását és azokat az okokat, befolyásoló
tényezőket, amelyek az állapot alakulását meghatározták)
 A helyzetértékelés illeszkedése a fenntarthatósági értékrendhez (a helyzetelemzés
mennyiben „fedi le” a javasolt értékrendet, a fejlődési tendenciák milyen „távol
esnek” a fenntartható fejlődés kívánalmaitól.
 A helyzetfeltárás és a célok/beavatkozási területek közötti kapcsolat vizsgálata: A
programok hatékonyságának vizsgálata a helyzetleírásban leírtak, a környezeti
konfliktusok figyelembe vételével, azaz a program által leírt célok és meghatározott
eszközök megfelelők-e, elegendők-e a konfliktusok kezelésére. A probléma/konfliktus
azonosítása után értékeljük a célokat, azt hogy a terv reagál-e, és ha igen milyen
mértékben a felvetett problémákra/konfliktusokra. Ahol lehetőség van rá, a tervezett
intézkedéseket is vizsgáljuk. Ez megfelelőségi értékelés arra nézve, hogy a beavatkozások
tartalma és peremfeltételei milyen mértékben veszik figyelembe a környezeti
szempontokat.
 Más tervekkel való összhang tekintetében különösen fontos vizsgálni az prioritástengelyek céljainak egymáshoz és a többi OP-hoz való kapcsolatát, konzisztenciáját.
Speciális helyzetet jelent, hogy olyan új lehetőségek jelentek meg, amelyek ilyen
lehetőségeket egy-egy speciális területen megengednek. Lásd pl. ITI = Területileg
integrált beruházások (Integrated Territorial Investment), CLLD = Közösségvezérelt
helyi fejlesztés (Community-led local development). Az ilyen projektcsoportok egy vagy
több OP kettő, vagy több prioritási tengelyének részvételével alakíthatók ki. Ez a
megközelítés megköveteli az OP-k bizonyos szintű összehangolását.
3. Az OP egésze és tervezett beavatkozásai környezeti hatásainak és a fenntarthatósági
következményeinek feltárása
A) Cél- és eszközrendszer vizsgálata, koherenciája és konzisztenciája
3.1.

Az OP és a prioritástengelyek adta beavatkozások céljainak illeszkedése a nemzetközi,
közösségi és országos szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi célokhoz
A vizsgálat értékeli a célok megvalósításának hatását:
 a fenntartható fejlődés elősegítésére,
 a vele kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtására,
 más tervekre, programokra vonatkozó előírások megvalósítására.

3.2.

Az egyes környezetvédelmi célok és szempontok
figyelembevétele az OP egészében és a célok kialakításában

3.3.

Az OP és prioritástengelyei célrendszerének konzisztenciája

megjelenése,

illetve

B) Jelenlegi környezeti helyzet és várt környezeti hatások, következmények
3.4.

A meglévő (a terv szempontjából releváns) környezeti konfliktusok és problémák
bemutatása
3.4.1. Az OP és a prioritástengelyek adta beavatkozások által befolyásolt környezeti
jellemzőik azonosítása
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3.4.2. A környezeti
terhelhetőség)

állapot

egyéb

jellemzőinek

leírása

(eltartóképesség,

3.4.3. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása a terv megvalósítása
esetén és anélkül
3.5.Az OP és a prioritástengelyek adata beavatkozások által közvetlenül vagy közvetve
környezeti hatást kiváltó tényezők, okok feltárása (a rendelet tematikájában meghatározott
szempontok alapján)
3.6.

Várható környezeti hatások és következmények előrejelzése

3.7.

Az OP összefoglaló környezeti szempontú értékelése, a környezeti szempontból
elfogadható változat (változatok) meghatározása.

3.8.

Az országhatáron átterjedő környezeti hatások lehetősége

Alkalmazott módszertan és munkamenet:
A) Cél- és eszközrendszer vizsgálata, koherenciája és konzisztenciája
 Fenntarthatósági célelemzés: Első lépesben elemzésre kerül az, hogy az akciótervek
által kitűzött célok az egyes fenntarthatósági kritériumokkal milyen kapcsolatban vannak,
egyáltalán megjelennek, azonosíthatók-e a programokban: és, hogy e feltételrendszer
megjelenik-e valamilyen formában a tervekben. (Azaz a fenntarthatósági célok hogyan
jelennek meg a tervekben, különös tekintettel a célrendszerre.)
 A célok külső meghatározottsága: A külső konzisztencia vizsgálatnál azt értékeljük,
hogy vannak-e olyan átfogó folyamatok, amelyek a végrehajtás során a koncepcióval
ellentétes folyamatokat indíthatnak el, vagy megkerülhetetlen végrehajtási korlátot
jelentenek.
 A célok belső konzisztenciájának vizsgálata: A célokat belső konzisztenciájuk
szempontjából is szükséges elemezni. Itt nemcsak a környezetvédelmi megközelítésre
van szükség, hiszen célrendszer vagy prioritások tekintetében a belső konzisztencia
hiánya önmagában is problémákat okoz. Fel kell tárni a célok közötti ok-okozati
kapcsolatokat, kölcsönös függőségi viszonyokat stb., annak érdekében, hogy a
beavatkozások sorrendisége és a várható (kumulatív) hatások optimalizálhatók
lehessenek.
A célok vizsgálatánál abból indulunk ki, hogy minden fejlesztési típusú tervnek,
intézkedésnek alapcélja ma már a jobb életminőség, és a térségi szinten értelmezhető
fenntartható gazdasági fejlődés 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 fontos lenne, hogy a térségben meglévő élőhelyeket 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
életminőségnek. Ezt általában infrastrukturális és gazdasági mutatókban mérik, amelyek
alapján egyáltalán nem biztos, hogy megfelelő eredményeket kapunk. Az életminőségnek a
környezet állapota, a személyes biztonság igénye éppúgy része, mint a közösségi lét
lehetőségének megmaradása. Végeredményben a lakosság elégedettsége lehet az egyik

~ 14 ~

alapvető fenntarthatósági indikátor, még akkor is, ha tudjuk, hogy a lakosság az értékek
megválasztásánál gyakran nem szakmai szempontokat helyez előtérbe.
Egy speciális új viszonyítási alap az EU Vízkeret-irányelv (VKI):
VKI 4.7-es cikkely, illetve a 221/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 9., 10. § szerint az SKV
tartalmazni fogja a VKI által előírt hatásbecslést minden olyan prioritásra, specifikus célra,
illetve intézkedésre, amelynek keretében megvalósuló fejlesztések esetében van esély arra,
hogy a vizek állapota kedvezőtlenül alakulhat.
A VKI szellemisége azt képviseli, hogy a jó állapot elérésére vonatkozó célok
mérséklésének lehetősége kizárólag a kiemelt közérdekből megvalósítandó
vízgazdálkodási beruházásokra érvényes. A VKI (4. cikk (7)) szerint igazolni kell, hogy a
felszíni víztest fizikai jellemzőiben vagy egy felszín alatti víztest vízszintjében bekövetkezett
új változások, illetve fenntartható emberi tevékenységek megvalósítása elsőrendű közérdek,
és/vagy a környezet és a társadalom számára a VKI célkitűzéseinek teljesítésével elérhető
előnyöket felülmúlják az emberi egészség terén bekövetkező új változások vagy
módosulások, valamint az emberek biztonságának megőrzésében vagy a fenntartható
fejlődésben jelentkező előnyök.
Vizsgálja, hogy
1) A beavatkozás érint-e, és ha igen kedvezőtlen irányba módosítja-e, illetve
módosíthatja akár közvetlenül, akár közvetve VKI szerinti víztest jó ökológiai
állapotát, vagy jó ökológiai potenciálját (mennyiségi és minőségi értelemben).
2) Melyek azok a lehetőségek, amit meg kell, illetve meg lehet tenni annak érdekében,
hogy a beavatkozások, illetve konkrét fejlesztések csökkentsék a víztestek állapotára
gyakorolt kedvezőtlen hatást.
3) Vizsgálni kell azt, hogy a javasolt beavatkozásoknál van-e a kiválasztott változathoz
képest a víztest állapotára kedvezőbb eredményű változat. Milyen módos lehet majd
igazolni projekt szinten azt, hogy a víztestek állapotára kedvezőbb eredményű
változat a kiválasztott változathoz képest műszakilag korlátozottan megvalósítható,
és/vagy aránytalan költséggel járna.
4) Amennyiben a műszaki megvalósíthatóság és/vagy az aránytalan költségek miatt nem
érhető el más jelentős mértékben jobb állapotot jelentő változat akkor milyen módon
lehet igazolni, hogy a tervezett tevékenység elsőrendű kiemelt közérdekűségét.
Az SKV tételes projekt szintű vizsgálatot nem tud végezni, viszont:


az SKV felhívja a figyelmet arra, hogy melyik intézkedések lehetnek olyanok,
amelyeknél a 4.7-es cikkely szerinti vizsgálatot el kell végezni,



ajánlásokat tehet a 4.7-es vizsgálat elvégzésének módjára,



javaslatokat tehet az adott intézkedés típus megvalósításához kapcsolódó
feltételrendszer VKI konform alakítására.

Kérdés a partnerekhez:
Melyek lehetnek a lakossági elégedettség azon mutatói, melyet a környezeti
értékelésnél javasolt figyelembe venni? Mikor jobb egy térségben élni?
(Ilyenek lehetnek például: munkalehetőség adott településhez közel, szociális létesítmények,
programok léte, közösségi terek, zöldfelületek állapota, sport- és rekreációs tevékenységre
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alkalmas területek léte, megfelelő közlekedési hálózat, elérhetőség, nyugalmas lakókörnyezet,
a zsúfoltság hiánya)
B) Jelenlegi környezeti helyzet és várt környezeti hatások, következmények
Egy-egy operatív program prioritásain belül tervezett beavatkozások adott területek
élővilágára (flóra, fauna), klímájára, népességére (annak életminőségére, egészségügyi
állapotára), talajára, vízkészleteire, ásványkincseire, épített kulturális örökségére, tájképére
hatnak. Vizsgáljuk a valószínűsíthető hatásokat, összefüggéseket, az esetleges határokon
átnyúló hatásokat. (A hatások mindig olyan állapot változást jelentenek, amelyek a “fejlesztés
nélküli” állapothoz képest bekövetkeznek.)
Az eredmény szempontjából ez az egyik legfontosabb fejezet, melynek célja, hogy elemezze
az egyes beavatkozások környezeti hatásait. (Lásd 1. és 2. melléklet) Az alkalmazott
módszertan egy olyan hatásfolyamat-leírás (esetleg ábra), amely tartalmazza:
 A hatótényezők bemutatását (A terv, illetve program megvalósulásával közvetlenül
vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, okok feltárása.)
 A becsülhető hatások ismertetését (A várható környezeti állapot változások
bemutatása. Az értékelésnél ki kell térni a fenntarthatósági szempontokra is.)
 A hatások értékelését (Minősítések, elsősorban az elöljáróban meghatározott
környezetvédelmi célrendszer alapján.)
 Az előreláthatóan a végrehajtás során kiemelten kritikus programelemek
beazonosítását.
Bizonytalanságot jelent a stratégiai szintű vizsgálatoknál, hogy hogyan lehet összeadni az
egyes intézkedésekben megvalósított fejlesztésekből származó környezeti hatásokat. Itt
inkább a tendenciák jelezhetők előre (ha általában kisebbek a kibocsátások, ha csökkennek az
igénybevételek a hatásviselő állapota is javulhat, és viszont).
Az SKV keretében a vonatkozó EU Irányelvek szerint fel kell hívni a figyelmet azokra az
intézkedésekre, amelyek olyan projektekhez vezetnek, amelyeknél országhatáron átterjedő
hatások felmerülhetnek, és amelyeknél később a KHV eljárás során alkalmazni kell az EU-s
Egyezmény elvárásait. Az OP-ok SKV dokumentumaiban foglalkozni fogunk ezzel a
feladattal is, de fontos tudni, hogy sok esetben nem lehet korrekten megválaszolni ebben a
fázisban a kérdést. Vannak olyan esetek, például a határon átmenő gyorsforgalmi utak vagy
vízfolyások kezelése, ahol egyértelműen felmerülhet ilyen hatás, azonban ezek jellemzően a
két ország közös tervezésének eredményei, így mindenki a saját területével foglalkozik.
Ráadásul az ilyen beavatkozások többsége éppen valamilyen közvetlen, vagy közvetett
környezeti célt is szolgál, így inkább a kedvező hatások jelentősek, a kedvezőtlenek többsége
nem számottevő. Olyan eset, ahol felmerülhet a KHV-nál már régóta működő értesítési
rendszer nem valószínű, az sem véletlen hogy Magyarország sem kapott ilyen értesítést még
egyetlen szomszédjától sem.
4. Az OP, a célok és az intézkedések során alkalmazott környezetvédelmi megoldások
megfelelőségének, hatékonyságának értékelése, javaslatok az OP-ok keretében
szükséges intézkedésekre
Alkalmazott módszertan, munkamenet:
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A) A környezetvédelmi hatékonyság értékeléséhez meg kell határozni a környezetvédelmi
érdekérvényesítés jelenleg fennálló főbb konfliktusait két okból is:
 egyrészt azért, mert az Operatív Programok megvalósítását általában pont ezeket az
érdekérvényesítési hiányosságok alakítják kedvezőtlen irányokba a tényleges
projektek tartalmát,
 másrészt azért, mert a fenntarthatóság és környezetvédelem jelenlegi helyzete, és a
tényleges gyakorlat közti ellentmondások meghatározzák, a programok
végrehajtásánál alkalmazott környezetvédelmi eszközök hatékonyságát.
Egy példa a létező konfliktusokra:
 A lakosság jelentős részének helyzete olyan,
A fenntartható életmód és a
környezetvédelem a lakosság aktív
hogy a mindennapi megélhetési problémák
részvételét, adott problémák
háttérbe szorítanak minden mást.
megoldását tekintve áldozatvállalását
A médiában idealizált fogyasztói társadalomban
igényli. Szükség van az emberek
a társadalom anyagi értékrendje, és az ehhez
felelős együttműködésére.
kapcsolódó etikai válság miatt a fenntartható
fogyasztási magatartásformák alig terjednek.
Kérdés a partnerekhez:
Milyen korlátokat lát a környezeti, fenntarthatósági szempontok érvényesíthetősége
tekintetében, és van – e mód ezek kezelésére, vagy sem?
B) A javaslatok (feltételek, kiegészítések) megfogalmazása
Ezekre az alábbi esetben lehet szükség:
a) Az intézkedések terén:
 Az intézkedés hatékonysága nem megfelelő, a korlátokat nem veszi megfelelően
figyelembe;
 A fenntarthatósági és környezeti kritériumokkal való összevetés alapján jelentős
negatív hatással is számolni lehet, de ez a hatás bizonyos feltételek megtartása esetén
javítható, akkor olyan feltételeket kell az intézkedésekhez rendelni, amelyek a kedvező
irányt biztosítják;
 A konkrét intézkedés várható nemkívánatos környezeti hatásai lényegesen
meghaladják a várt eredményeket (akkor el kell kerülni alkalmazásukat, esetleg
pótlólagos intézkedéseket kell javasolni).
b) A fenntarthatósági szempontrendszer terén:
 Javaslatok az intézkedések alapján előrevetített pályázati kiírások horizontális
fenntarthatósági szempontrendszeréhez.
5.

Javaslat az intézkedések által befolyásolt más tervben, illetve programban
figyelembe veendő környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre,
szempontokra

Alkalmazott módszertan:
Az OP által befolyásolható terveknek és programoknak elsősorban a konkrét pályázati
kiírások tekinthetők, amelyek sokkal részletesebben képesek kezelni egyes felmerült
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problémákat. Ezért e fejezetben elsősorban a pályázati kiírásokban figyelembe veendő
környezeti szempontokat szükséges meghatározni. Miután készítünk az összes OP-t
szintetizáló és a Partnerségi megállapodást is tárgyaló környezeti jelentést, a kérdéskör egy
része eleve tisztázásra kerül.
6.

A várható környezeti hatások monitorozására vonatkozó javaslatok értékelése,
további javaslatok

Alkalmazott módszertan:
Az célcsoportok esetében a várható környezeti hatások monitorozására vonatkozó
javaslatok értékelése során figyelembe kell venni, hogy az alkalmazásra tervezett
indikátorkészlet az operatív programok szintjén kerül jellemzően meghatározásra. Az
operatív programok nyomon követésére szolgáló indikátorokat a tervezés során rögzítik.
Tapasztalataink alapján jelenleg az indikátorok állapota nem megfelelő (kitöltöttség,
értelmezés, egyáltalán a komolyan vétel terén). Ahhoz, hogy a helyzet változzon, egyrészt
javítani kell ezek minőségén, másrészt az adóbevalláshoz hasonlóan pontos magyarázatokkal
kell ezeket ellátni, majd ahhoz hasonlóan szigorúan behajtani.
Növelni kellene a környezeti tartalmú indikátorok számát, a nem környezeti tartalmú,
de jelentős hatású fejlesztések terén. Ilyen például adott technológia-fejlesztések esetében a
fajlagos víz vagy energiafelhasználás kérdése. Az egységes számítási rendszer igényére példa
a CO2 megtakarítás számítása az energetikai projekteknél, pedig pont ez lenne az egyik
legfontosabb összehasonlítási alap (megtakarított CO2 fajlagos költsége az egyes
projekteknél).
Tehát a fejezet szükség esetén meghatároz önálló SKV monitoring mutatókat. Fontos, hogy
ezek mérhetősége biztosított legyen, és egyértelműen meghatározhatók legyenek.
A meghatározott környezetvédelmi célrendszer alapján megadhatók azok a mutatók,
amelyekkel a tényleges környezeti hatások mérhetőek lehetnek, illetve a környezetvédelmi,
fenntarthatósági típusú célok érvényesülése követhető. Figyelembe véve azt a tényt, hogy az
intézkedések többsége nem környezetvédelmi jellegű, az intézkedések környezetre gyakorolt
hatásainak meghatározásához az indikátorok szélesebb körét (intézkedések teljesítménye,
hatótényezők, környezeti állapot mérésére szolgáló indikátorokat) szükséges alkalmazni.
Mindezek mellett az intézkedések vizsgálatához a környezetvédelmi indikátorokon kívül
fenntarthatósági indikátorok meghatározása is fontos lenne. Ezek a mutatók
intézkedésenként meghatározhatók, de miután ennek az is a célja, hogy a közbenső és az
utólagos értékeléshez alapot nyújtson, nagyon körültekintően kell eljárni, főleg a tényleges
mérhetőség tekintetében.
A környezetvédelmi értékeléshez háromfajta mutatót lehet általában használni:
a) a környezet állapotának alakulását jellemző adatokat
b) az egyes hatótényezők alakulását jellemző adatokat
c) valamilyen projekt, intézkedés működését, alkalmazását, eredményeit jellemző
adatokat.
A lényegi kérdés a környezeti vizsgálat elvégzésekor a környezeti állapot alakulása, de a
gyakorlatban sajnos a b) és c) pont mutatóit inkább használják miután ezek könnyebben
meghatározhatók.
7. Közérthető összefoglaló
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Alkalmazott módszertan:
A közérthető összefoglaló a vonatkozó Kormányrendelet tematikája szerint készül, elsősorban
a terv tényleges hatásaira és a javasolt intézkedésekre és azok terv általi figyelembe vételére
(azok kezelésére) koncentrál.

2. A feladatok ütemezése és elvégzésük feltételei
I. Előkészítési – tervezési fázis
Miután a jó és hatékony SKV-folyamat lényege a tervezési folyamattal párhuzamos
munka, a tervezőkkel való folyamatos együttműködés és jó kapcsolat, ebben a fázisban a
sikeres munkavégzést a következő feltételek alapozhatják meg:
 Az egyes OP-k prioritástengelyeit tervező szakemberek és felelősök személyének és
elérhetőségének ismerete.
 Az együttműködés folyamatos biztosítása a tervezés során. Miután az SKV
készítéssel párhuzamosan folyik a némi átfedést is mutató Ex-ante értékelés készítése,
érdemes a tervezőkkel való együttműködést a két értékelési munkánál összehangolni.
(Rendszeres információcsere, párbeszéd, megbeszélések szükségesek.)
 Rugalmas információcsere és a közvetlen kapcsolat biztosítása az SKV szakterületi
felelősei és a tervezők között. A jó kapcsolat egyik feltétele tapasztalataink szerint az,
hogy a tervezők minél inkább hasznosnak és ne akadálynak érezzék a munkánkat az
OP-ok kidolgozási fázisában. Ehhez az szükséges, hogy megfelelő időben jussanak
hozzá azokhoz az értékelésekhez és információkhoz, amivel mi rendelkezünk. Az
anyagok többkörös, megelőző egyeztetései ezt a gyakorlatban szinte lehetetlenné
teszik. Más oldalról fontos a tervezői ismeretek teljeskörű és megfelelő időben történő
átadása az SKV készítők részére.
 OP tervezési anyagainak a tervezési fázisban való átadása a jelentési határidők
előtt legalább 3 héttel. A már többször belső egyeztetéseken átment, közreadásra
szánt anyagok már késői fázist jelentenek a munkavégzéshez. A munkánk akkor tud
sikeres lenni, ha belsővé válik a tervezésnél, az utólagos külső véleményezés sokkal
kevésbé hatékony megoldást jelent.
 Az SKV készítéséhez szükség van az OP készítését, céljait, állapotértékeléseit
megalapozó tanulmányok ismeretére, tehát a munkához ezek átadása is szükséges.
 Együttműködés és egyeztetések az egyes OP-okra vonatkozó stratégiák és az exante értékelés készítőivel.
II. SKV tanulmánykészítés
A tanulmány elkészítéséhez az OP-ok egy már társadalmi egyeztetésre kész anyagára van
szükség.
III. Közérthető összefoglaló
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A közérthető összefoglaló elkészítéséhez is az OP-k egy már társadalmi egyeztetésre kész
anyagára van szükség. Jó volna, ha a tanulmány Megbízóval történő egyeztetése után
készülhetne a javítások pontosabb átvezetése céljából.
IV. Partnerség lebonyolítása
A partnerség kereteit a az SKV direktíva (2001/42/EK) határozta meg először:
„Az átláthatóbb döntéshozatal elősegítése, illetve a vizsgálathoz rendelkezésre bocsátott
információk teljességének és megbízhatóságának biztosítása érdekében elő kell írni, hogy a
környezeti felelősségük folytán érintett hatóságokkal és a nyilvánossággal a tervek és
programok vizsgálata során konzultáljanak, illetve kitűzzék a megfelelő határidőket, kellő
időt hagyva a konzultációra, beleértve a véleménynyilvánítást is;
A nyilvánosság részére korai és hathatós lehetőséget biztosítanak arra, hogy megfelelő
határidőn belül kifejthessék véleményüket a terv- vagy programtervezetet és az ahhoz
mellékelt környezeti jelentést illetően, azt megelőzően, hogy a tervet vagy programot
elfogadnák, illetve jogalkotási eljárásra terjesztenék be.”
Az ex ante útmutató 1. az SKV-val foglakozó melléklete végeredményben ezt ismétli meg
kiemelve, hogy a közérthető összefoglalót kell készíteni és azt a nyilvánosság
rendelkezésére kell bocsátani. Ha a konzultációk után jelentős környezeti hatású változások
merülnek fel a programokban, a jelentés változtatására és akár új konzultációkra is szükség
lehet.
Számunkra társadalmi részvétel szempontjából meghatározó jogi kereteket legpontosabban a
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet adja meg. E mellet figyelembe vesszük a Partnerségi
Megállapodás, az operatív programok, valamint a Stratégiai Környezeti Vizsgálati Jelentés
társadalmi egyeztetésének módjáról, prioritásairól és menetrendjéről szóló 1113/2013. (III.
8.) Korm. határozatot.
A partnerséggel részletesen a következő 3. fejezet foglakozik. Ennek jó lebonyolításához,
egyrészt el kell készülnie az SKV dokumentáció erre alkalmas változatának, és a megértést
segítő közérthető változatnak. A partnerségi fórumok megtartásához megbízóval közösen
határozzuk meg azoknak a körét, akiket közvetlenül is el akarunk érni.
A stratégiai környezeti vizsgálat tematikája (2013 júliusában) megjelenik a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség honlapján, ahol ezt követően harminc napon keresztül
véleményezhető. A vélemények figyelembe vételével véglegesítjük az SKV tematikát. Ennek
megfelelően készül el majd a környezeti jelentés, amit szintén közzétesszük a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség honlapján, újabb 30 nap véleményezési határidővel.
V. Végső véleményezett környezeti jelentés elkészítése
 A végső jelentéshez a partnerségi folyamat lebonyolításának eredményeire van
szükség, hogy ezek beépíthetők legyenek a dokumentumba.
 Szintén fontos, hogy a tervezőkkel való kapcsolat és információcsere ebben az
időszakban is folyamatosan működjön. Maguk az OP-ok is egyeztetéseken esnek át
ebben az időszakban, így az esetleg tervezett változtatásokról tudnunk kell, hiszen ezt
is figyelembe kell vennünk. A kérdéskör fordítva is igaz. Nekünk is jeleznünk kell,
hogy van-e lényeges módosítás az értékelő megállapításainkban, illetve vannak-e
további, a társadalmi egyeztetés hatására kialakított javaslataink.
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VI. Utógondozás
Az utógondozás elvégzéséhez ismernünk kell:
 A várhatóan 2013 decemberében a Bizottságnak megküldött OP-okra érkezett
véleményeket, és az erre adott válaszokat.
 Az SKV-ra vonatkozó Bizottsági véleményeket.
 A megbízó NFÜ szándékait az esetleges problémák kezelésére.
Az utógondozás nem tartalmazza az esetlegesen szükséges új, más struktúrájú OP-okra
vonatkozó SKV-ok elkészítését.
Jelenlegi terveink szerint (amennyiben az OP-tervezés nem szenved késedelmet) az alábbi
ütemterv szerint végeznénk el munkánkat:
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1

2

1

2

I. Előkészítési – tervezési fázis (benne ex-út/1mel: scoping)
1. Indítójelentés: munkaterv, + 1. változatok véleményezése
2. Egyeztetések, véleményezések, javaslatok készítése
3. Egyeztetések, javaslatok készítése
II. SKV tanulmánykészítés (ex-út/1mel: jelentéskészítés)
1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának bemutatása
2. Az operatív program ismertetése környezeti és fenntarthatósági
szempontú illeszkedésük, konzisztenciájuk vizsgálata
3. Az operatív program környezeti hatásainak, következményeinek
feltárása, a fenntartható fejlődés szempontjából való értékelés
figyelembe véve a társadalmi hatásokat is.
4. Az operatív program környezeti, fenntarthatósági célú
intézkedései hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb
szükséges intézkedésekre
5. Javaslat az operatív program által befolyásolt más tervben,
illetve programban figyelembe veendő környezeti szempontú
intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, szempontokra
6. A várható környezeti hatások monitorozására vonatkozó
javaslatok értékelése, további javaslatok (ex-út/1mel: monitoring)
III. Közérthető összefoglaló
IV. Partnerség lebonyolítása (ex-út/1mel: konzultáció)
V. Végső véleményezett környezeti jelentés elkészítése
VI. Utógondozás
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1

2
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1
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2015

2014

December

November

Október

Szeptember

Augusztus

Feladatok

Július

Május

Június

Feladatok és ütemterv

3. Partnerség lebonyolítása
A jogszabályi előírások és a meghatározott módszertan alapján az SKV csoport tagjainak
széleskörű egyeztetési folyamatot kell biztosítaniuk minden érintett számára. A partnerség
építés eredményétől alapvetően függ az SKV sikere és végső soron az Operatív Programok
környezeti „jósága, megfelelősége”. Tehát az SKV készítés nyílt tervezési eljárás keretében
történik („partnerség építés elve”) a vonatkozó Kormányrendelet alapján, amelynek során
megtörténik:
I. Fázis - a munkaterv partnersége
A partnerségi folyamat a vizsgálat elején megindul, miután a környezeti értékelés
tartalmának meghatározásakor ki kell kérni a környezetvédelemért felelős szervek
véleményét, és nyilvánosságra kell hozni ennek eredményét, a folyamat megindulását.
a)

Jelen munkaterv közzétételre alkalmas változatának megjelenítése az NFÜ és ÖKO
Zrt. honlapján, erről egy összeállított és a Megbízóval egyeztetett partnerségi listán lévő
célcsoportok értesítése. A változat közzétételre alkalmas változatában olyan kérdéseket is
megfogalmazunk, amelyek eldöntésében a véleményezők segítségére számítunk. Ilyen
lehet például a partnerségi fórumok helyével kapcsolatos jelenlegi bizonytalanságaik
enyhítése.

b) A környezetvédelemért felelős szakmai szervek véleményének kikérése a munkaterv
tematikus részeinek átadásával.
c)

A környezetvédelemért felelős szakmai szervek véleményének és az esetleges
változtatásoknak a nyilvánosságra hozatala.

II. Fázis - az egyeztetés partnersége
d) Az egyeztetési fázisban készített véleményezési, javaslati anyagokból készített
közzétételre és véleményezésre alkalmas dokumentumok megjelenítése az NFÜ és ÖKO
Zrt. honlapján.
III. Fázis - a jelentés partnersége
e)

A környezeti értékelés véleményezése internet, NFÜ és ÖKO Zrt. honlap. A honlapon a
munka aktuális anyagai elérhetőek lesznek, ezekhez bárki, bármilyen szakaszban
véleményt küldhet a dokumentumokról a honlapon keresztül, amelyet a vizsgálatban
résztvevő szakértők megkapnak és figyelembe vesznek.

f)

Partnerségi fórumok szervezése a 7 statisztikai-tervezési (NUTS II) régióban
egységesen (nem külön-külön OP-ként). Ehhez fel kell dolgozni az OP szinten
készített vizsgálatokat az adott régió szempontjából. Fontos lenne összefoglalni,
hogy a régió számára mit fog jelenteni a fejlesztések megvalósulása. Kérdés, hogy a
tervezés folyamán a teljes tervrendszer területi vetületével foglakozik-e valaki? Ha igen,
fel kell venni vele is a kapcsolatot.
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Kérdés a partnerekhez:
Kiket érdemes meghívni a fórumokra, milyen esetben jönnének szívesen el erre?
Egyáltalán hol tartsuk ezeket?
g) Véleményezés 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében nevesített szervezetek ,
és a tervezésért felelős szervezetek részvételével.
h) A beérkezett vélemények feldolgozása és azok kezelésére (az intézkedésekbe történő
beépítés módjára) vonatkozó javaslatok megfogalmazása (táblázatos formában), rögzítve
a véleményező személyét, a megfogalmazott véleményt, és a figyelembe vételre
vonatkozó javaslatot, illetve a Megbízó általi jóváhagyás (figyelembe vétel) tényét.
i)

Társadalmi részvétel értékelése: Az SKV folyamat befejeztével egy értékelést
készítünk a társadalmi részvételi folyamat lefolyásáról, tanulságairól, amelyet a honlapon
elhelyezünk, illetve az érdeklődőknek elküldünk elektronikusan.

IV. Fázis - az utógondozás partnersége:
j)

Az Európai Bizottsági SKV-ra vonatkozó vélemények és a rájuk adott válaszok
közzététele.

A társadalmasítás folyamatában mindig problémát jelent, hogy egyrészt kevesen nézik meg
azokat a honlapokat, amelyeken megjelennek az SKV-val kapcsolatos információk, másrészt
kevesen érzik úgy, hogy ez a tervezési szint közvetlenül érinti a környezetüket. Az SKV
partnerségi folyamata során fel kívánjuk használni az előző hasonló vizsgálatok, vagy
más, de partnerséget igénylő tervezések tapasztalatait és partnerségi listáit. Ezek
alapján konkrét értesítéseket és megkereséseket kívánunk már az indulásnál végezni.
A partnerségi lista jellemző elemei:


Zöld/agrár/közlekedési/területfejlesztési/településfejlesztési civil szervezetek



Zöld/településfejlesztési/területfejlesztési/turisztikai/közlekedési/energetikai/ipari/épí
tési/víz-ügyi szakmai szervezetek, központok (döntéshozók, kamarák, egyesületek) –
ha van környezetvédelmi tagozatuk/szekciójuk, akkor csak az (Pl.: Műszaki és
Természettudományi
Egyesületek
Szövetsége,
Magyar
Madártani
és
Természetvédelmi Egyesület, WWF Világ Természeti Alap Magyarország
Alapítvány, Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület)



Zöld/településfejlesztési/területfejlesztési/turisztikai/közlekedési/energetikai/ipari/épí
té-si/vízügyi hatóságok, területi igazgatóságok (Pl.: Nemzeti Közlekedési Hatóság,
KÖTEVIFE-k, Vízügyi Igazgatóságok, Nemzeti Park Igazgatóságok)



Zöld/településfejlesztési/területfejlesztési/turisztikai/közlekedési/energetikai/ipari/épí
té-si/víz-ügyi jelentősebb hátterű tudományos és szakmai műhelyek (Pl.: VÁTI
Országos Vidékfejlesztési Iroda és regionális irodái)



Kistérségi társulások, önkormányzat társulások, megyei önkormányzatok, regionális
szervezetek (Pl.: Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás, Körmend és Kistérsége
Többcélú Kistérségi Társulás, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség)

~ 24 ~

II. Mellékletek

Az SKV során vizsgálandó hatások előzetes felmérése
az OP-ok prioritástengelyei, specifikus céljai szerint

1. Melléklet

A mellékletben található táblázatok az egyes OP-ok prioritástengelyeihez tartozó célok
szerint próbálja előzetesen meghatározni az SKV által vizsgálandó hatásokat, tehát a
feladatunkat. A hatások részben környezeti jellegűek, részben a fenntartható fejlődéssel,
illetve az ezzel és környezeti hatásokkal összefüggő társadalmi következményekkel
összefüggők. A vizsgálat szempontjából ez egy kiindulási pont, amely változhat a prioritások,
célok változása, a rendelkezésre álló információk tartalma, a partnerségi vélemények és a
munkánk eredményei alapján.
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1. Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program KEHOP
PRIORITÁSTENGELY

Prioritástengelyben tervezett specifikus cél(ok)
megnevezése

Specifikus cél 1:
Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megalapozása, természeti
katasztrófák megelőzése
Specifikus cél 2:
Felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható térségi
vízszétosztás fejlesztése
1. Klímaváltozásra történő felkészülés
Specifikus cél 3:
(ár- és belvíz, komplex vízgazdálkodás)
Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése
Specifikus cél 4:
Katasztrófakockázat-kezelés fejlesztése, lakosság és intézmények
felkészítése a természeti katasztrófák kezelésére

2. Víziközmű-szolgáltatás fejlesztése
(szennyvíz-, ivóvíz)

Specifikus cél 1:
Ivóvíz-minőség javítása uniós és hazai határértékek teljesítése
céljából
Specifikus cél 2:
Szennyvíz-elvezetés és –tisztítási fejlesztések környezetterhelés
csökkentése, megelőzése érdekében
Specifikus cél 3:
Szennyvíziszap-kezelés és –hasznosítás optimalizálása
Specifikus cél 4:
Hatékonyabb víziközmű rendszerek kialakítása
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Várható és vizsgálandó fontos hatások
Specifikus cél 1 és 4: Hatásosság a várható valós problémákra,
Esélyegyenlőségre gyakorolt hatások
Specifikus cél 2: Vízkészlet-gazdálkodási kérdések, alkalmazkodó
képesség a szélsőséges helyzetekhez, ökológiai hatások, a terület
eltartóképessége, vidékmegtartó képesség, fenntartható
agrárgazdálkodás ökológiai szolgáltatások, VKI 4.7 cikkely szerinti
hatásbecslés követelményei, aránytalan költségek
Specifikus cél 3: Alkalmazkodó képességváltozás a szélsőséges
helyzetekhez, a vizek megtartásának lehetősége, ökológiai hatások
és ökológiai szolgáltatások, társadalmi hatások, vidékmegtartó
képesség, biztonság, VKI 4.7 cikkely szerinti hatásbecslés
követelményei, aránytalan költségek
Specifikus cél 4: Felkészülés a valós kockázatokra
Mind a négy célra: Fenntarthatóság, megfizethetőség,
településfejlesztési, területrendezési hatások, életszínvonal,
közegészségügyi hatások
Specifikus cél 1: (Veszélyes) hulladékkeletkezés és kezelés,
egészségre gyakorolt hatások, esélyegyenlőségre gyakorolt
hatások, fenntarthatósági hatások, EU kötelezettségek tejesítése
Specifikus cél 2: Talajra, felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt
hatások, fenntarthatósági hatások, EU kötelezettségek tejesítése
Specifikus cél 3: A fejlesztések fenntarthatósága (üzemeltetés!) (pl.
előállított termék értékesíthetősége, hazai piaci környezetnek való
megfelelés), integrálhatóság és illeszkedés, talajra gyakorol
hatások, klíma adaptáció és mitigáció (különösen, ha a szennyvízhasznosítást is tartalmazza)
Specifikus cél 4: Talajra, felszíni és felszíni vizek állapotára való
hatások, Vízkészlet-gazdálkodás, víztakarékossági kérdések, Klíma
adaptáció és mitigáció (víztakarékosság)

PRIORITÁSTENGELY

Prioritástengelyben tervezett specifikus cél(ok)
megnevezése

Specifikus cél 1:
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések
Specifikus cél 2:
Levegőtisztaság-védelemmel és zajcsökkentéssel kapcsolatos
fejlesztések elősegítése
3. Vízvédelemmel,
Specifikus cél 3:
hulladékgazdálkodással,
A 2000/60/EK Víz Keretirányelv végrehajtása
levegőminőséggel és zajvédelemmel
Specifikus cél 4:
kapcsolatos fejlesztések, ökoinnováció
Ökoinnovációs fejlesztések és kapcsolódó beruházások

4. Természetvédelmi és élővilágvédelmi
fejlesztések

Várható és vizsgálandó fontos hatások
Specifikus cél 1: A fejlesztések fenntarthatósága: üzemeltetés! (pl.
előállított termék értékesíthetősége; természeti erőforrás
megtakarítás, forgalomra gyakorolt hatások, levegőminőség (ÜHG
kibocsátás is), fejlesztések rugalmassága, továbbfejleszthetősége
Specifikus cél 2: Más OP-okban támogatott fejlesztések hatásaihoz
való viszonya, emberi egészségre való hatások
Specifikus cél 3: Hozzájárulás mértéke a Víz Keretirányelv
végrehajtásához, jó állapotok elérése, aránytalan költségek,
prioritások, ütemezés, más célok és OP-ok hatásai erősítenek vagy
gátolnak, Klímaadaptáció és – mitigáció, biodiverzitási,
természetvédelmi hatások
Specifikus cél 4: Klímaadaptáció és – mitigáció, fenntarthatóságra
gyakorolt hatások, összkörnyezeti hatások

Specifikus cél 1:
A 4. prioritás speciális, mert lényegében csak pozitív környezeti
A közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok
hatást kelt. (Az élőhely-beavatkozások megvalósítása során
természetvédelmi helyzetének javítása
várhatók átmeneti, jelentéktelen kedvezőtlen hatások.) A
Specifikus cél 2:
hatásoknak a vizsgálata tehát másodlagos. Fontosabb az, hogy az
A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek
elvárt eredményekhez a kijelölt célok vezetnek-e, és a használt
javítása
eszközök (intézkedések, beavatkozások) a leghatékonyabbak-e.
Specifikus cél 3:
Általánosan fontos kérdés:
A fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének nyomon
 a beavatkozások eredményeinek fenntarthatósága és
követéséhez szükséges feltételek megteremtése
nyomonkövethetősége.
Specifikus cél 4:
 klímaváltozással szembeni sérülékenység, klímaadaptáció és –
Földtudományi természeti értékek és a kulturális örökség
mitigáció
szempontjából is jelentős védett természeti értékek és területek
Specifikus cél 5: Az ökoszisztéma szolgáltatások bővüléséhez és
megőrzése
minőség-javulásához való hozzájárulás mértéke, a táji
Specifikus cél 5:
adottságokkal harmonizáló területhasználatok alakulása, nem
Működőképes természeti rendszerek (ökoszisztémák) és tájak és
védett területek természetességének alakulásai
az általuk nyújtott szolgáltatások hosszú távú megőrzése
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PRIORITÁSTENGELY

5. Megújuló energiaforrások
alkalmazása, energetikai és
energiahatékonysági fejlesztések
(épületenergetika)

6. Környezetügyi és energetikai K+F+I,
szemléletformálás

Prioritástengelyben tervezett specifikus cél(ok)
megnevezése
Specifikus cél 1:
A megújuló energia felhasználás növelése a köz-, lakossági- és
gazdasági szektorban
Specifikus cél 2:
Az energiahatékonyság és az energiamegtakarítás növelése a
köz-, lakossági- és gazdasági szektorokban
Specifikus cél 3:
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
Specifikus cél 4:
Az energiatudatosság növelése komplex szemléletformálási
programok megvalósításán keresztül
Specifikus cél 5:
A villamosenergia-rendszer alkalmassá tétele a megújuló,
energiahatékonysági és kibocsátás-csökkentési célok
végrehajtására

Specifikus cél 1:
Szakterületi (víz, szennyvíz, levegő, talaj, hulladék,
természetvédelem) környezetügyi K+F+I
Specifikus cél 2:
A környezeti terhelés megelőzésére irányuló technológiák
kutatása, fejlesztése és a termékek újrahasználhatóságának
növelése, KFI eredmények és igények nyomon követése,
a vállalkozások környezettechnológiai fejlesztéseinek innovációs
és kutatási beruházásainak támogatása, valamint a
„Tudásháromszög” együttműködésének fejlesztése,
Specifikus cél 3:
Környezetügyi szemléletformálás és tervezés
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Várható és vizsgálandó fontos hatások
Általánosan: hatások a díjakra, és az energiafüggőségre, és a
fenntarthatóságra
Specifikus cél 1: Az NMCST-ben és a hosszabb távú Nemzeti Energia
Stratégiában előirányzott megújuló energiahasznosítási hányad
teljesülése, hatások a fenntarthatóságra és a társadalmi
egyenlőtlenségek csökkentésére, a levegőminőségre, vízkészletekre
és vízminőségre, élővilágra gyakorolt hatások, ÜHG kibocsátásra
gyakorolt valós hatás
Specifikus cél 2: Energiahatékonyság alakulása, hatások a
fenntarthatóságra és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére
ÜHG kibocsátásra gyakorolt valós hatás
Specifikus cél 3: ÜHG kibocsátásra gyakorolt valós hatás, az EU-s
célok teljesítése, a levegőminőségre, vízkészletekre és
vízminőségre, élővilágra gyakorolt hatások
Specifikus cél 4: Hatásosság, eredményesség
Specifikus cél 5: Energiahatékonyság alakulása, hatások a fenntarthatóságra, összkörnyezeti hatások

Specifikus cél 1, 2: a várható kedvező hatások mértéke, a
beavatkozások hatékonysága, Klímaadaptáció és – mitigáció,
fenntarthatóságra gyakorolt hatások, a gazdaságba való beépülés
lehetősége,
Specifikus cél 3: A társadalomba történő beépülés mértéke,
hatások a környezeti fenntarthatóságra, hatásosság

2. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

PRIORITÁSTENGELY

1. KKV versenyképesség és növekedési
potenciál fejlesztése

Prioritástengelyben tervezett specifikus cél(ok)
megnevezése
1. Vállalatok versenyképességének javítása (ipar- és
innovációpolitikai fókusszal)
2. Vállalatok működéséhez szükséges infrastrukturális háttér
fejlesztése
3. Vállalkozások hálózatosodásának elősegítése
4. Munkahelyek megtartása és új munkahelyek létrehozása

Várható és vizsgálandó fontos hatások
A fő irányok speciális környezeti hatásai
(hulladéktermelés, károsanyag kibocsátás csökkenés,
karbon intenzív technológiák visszaszorítása,
energiahatékonyság növelése, barnamező előtérbe
helyezése) környezetvédelmi tartalmak megjelenése,
fenntartható fejlődés felé vagy ellene, társadalmi
hatások, van-e értelmezhető területi vetület,
zöldgazdaság növekedés
Hatások a fenntarthatóságra és területi és társadalmi
kohézióra
Infrastruktúra-fejlesztésnél: károsanyag kibocsátás
csökkentése, karbon intenzív technológiák visszaszorítása, energiahatékonyság növelése, ’0 hulladék’
megoldások
Fenntartható, ’low carbon’ termékek, szolgáltatások
irányában mutató K+F+I tevékenységek
Elérhetőség, elmaradott térségek esélyei

2. Tudásgazdaság fejlesztése

1. A tudásáramlás erősítése
2. A tudásfelhasználás segítése
3. A tudásbázisok megerősítése

3. Infokommunikációs fejlesztések

1. Versenyképes IKT KKV fejlesztés
2. Digitális gazdaság fejlesztése
3. Elektronikus közigazgatás fejlesztései
4. Infokommunikációs ismeretek, készségek növelése
5. Szélessávú infrastruktúra fejlesztése

Fenntartható termékek, szolgáltatások fejlesztése,
támogatása
Zöldgazdaság növekedése
Elérhetőség, elmaradott térségek esélyei

4. Innovatív és kreatív szolgáltatások,
kiemelt vonzerők, termékek és hálózatok
fejlesztése

1. Innovatív, kreatív és minőségi szolgáltatás és termékfejlesztés
2. Munkahely-megőrzés és munkahely-teremtés a turisztikai és a
kapcsolódó szolgáltató szektorban
3. A hatékonyan működő turisztikai szektor alulról építkező
intézményrendszerének megerősítése

Infrastruktúra-fejlesztésnél: ’0 hulladék’ megoldások.
Zajártalom visszaszorítása, Ökolábnyom csökkentés
Fenntartható szolgáltatások fejlesztése, támogatása –
ökoturizmus
Turizmus: vízhasználatok hatásai
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PRIORITÁSTENGELY

5. Kiemelt növekedési zónák és speciális
területek célzott gazdaságfejlesztési
programjai

6. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati
alkalmazkodóképesség fejlesztése

7. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások
fejlesztése

Prioritástengelyben tervezett specifikus cél(ok)
megnevezése
1. A nemzetgazdaság növekedése szempontjából kiemelten fontos
térségek, várostérségek integrált gazdasági fejlesztése;
2. A területi különbségek csökkentése szempontjából kiemelt
fontosságú, periférikus és hátrányos helyzetű térségek fenntartható
növekedési pályára állítása;
3. A nemzetgazdaság belső erőforrásokon alapuló fenntartható
fejlesztésese, a helyi gazdaság alapjainak újjászervezésével,
valamint közösségi gazdaságban rejlő lehetőségek hatékony
kihasználásával.
1. A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és
támogatása
2. A munkaerő-piaci szolgáltatások hatékonyságának és
minőségének javítása
3. Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása és a
szociális gazdaság fejlesztése
4. Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése és támogatása
5. A gazdaság igényeihez igazodó képzési intézményrendszer
kialakítása
6. A munkaerő versenyképességének javítása
7. A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása
1. KKV-k külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása a
pénzügyi eszközök révén
2. Új innovatív és hiányzó pénzügyi konstrukciók piaci bevezetése
3. KMR régióhoz is kapcsolódó pénzügyi eszközök biztosítása
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Várható és vizsgálandó fontos hatások
Infrastruktúra-fejlesztésnél: károsanyag kibocsátás
csökkentése, karbon intenzív technológiák
visszaszorítása, energiahatékonyság növelése,
zajártalom visszaszorítása, ökolábnyom csökkentés, ’0
hulladék’ megoldások
Elmozdulás a fenntartható termékek, szolgáltatások
irányában a K+F+I tevékenységeknél
Társadalmi esélyegyenlőség, elmaradott térségek
esélyei

Fenntartható társadalom
Környezettudatosság növelése
Foglalkoztatottság növelése a zöld gazdaságban
Társadalmi esélyegyenlőség, elmaradott térségek
esélyei

Zöld gazdaság növelése
Környezeti hatások minimalizálása
Zöld technológiák alkalmazása

3. Közlekedési Operatív Program KOP
PRIORITÁSTENGELY

Prioritástengelyben tervezett
specifikus cél(ok) megnevezése
1.1. TEN-T törzshálózat fejlesztése

3. A regionális közúti elérhetőség és
közlekedés-biztonság fejlesztése

Várható és vizsgálandó fontos hatások
Környezeti kibocsátások (levegő, zaj) és ökológiai
következmények, forgalom megoszlás nyertesek és
vesztesek, közlekedési módok arányára gyakorolt
hatás, biztonságnövekedés, a kialakuló rendszer
fenntarthatósági kérdései

2.1. TEN-T törzshálózat fejlesztése
2.2 TEN-T átfogó hálózati
fejlesztések

TEN-T vasútvonalak EU előírásokra (225 kN
tengely-terhelés, ERTMS jelző- és
biztosítóberendezés) történő átépítése, RIS
fejlesztések

Fenntarthatóságra gyakorolt hatások, közlekedési
módok arányára gyakorolt hatás, közlekedésbiztonság, összkörnyezeti hatások

3.1. Regionális közúti elérhetőség
javítása

A közúti közlekedés-biztonság javítása

3.2. Közlekedés-biztonság javítása

4.1. Vasúti lassújelek felszámolása
4. A regionális vasúti elérhetőség és
energia-hatékonyság javítása

intézkedések, beavatkozások
Szomszédos térségek (pl. Románia, Ausztria)
felé vezető tranzitvonalak és TEn-T
tengelyeken fekvő külső városi gyűrű közúti
kapcsolatainak fejlesztése

1. Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség 1.2. TEN-T átfogó hálózat
fejlesztése
javítása

2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi
elérhetőség javítása

Prioritástengelyben tervezett

4.2. Vasútvonalak villamosítása
4.3. Elővárosi kötöttpályás
közlekedés-fejlesztések

A TEN-T-n kívüli térszerkezeti szempontból
jelentős városok közúti kapcsolatainak
fejlesztése (pl. rossz elérhetőségű
középvárosok)
Vasúti sebességkorlátozások felszámolása,
vasútvillamosítás, elővárosi kötöttpályás
közlekedésfejlesztések, esetlegesen
kapcsolódó kötöttpályás járműbeszerzések
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Környezeti kibocsátások (levegő, zaj) és ökológiai
következmények, települési környezetminőség,
közlekedési módok arányára gyakorolt hatás,
biztonsági kérdések,
Fenntarthatóságra gyakorolt hatások, közlekedési
módok arányára gyakorolt hatás, közlekedésbiztonság, összkörnyezeti hatások, települési
környezetminőség, esélyegyenlőség, életminőség

4. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Prioritástengelyben tervezett specifikus
cél(ok) megnevezése

PRIORITÁSTENGELY

1. Térségi kiemelt
gazdaság-fejlesztés
infrastruktúra és
üzleti környezet
fejlesztése




2. Térségi gazdasági
célú foglalkoztatásösztönzés és a
munkaerő mobilitás
támogatása






3. Integrált várostérségi fejlesztések



Prioritástengelyben tervezett
intézkedések, beavatkozások

1. Megyei kiemelt ipar és gazdaság-fejlesztések – megyei gazdasági
kitörési pontokhoz, szektorokhoz és iparágakhoz kapcsolódó
integrált gazdaságfejlesztések, telephelyfejlesztés és kapcsolódó
komplex beruházások támogatása
2. Megyei turizmushoz, alkonygazdasághoz, egyéb kiemelt
szolgáltatási szektorokhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztések
Térségi gazdaságfejlesztési és befektetési
3. Térségi innovációs és kísérleti fejlesztések
programok és helyi innovációk, kísérleti
4. Megyei alternatív befektetés és beruházás-ösztönzés, projektfejlesztések ösztönzése (programok,
előkészítés, marketing
fejlesztések és pályázatok)
MJV külön gazdaságfejlesztési források GINOP 5-ből
Megyei kiemelt alternatív helyi, térségi és 1. Megyei kiemelt alternatív helyi, térségi és hálózati
gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés és munkahelymegtartó
hálózati gazdaságfejlesztés és
beruházások
munkahelyteremtés
2. Megyei szintű gazdaságfejlesztési intézményi háttérkapacitás
Megyei szintű gazdaságfejlesztési
fejlesztés
intézményi háttérkapacitás fejlesztés
A foglalkoztatás és az életminőség javítása 3. A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások (ovi,
bölcsőde, családi napközik stb.), valamint az óvodák
családbarát, munkába állást segítő
kapacitásfejlesztése, infrastrukturális korszerűsítése
intézmények, közszolgáltatások
fejlesztéséve
1. Fenntartható és hatékony városüzemeltetési fejlesztések és a
Fenntartható, klímatudatos és hatékony
települési gazdasági környezet fejlesztése
városüzemeltetési feladatok biztosítása
2. Funkcióbővítő integrált településfejlesztés és/vagy szociális
Integrált települési gazdasági, környezeti
település rehabilitációés felzárkóztatási integrált város-térségi
és közösségi infrastruktúra-fejlesztés
fejlesztések, valamint a városbiztonság fokozása
Az életminőség javítása, a városbiztonság
és a társadalmi befogadás erősítése, s az 3. Az aktív és egészséges élet jól-léti közösségi
infrastruktúrafejlesztés
aktív és egészséges helyi társadalom
kialakítása
Megyei szintű gazdaságfejlesztés térségspecifikus kitörési pontok mentén
(programok, fejlesztések és pályázatok)
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Várható és vizsgálandó fontos
hatások
Általánosan fenntartható fejlődési és
ehhez köthető társadalmi kérdések,
és klímaadaptáció, elmaradott
térségek esélyei
1: Összkörnyezeti hatások,
2: települési környezetminőség,
levegős, vizes hatások,
3. környezeti, fenntarthatósági
vonatkozások
Általánosan fenntartható fejlődési és
ehhez köthető társadalmi kérdések,
klímaadaptáció, elmaradott térségek
esélyei
Társadalmi esélyegyenlőség,
igazságosság
Környezet és természetvédelmi
vonatkozások, lehetőségek
Általánosan fenntartható fejlődési és
ehhez köthető társadalmi kérdések,
és klímaadaptáció.
Települési környezet és életminőség,
egészségügyi hatások.
Társadalmi esélyegyenlőség,
igazságosság, életviteli költségek.

Prioritástengelyben tervezett specifikus
cél(ok) megnevezése

PRIORITÁSTENGELY

4. Alacsony széndioxid
kibocsátású
gazdaságra való
áttérés kiemelten a
városi területeken




5. Térségi és városi
közösségi közlekedés
fejlesztése




6. Helyi közszolgáltatási
és közigazgatási
infrastruktúra és

intézmény-fejlesztés
7. Közösségi szinten
irányított várostérségi helyi
fejlesztések (CLLD
típusú fejlesztések)





8. Megyei és helyi
emberi erőforrás

fejlesztések,
társadalmi befogadás
és foglalkoztatás
ösztönzés

Prioritástengelyben tervezett
intézkedések, beavatkozások

Alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó
stratégiák
és
gazdaságfejlesztések
támogatása valamennyi területtípuson,
de különösen a városi területeken
Az infrastrukturális létesítményekben –
többek között a középületekben – és a
lakásépítési ágazatban az
energiahatékonyság és a megújuló
energia támogatása
Integrált térségi és városi, elővárosi
közösségi közlekedési infrastruktúrafejlesztés
Környezetbarát és alacsony szén-dioxidkibocsátású
megyei
és
térségi
közlekedési rendszerek kifejlesztése és a
fenntartható
közösségi
mobilitás
elősegítése
Egészségügyi alapszolgáltatások
fejlesztése az intézményi háttér
korszerűsítésével
Megyei közszolgáltatások minőségének
növelése, a térségi közösségi
infrastruktúra fejlesztése

1. Kisebb léptékű térségi és helyi energetikai potenciál kiaknázására
épülő komplex fejlesztési programok és energiahatékonysági
beruházások
2. Kisebb léptékű energiahatékonysági beruházások és alacsony széndioxid-kibocsátással járó stratégiák és gazdaságfejlesztések
támogatása

Város-vidék együttműködést erősítő helyi
gazdaság- és településfejlesztés
Város-vidék együttműködésen alapuló
közszolgáltatás- és közösség fejlesztés

1. Közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztés
2. Helyi kapcsolódó közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése
3. Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő
programok és programalapú fejlesztése

Megyei és helyi alternatív foglalkoztatás
bővítést célzó programok
Társadalmi befogadás erősítése és a
szegénység elleni megyei és helyi
kezdeményezések támogatása
Civil szervezetek és közösségek
támogatása

1. Megyei és helyi kiemelt foglalkoztatási programok
2. Megyei speciális közösségfejlesztést és társadalmi befogadást
támogató fejlesztési programok
3. Megyei Jogú Városok ESZA fejlesztések

1. Integrált megyei és térségi közlekedési rendszerek fejlesztése és a
fenntartható közösségi mobilitás elősegítése
2. Környezetbarát és alacsony szén-dioxid-kibocsátású városi,
elővárosi közösségi közlekedési infrastruktúrafejlesztés, a
településeken belüli közlekedési feltételek minőségének javítása

1. Egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése
2. Megyei és helyi közszolgáltatási, közigazgatási és közösségi
infrastruktúrafejlesztés
3. Helyi telep felszámolási programok
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Várható és vizsgálandó fontos
hatások
Természeti erőforrás megtakarítás és
ÜHG kibocsátás csökkenés valós
mértéke, összkörnyezeti hatások
Fenntarthatóságra és a társadalmi
igazságosságra gyakorolt hatások

Forgalmi hatások, közlekedési módok
arányának változása
Fenntarthatóságra gyakorolt hatások,
Esélyegyenlőségi, megfizethetőségi
hatások, levegőminőségre (ÜHG is),
zaj-, rezgés állapotra és
életminőségre gyakorolt hatások.
Fenntarthatóságra, esélyegyenlőségre, társadalmi igazságosságra
gyakorolt hatások, elérhetőség,
kifizethetőség

Fenntartható fejlődési kérdések,
elmaradott térségek esélyei,
Társadalmi esélyegyenlőség,
igazságosság
Környezet és természetvédelmi
vonatkozások, lehetőségek,
klímaadaptáció,

5. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
PRIORITÁSTENGELY

1. KKV versenyképesség és növekedési
potenciál fejlesztése, kreatív és
alternatív gazdaságfejlesztés

2. Intelligens és tudásalapú növekedés












3. Integrált települési infrastruktúrafejlesztés




4. Pest megyei térségi integrált
közösségvezérelt fejlesztési
programok Pest megyei városokra és
térségeikre (CLLD)
5. A közösségi szolgáltatások
infrastrukturális hátterének
energiahatékony fejlesztése,
megújítása








6. Társadalmi Befogadást Szolgáló
Programok
7. Tudásgazdaságot és
foglalkoztathatóságot szolgáló
programok









Prioritástengelyben tervezett specifikus cél(ok) megnevezése
Vállalkozások versenyképességének közvetlen javítása
KKV-k forráshoz jutásának javítása (pénzügyi eszközök)
Vállalatok működéséhez szükséges infrastrukturális háttér fejlesztése
Vállalkozások hálózatosodásának elősegítése
Turisztikai vonzerő, termék- és kínálatfejlesztés, valamint a turisztikai
intézményrendszer megerősítése
6. Nonprofit és alternatív közösségi gazdaság fejlesztése
Tudásfelhasználás segítése
Tudásáramlás erősítése
3. Tudásbázisok megerősítése
A Közép-Magyarország régió erőforrásainak hatékonyabb hasznosítása
integrált településfejlesztési akciók meg-valósításával
Energiahatékonyság növelése a KMR-ben
Környezetbarát közlekedésfejlesztés a régió versenyképességének javítása
érdekében
A térségi erőforrások jobb kihasználása a helyi gazdaság és közösségek
dinamizálása révén
A települési környezet fejlesztése
A foglalkoztatás növelése a közszolgáltatások családbarát fejlesztésével.
A családbarát és munkaerő-piaci részvételt támogató közösségi
infrastruktúra energia hatékony korszerűsítése, fejlesztése
Megyei közszolgáltatások minőségének növelése, a térségi közösségi
infrastruktúra fejlesztése
Oktatási - nevelési szolgáltatások fejlesztése az intézményi háttér
korszerűsítésével
Szociális intézményi háló fejlesztése
A befogadó társadalom erősítése
Humán segítő szervezetek fejlesztése, képzésük támogatása
Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése
A gazdaság igényeihez igazodó oktatási és képzési rendszer támogatása, a
közoktatás, köznevelés fejlesztése
A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és támogatása
A munkaerő-piaci szolgáltatások hatékonyságának és minőségének javítása
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Várható és vizsgálandó fontos hatások
Általánosan fenntartható fejlődési és ehhez köthető
társadalmi kérdések, klímaadaptáció, elmaradott térségek
esélyei
Társadalmi esélyegyenlőség, igazságosság
Összkörnyezeti hatások, klímaadaptáció

Lehetséges környezeti és fenntarthatósági tartalmak.
Települési környezeti és életminőség, természeti erőforrás
megtakarítás és ÜHG kibocsátás csökkenés valós mértéke,
Fenntarthatóságra, esélyegyenlőségre gyakorolt hatások,
Forgalmi hatások, közlekedési módok arányára gyakorolt
hatások.
Települési környezeti és életminőség, természeti erőforrás
megtakarítás és ÜHG kibocsátás csökkenés valós mértéke,
Fenntarthatóságra, társadalmi esélyegyenlőségre,
igazságosságra gyakorolt hatások
Fenntartható fejlődési kérdések, elmaradott térségek
esélyei,
Társadalmi esélyegyenlőség, igazságosság, elérhetőség,
kifizethetőség
Környezet és természetvédelmi vonatkozások, lehetőségek
klímaadaptáció
Társadalmi esélyegyenlőség, igazságosság, elérhetőség
Lehetséges környezeti és fenntarthatósági tartalmak.
Társadalmi esélyegyenlőség, igazságosság, elmaradott
térségek esélyei

6. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
PRIORITÁSTENGELY

Prioritástengelyben tervezett
intézkedések, beavatkozások neve

Várható és vizsgálandó fontos hatások

1. cél: a szegénység és hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozása
1. Infrastrukturális
2. cél: minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
beruházások a
3. cél: egészségtudatosság növelése
társadalmi befogadás 4. cél: területi leszakadási folyamatok megállítása
területén
5. cél: társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése
6. cél: a szociális gazdaság fejlesztése a munkaerő-piaci integráció erősítéséhez

Fenntartható fejlődési kérdések, elmaradott
térségek esélyei,
Társadalmi esélyegyenlőség, igazságosság,
elérhetőség
Környezet és természetvédelmi
vonatkozások, tudatosság növelő
lehetőségek

1. cél: foglalkoztathatóság fejlesztése
2. cél: társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése
3. cél: gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának támogatása
4. cél: a szegénység és hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozása
2. Befogadó társadalom 5. cél: területi leszakadási folyamatok megállítása
6. cél: munkaképesség erősítése
8. cél: egészségtudatosság növelése
9. cél: családok és idősek életminőségének javítása
10. cél: munkaerő-piaci integráció erősítése a szociális gazdaság eszközével

Fenntartható fejlődési kérdések, elmaradott
térségek esélyei,
Társadalmi esélyegyenlőség, igazságosság,
elérhetőség, a lakosság egészségi állapotára
vonatkozó hatások
Környezet és természetvédelmi
vonatkozások, , tudatosság növelő
lehetőségek

3. Infrastrukturális
beruházások a
gyarapodó tudástőke
érdekében

Lehetséges környezeti és fenntarthatósági
tartalmak.
Társadalmi esélyegyenlőség, igazságosság,
elmaradott térségek esélyei

1. cél: minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés infrastrukturális fejlesztése a gyarapodó tudástőke érdekében

1. cél: korai iskolaelhagyás csökkentése
2. cél: a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése
3. cél: felsőfokú képzettséggel rendelkezők arányának növelése
4. Gyarapodó tudástőke
4. cél: élethosszig tartó tanulás minőségének és az ahhoz való hozzáférés javítása
5. cél: szemléletformálás
6. cél: kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a humán területeken

5. Jó állam

1. cél: adminisztratív terhek komplex csökkentése, átláthatóság növelése
2. cél: rugalmas, jó reagáló képességű közigazgatási szervezetrendszer kialakítása
3. cél: az igazságügyi és igazságszolgáltatási infrastruktúra és feladatellátás korszerűsítése
4. cél: a közigazgatás emberi kapacitásainak fejlesztése
5. cél: e-közigazgatási szolgáltatások fejlesztése
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Lehetséges környezeti és fenntarthatósági
tartalmak, környezeti nevelés lehetőségei
Társadalmi esélyegyenlőség, igazságosság,
elmaradott térségek esélyei
Társadalmi esélyegyenlőség, igazságosság,
elmaradott térségek esélyei
Környezet és természetvédelmi
vonatkozások, tudatosságnövelő
lehetőségek, lehetséges közvetett környezeti
hatások

OP-ok prioritástengelyei, specifikus céljai
megvalósításának lehetséges hatásai a hazai
környezetvédelmi célrendszerre

2. Melléklet Az

A mellékletben található táblázatok az OP-k prioritástengelyei, specifikus céljai
megvalósításának lehetséges hatásait mutatják be a hazai környezetvédelmi célrendszerre,
amelyet a jelenleg érvényes kapcsolódó dokumentumok alapján állítottunk össze. Ez a
célrendszer változni fog a jelenleg kidolgozás, elfogadás alatt lévő programok tartalma
alapján.
A hatások irányát tekintve készült egy pozitív lista a várhatóan kedvező hatású, a célok
megvalósulását támogató beavatkozások felsorolásával és egy negatív, a célok teljesítését
esetleg akadályozó, veszélyeztető beavatkozások felsorolásával. A táblázatokban ugyanaz a
specifikus cél, vagy prioritás lehet kedvező és kedvezőtlen hatású akár egyszerre, ennek oka,
hogy a hatás léte valószínűsíthetően megjósolható, de iránya, intenzitása a megvalósulás
körülményinek, feltételeinek függvénye. Ezeket a jelenlegi információk alapján nem
dönthetjük el, viszont munkánk során törekedni kell a pozitív lista bővítésére és negatív
szűkítésre.
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I. A legfontosabb környezetvédelmi céljainkat szolgáló specifikus OP célok
Legfontosabb környezeti célok
Légszennyezettség csökkentése

Közvetlen

Közvetett

KEHOP Specifikus cél 3/1 Hulladékgazdálkodással kapcsolatos
fejlesztések (komposztálás, biogáz)
KEHOP Specifikus cél 5/2: Az energiahatékonyság és az energiamegtakarítás növelése a köz-, lakossági- és gazdasági szektorokban
KEHOP Specifikus cél 5/3:Az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentése
KEHOP Specifikus cél 5/5:A villamosenergia-rendszer alkalmassá tétele a
megújuló, energiahatékonysági és kibocsátás-csökkentési célok
végrehajtására
IKOP Specifikus cél 3/1: Regionális közúti elérhetőség javítása (elkerülő
utak)
IKOP Specifikus cél 4/2: Vasútvonalak villamosítása
IKOP Specifikus cél 4/3: Elővárosi kötöttpályás közlekedés-fejlesztések
TOP Specifikus cél 4/2.: Kisebb léptékű energiahatékonysági
beruházások és alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák és
gazdaságfejlesztések támogatása
TOP Specifikus cél 5/1: Integrált megyei és térségi közlekedési
rendszerek fejlesztése és a fenntartható közösségi mobilitás elősegítése
TOP Specifikus cél 5/2: Környezetbarát és alacsony szén-dioxidkibocsátású
városi,
elővárosi
közösségi
közlekedési
infrastruktúrafejlesztés, a településeken belüli közlekedési feltételek
minőségének javítása
VEKOP Specifikus cél 3/2: Energiahatékonyság növelése a KMR-ben (lakóépületek energetikai korszerűsítése)
VEKOP Specifikus cél 3/3: Környezetbarát közlekedésfejlesztés a régió
versenyképességének javítása érdekében
VOP 5: Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony
CO2- kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodó
gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az
élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban
GINOP Specifikus cél 1 / 1. Vállalatok versenyképességének javítása
(ipar- és innovációpolitikai fókusszal)
GINOP Specifikus cél 1 / 2. Vállalatok működéséhez szükséges
infrastrukturális háttér fejlesztése
GINOP Specifikus cél 7 / 1-3 Pénzügyi eszközök és szolgáltatások
fejlesztése

KEHOP Specifikus cél 3/2: Levegőtisztaság-védelemmel és
zajcsökkentéssel kapcsolatos fejlesztések elősegítése
KEHOP Specifikus cél 4/5: Működőképes természeti rendszerek
(ökoszisztémák) és tájak és az általuk nyújtott szolgáltatások
hosszú távú megőrzése
KEHOP Specifikus cél 5/1: A megújuló energia felhasználás
növelése a köz-, lakossági- és gazdasági szektorban
KEHOP Specifikus cél 5/2:Az energiahatékonyság és az energiamegtakarítás növelése a köz-, lakossági- és gazdasági
szektorokban
KEHOP Specifikus cél 5/4:Az energiatudatosság növelése komplex szemléletformálási programok megvalósításán keresztül
KEHOP Specifikus cél 6/1: Szakterületi (víz, szennyvíz, levegő,
talaj, hulladék, természetvédelem) környezetügyi K+F+I
KEHOP Specifikus cél 6/2: A környezeti terhelés megelőzésére
irányuló technológiák kutatása, fejlesztése és a termékek
újrahasználhatóságának növelése
KEHOP Specifikus cél 6/3: Környezetügyi szemléletformálás és
tervezés
IKOP Specifikus cél 4/1: Vasúti lassújelek felszámolása
EFOPS pecifikus cél 5/5: e-közigazgatási szolgáltatások
fejlesztése
GINOP Specifikus cél 1/3: Vállalkozások hálózatosodásának
elősegítése
GINOP 2/3: A tudásbázisok megerősítése
GINOP Specifikus cél 3/2: Digitális gazdaság fejlesztése
GINOP Specifikus cél 3/3: Elektronikus közigazgatás fejlesztései
GINOP Specifikus cél 5/1. A nemzetgazdaság növekedése
szempontjából kiemelten fontos térségek, várostérségek
integrált gazdasági fejlesztése
VEKOP specifikus cél 3/1: A Közép-Magyarországi régió erőforrásainak hatékonyabb hasznosítása integrált település-fejlesztési
akciók megvalósításával,
VEKOP specifikus cél 3/1: Energiahatékonyság növelése a KMRben
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Legfontosabb környezeti célok
Közvetlen
Kibocsátást
elnyelő
természetes KEHOP Specifikus cél 3/1 Hulladékgazdálkodással kapcsolatos
fejlesztések (rekultiváció)
felszínborítottság növelése

KEHOP Specifikus cél 4/5: Működőképes természeti rendszerek (ökoszisztémák) és tájak és az általuk nyújtott szolgáltatások hosszú távú
megőrzése
VOP 4:.A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák
állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása
VOP 5: Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony
CO2- kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodó
gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az
élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban
TOP Specifikus cél 3/2 Funkcióbővítő integrált településfejlesztés és/
vagy szociális település rehabilitáció és felzárkóztatási integrált várostérségi fejlesztések, valamint a városbiztonság fokozása
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Közvetett
KEHOP Specifikus cél 4/2: A természetvédelmi kezelés
infrastrukturális feltételeinek javítása

Legfontosabb környezeti célok
Vizeink (felszíni és fav. minőségi/
mennyiségi) védelme és fenntartható
használata

Közvetlen

Közvetett

KEHOP Specifikus cél1/2: Felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható
térségi vízszétosztás fejlesztése
KEHOP Specifikus cél 2/2: Szennyvíz-elvezetés és –tisztítási fejlesztések
környezetterhelés csökkentése, megelőzése érdekében
KEHOP Specifikus cél 2/4: Hatékonyabb víziközmű rendszerek kialakítása
KEHOP Specifikus cél 3/1 Hulladékgazdálkodással kapcsolatos
fejlesztések (rekultiváció, kármentesítés)
KEHOP Specifikus cél 3/3: A 2000/60/EK Víz Keretirányelv végrehajtása
KEHOP Specifikus cél 4/1: A közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének javítása
TOP Specifikus cél 3/1: Fenntartható és hatékony városüzemeltetési
fejlesztések és a települési gazdasági környezet fejlesztése
VOP 4: A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák
állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása
VOP 5 Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony
CO2- kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodó
gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az
élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban
MAHOP Specifikus cél 1/1: Fenntartható és erőforrás hatékony
halgazdálkodás a természetes vizeken
MAHOP Specifikus cél: 1/2. Jó állapotú vízi- és vizes élőhelyek,
egészséges és stabil halállományok, magas szintű biológiai sokféleség
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KEHOP Specifikus cél 2/4: Hatékonyabb víziközmű rendszerek
kialakítása
KEHOP Specifikus cél3/4: Ökoinnovációs fejlesztések és
kapcsolódó beruházások
KEHOP Specifikus cél 4/2: A természetvédelmi kezelés
infrastrukturális feltételeinek javítása
KEHOP Specifikus cél 4/5: Működőképes természeti rendszerek
(ökoszisztémák) és tájak és az általuk nyújtott szolgáltatások
hosszú távú megőrzése
KEHOP Specifikus cél 6/1: Szakterületi (víz, szennyvíz, levegő,
talaj, hulladék, természetvédelem) környezetügyi K+F+I
KEHOP Specifikus cél 6/2: A környezeti terhelés megelőzésére
irányuló technológiák kutatása, fejlesztése és a termékek
újrahasználhatóságának növelése
KEHOP Specifikus cél 6/3: Környezetügyi szemléletformálás és
tervezés
GINOP Specifikus cél 1/1: Vállalatok versenyképességének
javítása (ipar- és innovációpolitikai fókusszal)
GINOP Specifikus cél 1/2: Vállalatok működéséhez szükséges
infrastrukturális háttér fejlesztése
GINOP Specifikus cél 1/3: Vállalkozások hálózatosodásának
elősegítése
GINOP Specifikus cél 2/3: A tudásbázisok megerősítése
GINOP Specifikus cél 5/ 1: A nemzetgazdaság növekedése
szempontjából kiemelten fontos térségek, várostérségek
integrált gazdasági fejlesztése
GINOP Specifikus cél 7/1-3: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások
fejlesztése
MAHOP Specifikus cél 3/1: Fenntartható és erőforrás hatékony
halgazdálkodás a természetes vizeken
MAHOP Specifikus cél 3/2: Jó állapotú vízi- és vizes élőhelyek,
egészséges és stabil halállományok, magas szintű biológiai
sokféleség

Legfontosabb környezeti célok
Vízelvezetési kényszer feloldása, vízvisszatartás elősegítése, ökológiai
vízgazdálkodás, ártéri vízgazdálkodás

Közvetlen

Közvetett

KEHOPSpecifikus cél 1/ 2: Felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható
térségi vízszétosztás fejlesztése
KEHOP Specifikus cél1/3: Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése
KEHOPSpecifikus cél 3/3: A 2000/60/EK Víz Keretirányelv végrehajtása
KEHOP Specifikus cél 4/1: A közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének javítása
KEHOP Specifikus cél 4/5: Működőképes természeti rendszerek (ökoszisztémák) és tájak és az általuk nyújtott szolgáltatások hosszú távú
megőrzése
VOP Specifikus cél 4/2: Sokszínű és életképes agrár-termelés.
VOP Specifikus cél 4/3: Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak

VOP Specifikus cél 4/1: Tájaink természeti értékeinek,
erőforrásainak megőrzése

megőrzése

Vizek kártétele elleni védelem

VOP Specifikus cél 5/3: Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak
megőrzése
KEHOPSpecifikus cél 1/3: Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése
KEHOP Specifikus cél 1/2: Felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható
térségi vízszétosztás fejlesztése (belvíz)
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GINOP Specifikus cél 1/1: Vállalatok versenyképességének
javítása (ipar- és innovációpolitikai fókusszal)
GINOP Specifikus cél ½: Vállalatok működéséhez szükséges
infrastrukturális háttér fejlesztése
GINOP Specifikus cél 1/3: Vállalkozások hálózatosodásának
elősegítése
GINOP Specifikus cél 2/3: A tudásbázisok megerősítése
GINOP Specifikus cél 5/1: A nemzetgazdaság növekedése
szempontjából kiemelten fontos térségek, várostérségek
integrált gazdasági fejlesztése
GINOP Specifikus cél 7/1-3: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások
fejlesztése

Legfontosabb környezeti célok
Közvetlen
Közvetett
Talajok mennyiségi és minőségi KEHOP Specifikus cél 2/2: Szennyvíz-elvezetés és –tisztítási fejlesztések KEHOP Specifikus cél 3/1: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos
környezetterhelés csökkentése, megelőzése érdekében
fejlesztések
védelme
KEHOP Specifikus cél 2/3: Szennyvíziszap-kezelés és –hasznosítás
optimalizálása
KEHOP Specifikus cél 2/4: Hatékonyabb víziközmű rendszerek kialakítása
KEHOP Specifikus cél 3/1 Hulladékgazdálkodással kapcsolatos
fejlesztések (rekultiváció, kármentesítés)
KEHOP Specifikus cél 3/3: A 2000/60/EK Víz Keretirányelv végrehajtása
VOP Specifikus cél 5/3: Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak
megőrzése

KEHOP Specifikus cél 6/1: Szakterületi (víz, szennyvíz, levegő,
talaj, hulladék, természetvédelem) környezetügyi K+F+I
VOP Specifikus cél 4/1 és /3: Tájaink természeti értékeinek,
erőforrásainak megőrzése
VOP Specifikus cél 4/1: Tájaink természeti értékeinek,
erőforrásainak megőrzése
VOP Specifikus cél 4/2: Sokszínű és életképes agrár-termelés
VOP Specifikus cél 4/3: Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak
megőrzése

GINOP Specifikus cél 1/1: Vállalatok versenyképességének
javítása (ipar- és innovációpolitikai fókusszal)
GINOP Specifikus cél 1 / 2.:Vállalatok működéséhez szükséges
infrastrukturális háttér fejlesztése
GINOP Specifikus cél 1/3: Vállalkozások hálózatosodásának
elősegítése
GINOP Specifikus cél 2/3: A tudásbázisok megerősítése
GINOP Specifikus cél 5/1: A nemzetgazdaság növekedése
szempontjából kiemelten fontos térségek, várostérségek
integrált gazdasági fejlesztése

Fenntartható terület- és földhasználat

VOP 4: A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák
állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása
VOP 5: Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony
CO2- kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodó
gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az
élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban (fenntarható használatok)
MAHOP Specifikus cél 1/1: Fenntartható és erőforrás hatékony
halgazdálkodás a természetes vizeken
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KEHOP Specifikus cél 3/1 Hulladékgazdálkodással kapcsolatos
fejlesztések (rekultiváció)
VOP Specifikus cél 4/1: Tájaink természeti értékeinek,
erőforrásainak megőrzése
MAHOP Specifikus cél 3/1: Fenntartható és erőforrás hatékony
halgazdálkodás a természetes vizeken
GINOP Specifikus cél 1/1: Vállalatok versenyképességének
javítása (ipar- és innovációpolitikai fókusszal)
GINOP Specifikus cél ½: Vállalatok működéséhez szükséges
infrastrukturális háttér fejlesztése
GINOP Specifikus cél 1/3: Vállalkozások hálózatosodásának
elősegítése
GINOP Specifikus cél 2/3: A tudásbázisok megerősítése
GINOP Specifikus cél 5/1: A nemzetgazdaság növekedése
szempontjából kiemelten fontos térségek, várostérségek
integrált gazdasági fejlesztése

Legfontosabb környezeti célok
Hulladékgazdálkodás:
keletkezés
megelőzése,
veszélyesség
csökkentése;
szelektív
gyűjtés;
újrahasznosítás;
biztonságos
ártalmatlanítás

Közvetlen

Közvetett

KEHOP Specifikus cél 2/3: Szennyvíziszap-kezelés és –hasznosítás
optimalizálása
KEHOP Specifikus cél 3/1: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos
fejlesztések

KEHOP Specifikus cél 3/4: Ökoinnovációs fejlesztések és
kapcsolódó beruházások
KEHOP Specifikus cél 6/1: Szakterületi (víz, szennyvíz, levegő,
talaj, hulladék, természetvédelem) környezetügyi K+F+I
KEHOP Specifikus cél 6/2: A környezeti terhelés megelőzésére
irányuló technológiák kutatása, fejlesztése és a termékek
újrahasználhatóságának növelése
GINOP Specifikus cél 2/1-3: A tudásáramlás erősítése, A tudásfelhasználás segítése, A tudásbázisok megerősítése
GINOP Specifikus cél 5/1: A nemzetgazdaság növekedése
szempontjából kiemelten fontos térségek, várostérségek
integrált gazdasági fejlesztése
KEHOP Specifikus cél 4/2: A természetvédelmi kezelés
infrastrukturális feltételeinek javítása
KEHOP Specifikus cél 4/5: Működőképes természeti rendszerek
(ökoszisztémák) és tájak és az általuk nyújtott szolgáltatások
hosszú távú megőrzése
KEHOP Specifikus cél 6/1: Szakterületi (víz, szennyvíz, levegő,
talaj, hulladék, természetvédelem) környezetügyi K+F+I
GINOP Specifikus cél 4/3: A hatékonyan működő turisztikai
szektor alulról építkező intézményrendszerének megerősítése
KEHOP Specifikus cél 3: A fajok és élőhelyek természetvédelmi
helyzetének nyomon követéséhez szükséges feltételek
megteremtése
KEHOP Specifikus cél 3/1 Hulladékgazdálkodással kapcsolatos
fejlesztések (rekultiváció)
KEHOP Specifikus cél 4/2: A természetvédelmi kezelés
infrastrukturális feltételeinek javítása
KEHOP Specifikus cél 6/1: Szakterületi (víz, szennyvíz, levegő,
talaj, hulladék, természetvédelem) környezetügyi K+F+I
GINOP Specifikus cél 4/3: A hatékonyan működő turisztikai
szektor alulról építkező intézményrendszerének megerősítése

Az országos jelentőségű védett KEHOP Specifikus cél 4/1:A közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok
természeti területek oltalma, bővítése természetvédelmi helyzetének javítása
KEHOP Specifikus cél 4/2:A természetvédelmi kezelés infrastrukturális
feltételeinek javítása
KEHOP Specifikus cél 4/4: Földtudományi természeti értékek és a
kulturális örökség szempontjából is jelentős védett természeti értékek és
területek megőrzése

Egyéb természeti és természet-közeli KEHOP Specifikus cél 4/1:A közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok
természetvédelmi helyzetének javítása
területek és értékek védelme

VOP Specifikus cél 4: A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása
VOP 5: Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony
CO2- kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodó
gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az
élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban (fenntartható használatok)

Erdők
természetvédelme:
természetes folyamatokra alapozott
erdőgazdálkodás,
erdőterületek
növelése

KEHOP Specifikus cél 4/2:A természetvédelmi kezelés infrastrukturális
feltételeinek javítása
VOP Specifikus cél 4: A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása
VOP Specifikus cél 4/1. és 5/2: Fenntartható erdőgazdálkodás
VOP Specifikus cél 4/3 és 5/3 Tájaink természeti értékeinek,
erőforrásainak megőrzése
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KEHOP Specifikus cél 3:A fajok és élőhelyek természetvédelmi
helyzetének nyomon követéséhez szükséges feltételek
megteremtése
GINOP Specifikus cél 4/3: A hatékonyan működő turisztikai
szektor alulról építkező intézményrendszerének megerősítése

Legfontosabb környezeti célok
Közvetlen
Biológiai
sokféleség
megőrzése, KEHOP Specifikus cél 3/1 Hulladékgazdálkodással kapcsolatos
fejlesztések (rekultiváció)
természet- és tájvédelem

KEHOP Specifikus cél 4/1:A közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok
természetvédelmi helyzetének javítása
KEHOP Specifikus cél 4/5:Működőképes természeti rendszerek
(ökoszisztémák) és tájak és az általuk nyújtott szolgáltatások hosszú távú
megőrzése
VOP Specifikus cél 4/1: Fenntartható erdőgazdálkodás
VOP Specifikus cél 4/3: Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak
megőrzése
VOP Specifikus cél 5/2: Fenntartható erdőgazdálkodás
VOP Specifikus cél 5/3 Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak
megőrzése
MAHOP Specifikus cél 1/2: Jó állapotú vízi- és vizes élőhelyek, egészséges és stabil halállományok, magas szintű biológiai sokféleség

Ökológiai átjárhatóság növelése

KEHOP Specifikus cél 3/3:A 2000/60/EK Víz Keretirányelv végrehajtása
KEHOP Specifikus cél 4/5:Működőképes természeti rendszerek
(ökoszisztémák) és tájak és az általuk nyújtott szolgáltatások hosszú távú
megőrzése
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Közvetett
KEHOP Specifikus cél 3:A fajok és élőhelyek természetvédelmi
helyzetének nyomon követéséhez szükséges feltételek
megteremtése
KEHOP Specifikus cél 6/1:Szakterületi (víz, szennyvíz, levegő,
talaj, hulladék, természetvédelem) környezetügyi K+F+I
KEHOP Specifikus cél 6/3: Környezetügyi szemléletformálás és
tervezés
VOP Specifikus cél 1/1: Tájaink természeti értékeinek,
erőforrásainak megőrzése
MAHOP Specifikus cél 3/2: Jó állapotú vízi- és vizes élőhelyek,
egészséges és stabil halállományok, magas szintű biológiai
sokféleség
GINOP Specifikus cél 4/2: Munkahely-megőrzés és munkahelyteremtés a turisztikai és a kapcsolódó szolgáltató szektorban
GINOP Specifikus cél 4/3: A hatékonyan működő turisztikai
szektor alulról építkező intézményrendszerének megerősítése
GINOP Specifikus cél 6/4: Az egész életen át tartó tanulás
ösztönzése és támogatása
KEHOP Specifikus cél 6/1: Szakterületi (víz, szennyvíz, levegő,
talaj, hulladék, természetvédelem) környezetügyi K+F+I
VOP Specifikus cél 4:A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása

Legfontosabb környezeti célok
Közvetlen
Közvetett
Természeti erőforrások fenntartható KEHOP Specifikus cél 2/4:Hatékonyabb víziközmű rendszerek kialakítása KEHOP Specifikus cél 3/1:Hulladékgazdálkodással kapcsolatos
VEKOP Specifikus cél 3/1: A Közép-Magyarország régió erőforrásainak fejlesztések
használata
hatékonyabb hasznosítása integrált településfejlesztési akciók megvalósításával
VOP Specifikus cél 5/3:Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak
megőrzése
VOP 5: Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony
CO2- kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodó
gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az
élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban (fenntartható használatok)
MAHOP Specifikus cél 1/1: Fenntartható és erőforrás hatékony
halgazdálkodás a természetes vizeken
MAHOP Specifikus cél 1/2: Jó állapotú vízi- és vizes élőhelyek,
egészséges és stabil halállományok, magas szintű biológiai sokféleség
GINOP Specifikus cél 4/2: Munkahely-megőrzés és munkahely-teremtés
a turisztikai és a kapcsolódó szolgáltató szektorban
GINOP Specifikus cél 4/3: A hatékonyan működő turisztikai szektor
alulról építkező intézményrendszerének megerősítése
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KEHOP Specifikus cél 3/4:Ökoinnovációs fejlesztések és
kapcsolódó beruházások
KEHOP Specifikus cél 6/2:A környezeti terhelés megelőzésére
irányuló technológiák kutatása, fejlesztése és a termékek
újrahasználhatóságának növelése
VOP Specifikus cél 1/1: Tájaink természeti értékeinek,
erőforrásainak megőrzése.
MAHOP Specifikus cél 3/2: Jó állapotú vízi- és vizes élőhelyek,
egészséges és stabil halállományok, magas szintű biológiai
sokféleség
GINOP Specifikus cél 2/1-3: A tudásáramlás erősítése, A tudásfelhasználás segítése, A tudásbázisok megerősítése

Legfontosabb környezeti célok
Települési környezetminőség javítása

Közvetlen

Közvetett

KEHOP Specifikus cél 2/ 1,2,3,4
KEHOP Specifikus cél 3/1: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos
fejlesztések
TOP Specifikus cél 3/2: Funkcióbővítő integrált településfejlesztés
és/vagy szociális település rehabilitáció és felzárkóztatási integrált várostérségi fejlesztések, valamint a városbiztonság fokozása
TOP Specifikus cél 3/3: Az aktív és egészséges élet jól-léti közösségi
infrastruktúrafejlesztés
TOP 5. prioritástengely Térségi és városi közösségi közlekedés fejlesztése
TOP 6 prioritástengely : Helyi közszolgáltatási és közigazgatási
infrastruktúra és intézmény-fejlesztés
VEKOP Specifikus cél 4/2: A települési környezet fejlesztése
VOP Specifikus cél 4: Vidéki környezetminőség javítása
IKOP Specifikus cél 3/1: Regionális közúti elérhetőség javítása (elkerülő
utak)
IKOP Specifikus cél 4/3: Elővárosi kötöttpályás közlekedés-fejlesztések
VEKOP 3. prioritástengely Integrált települési infrastruktúra-fejlesztés (4.
intézkedés)
VEKOP 4. prioritástengely Pest megyei térségi integrált közösségvezérelt
fejlesztési programok Pest megyei városokra és térségeikre (CLLD) (2.
intézkedés)
VEKOP Specifikus cél 5: A közösségi szolgáltatások infrastrukturális
hátterének energiahatékony fejlesztése, megújítása
EFOP Specifikus cél 1: Infrastrukturális beruházások a társadalmi
befogadás területén

TOP 3/1: Fenntartható és hatékony városüzemeltetési
fejlesztések és a települési gazdasági környezet fejlesztése
TOP 4: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés
kiemelten a városi területeken
TOP 7: Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések
VEKOP 1/5: Turisztikai vonzerő, termék- és kínálatfejlesztés,
valamint a turisztikai intézményrendszer megerősítése
KEHOP Specifikus cél 3/2: Levegőtisztaság-védelemmel és
zajcsökkentéssel kapcsolatos fejlesztések elősegítése
KEHOP Specifikus cél 6/1: Szakterületi (víz, szennyvíz, levegő,
talaj, hulladék, természetvédelem) környezetügyi K+F+I
KEHOP Specifikus cél 6/3: Környezetügyi szemléletformálás és
tervezés
EFOP 3: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke
érdekében
EFOP Specifikus cél 5/5: e-közigazgatási szolgáltatások
fejlesztése
GINOP Specifikus cél 1/1: Vállalatok versenyképességének
javítása (ipar- és innovációpolitikai fókusszal)
GINOP Specifikus cél 1/2: Vállalatok működéséhez szükséges
infrastrukturális háttér fejlesztése
GINOP Specifikus cél 1/3: Vállalkozások hálózatosodásának
elősegítése
GINOP Specifikus cél 3/2: Digitális gazdaság fejlesztése
GINOP Specifikus cél 3/3: Elektronikus közigazgatás fejlesztései
GINOP Specifikus cél 4/1: Innovatív, kreatív és minőségi
szolgáltatás és termékfejlesztés
GINOP Specifikus cél 4/2: Munkahely-megőrzés és munkahelyteremtés a turisztikai és a kapcsolódó szolgáltató szektorban
GINOP Specifikus cél 4/3: A hatékonyan működő turisztikai
szektor alulról építkező intézményrendszerének megerősítése
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Legfontosabb környezeti célok
Közvetlen
Közvetett
KEHOP Specifikus cél 3/4: Ökoinnovációs fejlesztések és
Kémiai
kockázat
csökkentése, VOP 1/3.: Élelmezési és élelmiszerbiztonság.
VOP
3:
Az
élelmiszerlánc
szervezésének
és
a
kockázatkezelésnek
a
kapcsolódó beruházások
környezetbiztonság növelése
mezőgazdaság terén történő előmozdítása (fenntartható agrár termelés
és élelmiszeripar)

Egészségmegőrzés

KEHOP Specifikus cél 2/1:Ivóvíz-minőség javítása uniós és hazai
határértékek teljesítése céljából
KOP Specifikus cél 3/2: Közlekedés-biztonság javítása
VOP Specifikus cél 1/3: Élelmezési és élelmiszerbiztonság.
EFOP Specifikus cél 1/2: Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
javítása
VEKOP Specifikus cél 5/2: Megyei közszolgáltatások minőségének
növelése, a térségi közösségi infrastr. fejl. (eü.alapinfastruktúra fejl.)
TOP Specifikus cél 3/3: Az életminőség javítása, a városbiztonság és a
társadalmi befogadás erősítése, s az aktív és egészséges helyi társadalom
kialakítása
TOP Specifikus cél 6/1: Egészségügyi alapszolgáltatások fejlesztése az
intézményi háttér korszerűsítésével
GINOP Specifikus cél 4/1: Innovatív, kreatív és minőségi szolgáltatás és
termékfejlesztés
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KEHOP Specifikus cél 6/2:A környezeti terhelés megelőzésére
irányuló technológiák kutatása, fejlesztése és a termékek
újrahasználhatóságának növelése
GINOP Specifikus cél 1/1: Vállalatok versenyképességének
javítása (ipar- és innovációpolitikai fókusszal)
GINOP Specifikus cél 1/2: Vállalatok működéséhez szükséges
infrastrukturális háttér fejlesztése
GINOP Specifikus cél 1/3: Vállalkozások hálózatosodásának
elősegítése
GINOP Specifikus cél 2/1-3: A tudásáramlás erősítése, A tudásfelhasználás segítése, A tudásbázisok megerősítése
GINOP Specifikus cél 5/1: A nemzetgazdaság növekedése
szempontjából kiemelten fontos térségek, várostérségek
integrált gazdasági fejlesztése
EFOP Specifikus cél 1/3: Egészségtudatosság növelése
EFOP Specifikus cél 5/5: e-közigazgatási szolgáltatások
fejlesztése
KEHOP Specifikus cél 3/1: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos
fejlesztések
VOP 3: Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek
a mezőgazdaság terén történő előmozdítása (fenntartható agrár
termelés és élelmiszeripar)
VOP Specifikus cél 5/1: Versenyképes, diverzifikált, fenntartható
agrártermelés és kockázatkezelés (ökogazdálkodás)
VOP Specifikus cél 5/3: Tájaink természeti értékeinek,
erőforrásainak megőrzése (ökogazdálkodás)
VEKOP Specifikus cél 6/1: Szociális intézményi háló fejlesztése
TOP Specifikus cél 3/3: Az életminőség javítása, a városbiztonság
és a társadalmi befogadás erősítése, s az aktív és egészséges
helyi társadalom kialakítása
TOP 4: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés
kiemelten a városi területeken
TOP 5: Térségi és városi közösségi közlekedés fejlesztése
GINOP Specifikus cél 4 / 3. A hatékonyan működő turisztikai
szektor alulról építkező intézményrendszerének megerősítése

Legfontosabb környezeti célok
Energiahatékonyság
és
ellátásbiztonság

Közvetlen
az KEHOP Specifikus cél 5/2:Az energiahatékonyság és az energia-

Megújuló energiaforrások használata

Hatékony,
közlekedés

alacsony

megtakarítás növelése a köz-, lakossági- és gazdasági szektorokban
KEHOP Specifikus cél 5/5:A villamosenergia-rendszer alkalmassá tétele a
megújuló, energiahatékonysági és kibocsátás-csökkentési célok
végrehajtására
KEHOP Specifikus cél 2/3 Szennyvíziszap-kezelés és –hasznosítás
optimalizálása (biogáz)
KEHOP Specifikus cél 3/1 Hulladékgazdálkodással kapcsolatos
fejlesztések (biogáz)
TOP Specifikus cél 4/1: Kisebb léptékű térségi és helyi energetikai
potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok és
energiahatékonysági beruházások
TOP Specifikus cél 4/2: Kisebb léptékű energiahatékonysági beruházások
és alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák és
gazdaságfejlesztések támogatása
VEKOP Specifikus cél 3/2: Energiahatékonyság növelése a KMR-ben
KEHOP Specifikus cél5/ 1:A megújuló energia felhasználás növelése a
köz-, lakossági- és gazdasági szektorban
KEHOP Specifikus cél 5/5:A villamosenergia-rendszer alkalmassá tétele a
megújuló, energiahatékonysági és kibocsátás-csökkentési célok
végrehajtására

kibocsátású KOP Specifikus cél4/2: Vasútvonalak villamosítása

KOP Specifikus cél 4/3.: Elővárosi kötöttpályás közlekedés-fejlesztések
VEKOP Specifikus cél 3/3: Környezetbarát közlekedésfejlesztés a régió
versenyképességének javítása érdekében (pl. közösségi közl.)
TOP 5: Térségi és városi közösségi közlekedés fejlesztése
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Közvetett
KEHOP Specifikus cél 5/4:Az energiatudatosság növelése
komplex szemléletformálási programok megvalósításán
keresztül
GINOP Specifikus cél 1/1: Vállalatok versenyképességének
javítása (ipar- és innovációpolitikai fókusszal)
GINOP Specifikus cél 1/2: Vállalatok működéséhez szükséges
infrastrukturális háttér fejlesztése
GINOP Specifikus cél 1/3: Vállalkozások hálózatosodásának
elősegítése
GINOP Specifikus cél 2/1-3: A tudásáramlás erősítése, A tudásfelhasználás segítése, A tudásbázisok megerősítése
GINOP Specifikus cél 5/1: A nemzetgazdaság növekedése
szempontjából kiemelten fontos térségek, várostérségek
integrált gazdasági fejlesztése

GINOP Specifikus cél 1/1: Vállalatok versenyképességének
javítása (ipar- és innovációpolitikai fókusszal)
GINOP Specifikus cél 1/2: Vállalatok működéséhez szükséges
infrastrukturális háttér fejlesztése
GINOP Specifikus cél 1/3: Vállalkozások hálózatosodásának
elősegítése
GINOP Specifikus cél 2/1-3: A tudásáramlás erősítése, A tudásfelhasználás segítése, A tudásbázisok megerősítése
GINOP Specifikus cél 5/1: A nemzetgazdaság növekedése
szempontjából kiemelten fontos térségek, várostérségek
integrált gazdasági fejlesztése
IKOP Specifikus cél 4/1: Vasúti lassújelek felszámolása

Legfontosabb környezeti célok
Közvetlen
Klímaváltozáshoz
történő KEHOP Specifikus cél 1/1:Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás
megalapozása, természeti katasztrófák megelőzése
alkalmazkodás segítése

Közvetett

Környezettudatosság növelése

KEHOP Specifikus cél 3/1 Hulladékgazdálkodással kapcsolatos
fejlesztések
GINOP Specifikus cél 2/1-3: A tudásáramlás erősítése, A tudásfelhasználás segítése, A tudásbázisok megerősítése
GINOP Specifikus cél 6/4. Az egész életen át tartó tanulás
ösztönzése és támogatása

KEHOP Specifikus cél 1/ 2: Felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható
térségi vízszétosztás fejlesztése
KEHOP 1/3: Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése
KEHOP Specifikus cél 1/4: Katasztrófa-kockázat kezelés fejlesztése,
lakosság és intézmények felkészítése a természeti katasztrófák
kezelésére
KEHOP Specifikus cél 3/3: A 2000/60/EK Víz Keretirányelv végrehajtása
KEHOP Specifikus cél 4/1: A közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének javítása (vizes élőhelyek)
KEHOP Specifikus cél 4/5: Működőképes természeti rendszerek (ökoszisztémák) és tájak és az általuk nyújtott szolgáltatások hosszú távú
megőrzése (tájléptékű élőhelyrekonstrukció)
KEHOP Specifikus cél 5/3: Az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentése
VOP Specifikus cél 3/5: Sokszínű és életképes agrártermelés
VOP Specifikus cél 4: Fenntartható biológiai alapok, alkalmazkodás
klímaváltozáshoz
VOP Specifikus cél 5: Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint
az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz
alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása
a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban
TOP 4: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés
kiemelten a városi területeken
TOP 5: Térségi és városi közösségi közlekedés fejlesztése
KEHOP Specifikus cél 6/3: Környezetügyi szemléletformálásés tervezés
KEHOP Specifikus cél 5/4: Az energiatudatosság növelése komplex
szemléletformálási programok megvalósításán keresztül
EFOP Specifikus cél 4/5: Szemléletformálás
VOP 1: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban,
az erdészetben és a vidéki térségekben
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KEHOP Specifikus cél 2/3: Szennyvíziszap-kezelés és –
hasznosítás optimalizálása, ha lesz szennyvízhasznosítás
KEHOP Specifikus cél 2/4: Hatékonyabb víziközmű rendszerek
kialakítása
VOP Specifikus cél 1/1: Tájaink természeti értékeinek,
erőforrásainak megőrzése, Sokszínű és életképes agrár-termelés
MAHOP 1: A fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és
akvakultúra előmozdítása
GINOP Specifikus cél 1/1: Vállalatok versenyképességének
javítása (ipar- és innovációpolitikai fókusszal)
GINOP Specifikus cél 1/2: Vállalatok működéséhez szükséges
infrastrukturális háttér fejlesztése
GINOP Specifikus cél 1/3: Vállalkozások hálózatosodásának
elősegítése
GINOP Specifikus cél 2/1-3: A tudásáramlás erősítése, A tudásfelhasználás segítése, A tudásbázisok megerősítése
GINOP Specifikus cél 5/1: A nemzetgazdaság növekedése
szempontjából kiemelten fontos térségek, várostérségek
integrált gazdasági fejlesztése

II. Azok a specifikus OP célok, amelyekre legfontosabb környezetvédelmi céljaink teljesítése érzékeny lehet
Legfontosabb
célok

környezeti Közvetlen

Légszennyezettség csökkentése

Közvetett

GINOP Specifikus cél 5/1: A nemzetgazdaság növekedése szempontjából
kiemelten fontos térségek, várostérségek integrált gazdasági fejlesztése
GINOP Specifikus cél 1/2: Vállalatok működéséhez szükséges infrastrukturális
háttér fejlesztése
KOP 1. prioritástengely: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása
KOP 3. prioritástengely: A regionális közúti elérhetőség és közlekedés-biztonság
fejlesztése
TOP Specifikus cél 5/1: Integrált megyei és térségi közlekedési rendszerek
fejlesztése és a fenntartható közösségi mobilitás elősegítése
VEKOP 1. Specifikus cél: Vállalatok működéséhez szükséges infrastrukturális
háttér fejlesztése
VEKOP 3. Specifikus cél: A Közép-Magyarország régió erőforrásainak
hatékonyabb hasznosítása integrált településfejlesztési akciók meg-valósításával
TOP Specifikus cél 1/1: Megyei kiemelt ipar és gazdaság-fejlesztések – megyei
gazdasági kitörési pontokhoz, szektorokhoz és iparágakhoz kapcsolódó integrált
gazdaságfejlesztések, telephelyfejlesztés és kapcsolódó komplex beruházások
támogatása
KEHOP Specifikus cél 5/1: A megújuló energia felhasználás növelése a köz-,
lakossági- és gazdasági szektorban (biomassza felhasználás)
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GINOP Specifikus cél 4/3: A hatékonyan működő turisztikai szektor
alulról építkező intézmény-rendszerének megerősítése
VEKOP 1. Specifikus cél: Innovatív, kreatív és minőségi szolgáltatás-,
vonzerő- és termékfejlesztés, valamint a turisztikai intézményrendszer
megerősítése
TOP Specifikus cél 1/2: Megyei turizmushoz, alkonygazdasághoz, egyéb
kiemelt szolgáltatási szektorokhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztések

Legfontosabb
célok

környezeti Közvetlen

Közvetett

Kibocsátást elnyelő természetes Minden nagyobb zöldmezős fejlesztés bármely OP része: többek KOP 1. prioritástengely: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása
KOP 3. prioritástengely: A regionális közúti elérhetőség és közlekedésközött
felszínborítottság növelése
IKOP 1. prioritástengely: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása
IKOP 3. prioritástengely: A regionális közúti elérhetőség és közlekedés-biztonság
fejlesztése
IKOP Specifikus cél 4/3. Elővárosi kötöttpályás közlekedés-fejlesztések
TOP 1 prioritástengely: Térségi kiemelt gazdaság-fejlesztés infrastruktúra és
üzleti környezet fejlesztése
TOP 5 prioritástengely: Térségi és városi közösségi közlekedés fejlesztése
VEKOP Speciális cél 1/3: Vállalatok működéséhez szükséges infrastrukturális
háttérfejlesztés
VEKOP Speciális cél 1/5: Turisztikai vonzerő, termék- és kínálatfejlesztés,
valamint a turisztikai intézményrendszer megerősítése
VEKOP Speciális cél 3/3: Környezetbarát közlekedésfejlesztés a régió
versenyképességének javítása érdekében
KEHOP Speciális cél 1/2: Felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható térségi
vízszétosztás fejlesztése

biztonság fejlesztése

KEHOP Speciális cél 1/3: Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése
GINOP Specifikus cél 1/2: Vállalatok működéséhez szükséges infrastrukturális
háttér fejlesztése

Vizeink
(felszíni
és
fav.
minőségi/ mennyiségi) védelme
és fenntartható használata

GINOP 5 prioritástengely: Kiemelt növekedési zónák és speciális területek célzott
gazdaságfejlesztési programjai
KEHOP Specifikus cél 2/2: Szennyvíz-elvezetés és –tisztítási fejlesztések
környezetterhelés csökkentése, megelőzése érdekében (kis felszíni befogadók
minősége)
GINOP Specifikus cél 4/3: A hatékonyan működő turisztikai szektor alulról
építkező intézményrendszerének megerősítése (felszíni vizek állapota,
termálvízkészletek állapota)
VEKOP 1. Specifikus cél: Innovatív, kreatív és minőségi szolgáltatás-, vonzerő- és
termékfejlesztés, valamint a turisztikai intézményrendszer megerősítése (felszíni
vizek állapota, termálvízkészletek állapota)
TOP Specifikus cél 1/2: Megyei turizmushoz, alkonygazdasághoz, egyéb kiemelt
szolgáltatási szektorokhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztések
KEHOP Specifikus cél 5/1: A megújuló energia felhasználás növelése a köz-,
lakossági- és gazdasági szektorban (geotermikus energia)
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KEHOP Specifikus cél 1/ 3: Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése
(vegyes hatások hidromorfológiai szempontból)
KEHOP Specifikus cél 1/2: Felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható
térségi vízszétosztás fejlesztése (vegyes hatás)
KOP 1. prioritástengely: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása

Legfontosabb
célok

környezeti Közvetlen

Közvetett

Vízelvezetési kényszer feloldása,
víz-visszatartás
elősegítése,
ökológiai vízgazdálkodás, ártéri
vízgazdálkodás
Vizek kártétele elleni védelem
Talajok mennyiségi és minőségi Potenciálisan az alábbiak, ha zöldmezősek /új nyomvonalasok:
IKOP 1. prioritástengely: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása
védelme

KEHOP Specifikus cél 1/ 3: Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése
(vegyes hatás)
KEHOP Specifikus cél 1/2: Felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható
térségi vízszétosztás fejlesztése (vegyes hatás)

KEHOP Specifikus cél 1/ 3: Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése
(vegyes hatás)

IKOP 3. prioritástengely: A regionális közúti elérhetőség és közlekedés-biztonság
fejlesztése
TOP 1 prioritástengely: Térségi kiemelt gazdaság-fejlesztés infrastruktúra és
üzleti környezet fejlesztése
TOP 5 prioritástengely: Térségi és városi közösségi közlekedés fejlesztése
VEKOP Speciális cél 1/3: Vállalatok működéséhez szükséges infrastrukturális
háttérfejlesztés
VEKOP Speciális cél 3/3: Környezetbarát közlekedésfejlesztés a régió
versenyképességének javítása érdekében
GINOP Specifikus cél 1/2: Vállalatok működéséhez szükséges infrastrukturális
háttér fejlesztése

Fenntartható
földhasználat

terület-

és

Hulladékgazdálkodás: keletkezés megelőzése, veszélyesség
csökkentése; szelektív gyűjtés;
újrahasznosítás;
biztonságos
ártalmatlanítás

GINOP 5 prioritástengely: Kiemelt növekedési zónák és speciális területek célzott
gazdaságfejlesztési programjai
GINOP Specifikus cél 5/1: A nemzetgazdaság növekedése szempontjából
kiemelten fontos térségek, várostérségek integrált gazdasági fejlesztése
IKOP 1. prioritástengely: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása
TOP Specifikus cél 5/1: Integrált megyei és térségi közlekedési rendszerek
fejlesztése és a fenntartható közösségi mobilitás elősegítése
TOP Specifikus cél 1/1: Megyei kiemelt ipar és gazdaság-fejlesztések – megyei
gazdasági kitörési pontokhoz, szektorokhoz és iparágakhoz kapcsolódó integrált
gazdaságfejlesztések, telephelyfejlesztés és kapcsolódó komplex beruházások
támogatása
TOP Specifikus cél 1/1: Megyei kiemelt ipar és gazdaság-fejlesztések – megyei
gazdasági kitörési pontokhoz, szektorokhoz és iparágakhoz kapcsolódó integrált
gazdaságfejlesztések, telephelyfejlesztés és kapcsolódó komplex beruházások
támogatása
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KEHOP Specifikus cél 1/ 3: Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése
(vegyes hatás)
KEHOP Specifikus cél 1/2: Felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható
térségi vízszétosztás fejlesztése (vegyes hatás)

Legfontosabb
célok

környezeti Közvetlen

Az országos jelentőségű védett
természeti területek oltalma,
bővítése
Egyéb
természeti
természetközeli területek
értékek védelme

és
és

Erdők
természetvédelme:
természetes
folyamatokra
alapozott
erdőgazdálkodás,
erdőterületek növelése
Biológiai sokféleség megőrzése,
természet- és tájvédelem

Közvetett

IKOP 1. prioritástengely: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása
IKOP 3. prioritástengely: A regionális közúti elérhetőség és közlekedés-biztonság
fejlesztése
TOP Specifikus cél 5/1: Integrált megyei és térségi közlekedési rendszerek
fejlesztése és a fenntartható közösségi mobilitás elősegítése
GINOP Specifikus cél 5/1: A nemzetgazdaság növekedése szempontjából
kiemelten fontos térségek, várostérségek integrált gazdasági fejlesztése
IKOP 1. prioritástengely: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása
IKOP 3. prioritástengely: A regionális közúti elérhetőség és közlekedés-biztonság
fejlesztése
TOP Specifikus cél 5/1: Integrált megyei és térségi közlekedési rendszerek
fejlesztése és a fenntartható közösségi mobilitás elősegítése
TOP Specifikus cél 1/1: Megyei kiemelt ipar és gazdaság-fejlesztések – megyei
gazdasági kitörési pontokhoz, szektorokhoz és iparágakhoz kapcsolódó integrált
gazdaságfejlesztések, telephelyfejlesztés és kapcsolódó komplex beruházások
támogatása

KEHOP Specifikus cél 5/1: A megújuló energia felhasználás növelése a köz-,
lakossági- és gazdasági szektorban

KEHOP Specifikus cél 5/1: A megújuló energia felhasználás növelése a köz-,
lakossági- és gazdasági szektorban (biomassza égetés)
Potenciálisan minden zöldmezős beruházás, mint a „Kibocsátást elnyelő
természetes felszínborítottság növelése” esetén
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KEHOP Specifikus cél 1/ 3: Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése
(vegyes hatás)
KEHOP Specifikus cél 1/2: Felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható
térségi vízszétosztás fejlesztése (vegyes hatás)
GINOP Specifikus cél 1/2: Vállalatok működéséhez szükséges
infrastrukturális háttér fejlesztése
GINOP Specifikus cél 4/3: A hatékonyan működő turisztikai szektor
alulról építkező intézmény-rendszerének megerősítése
VEKOP 1. Specifikus cél: Innovatív, kreatív és minőségi szolgáltatás-,
vonzerő- és termékfejlesztés, valamint a turisztikai intézményrendszer
megerősítése
TOP Specifikus cél 1/2: Megyei turizmushoz, alkonygazdasághoz, egyéb
kiemelt szolgáltatási szektorokhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztések
KEHOP Specifikus cél 5/1: A megújuló energia felhasználás növelése a
köz-, lakossági- és gazdasági szektorban (biomassza felhasználás)

GINOP Specifikus cél 1/2: Vállalatok működéséhez szükséges
infrastrukturális háttér fejlesztése
GINOP Specifikus cél 4/3: A hatékonyan működő turisztikai szektor
alulról építkező intézmény-rendszerének megerősítése
GINOP Specifikus cél 5/1: A nemzetgazdaság növekedése szempontjából
kiemelten fontos térségek, várostérségek integrált gazdasági fejlesztése
TOP Specifikus cél 1/2: Megyei turizmushoz, alkonygazdasághoz, egyéb
kiemelt szolgáltatási szektorokhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztések
IKOP 1. prioritástengely: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása
IKOP 3. prioritástengely: A regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság fejlesztése
TOP Specifikus cél 5/1: Integrált megyei és térségi közlekedési
rendszerek fejlesztése és a fenntartható közösségi mobilitás elősegítése

Legfontosabb
célok

környezeti Közvetlen

Ökológiai átjárhatóság növelése

Közvetett

KOP 1. prioritástengely: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása
KOP 3. prioritástengely: A regionális közúti elérhetőség és közlekedés-biztonság
fejlesztése
TOP Specifikus cél 5/1: Integrált megyei és térségi közlekedési rendszerek
fejlesztése és a fenntartható közösségi mobilitás elősegítése

Természeti
erőforrások VEKOP 3. Specifikus cél: A Közép-Magyarország régió erőforrásainak
hatékonyabb hasznosítása integrált településfejlesztési akciók meg-valósításával
fenntartható használata

Települési
javítása

környezetminőség

TOP Specifikus cél 1/1: Megyei kiemelt ipar és gazdaság-fejlesztések – megyei
gazdasági kitörési pontokhoz, szektorokhoz és iparágakhoz kapcsolódó integrált
gazdaságfejlesztések, telephelyfejlesztés és kapcsolódó komplex beruházások
támogatása
GINOP Specifikus cél 5/1: A nemzetgazdaság növekedése szempontjából
kiemelten fontos térségek, várostérségek integrált gazdasági fejlesztése;
TOP Specifikus cél 1/1: Megyei kiemelt ipar és gazdaság-fejlesztések – megyei
gazdasági kitörési pontokhoz, szektorokhoz és iparágakhoz kapcsolódó integrált
gazdaságfejlesztések, telephelyfejlesztés és kapcsolódó komplex beruházások
támogatása
KEHOP Specifikus cél 5/1: A megújuló energia felhasználás növelése a köz-,
lakossági- és gazdasági szektorban (biomassza felhasználás)
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GINOP Specifikus cél 1/2: Vállalatok működéséhez szükséges
infrastrukturális háttér fejlesztése
GINOP Specifikus cél 4/3: Kiemelt vonzerők, termékek és a kapcsolódó
európai hálózatok fejlesztése
GINOP Specifikus cél 5/1.: A nemzetgazdaság növekedése
szempontjából kiemelten fontos térségek, várostérségek integrált
gazdasági fejlesztése
TOP Specifikus cél 1/1: Megyei kiemelt ipar és gazdaság-fejlesztések –
megyei gazdasági kitörési pontokhoz, szektorokhoz és iparágakhoz
kapcsolódó integrált gazdaságfejlesztések, telephelyfejlesztés és
kapcsolódó komplex beruházások támogatása
TOP Specifikus cél 1/2: Megyei turizmushoz, alkonygazdasághoz, egyéb
kiemelt szolgáltatási szektorokhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztések
KEHOP Specifikus cél 5/1: A megújuló energia felhasználás növelése a
köz-, lakossági- és gazdasági szektorban

GINOP Specifikus cél 1/2: Vállalatok működéséhez szükséges
infrastrukturális háttér fejlesztése
GINOP Specifikus cél 4/3: A hatékonyan működő turisztikai szektor
alulról építkező intézmény-rendszerének megerősítése
EFOP Specifikus cél 3/1: Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
infrastrukturális fejlesztése a gyarapodó tudástőke érdekében:
közoktatási, felsőoktatási és kiegészítő kulturális célú intézmények
felújítása, bővítése (megvalósítási fázisa)
VEKOP 3. Specifikus cél: A Közép-Magyarország régió erőforrásainak
hatékonyabb hasznosítása integrált településfejlesztési akciók megvalósításával
VEKOP 5. prioritástengely: A közösségi szolgáltatások infrastrukturális
hátterének energiahatékony fejlesztése, megújítása
VEKOP 1. Specifikus cél: Innovatív, kreatív és minőségi szolgáltatás-,
vonzerő- és termékfejlesztés, valamint a turisztikai intézményrendszer
megerősítése
TOP Specifikus cél 1/2: Megyei turizmushoz, alkonygazdasághoz, egyéb
kiemelt szolgáltatási szektorokhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztések

Legfontosabb
célok

környezeti Közvetlen

Közvetett

Kémiai kockázat csökkentése, TOP Specifikus cél 1/1: Megyei kiemelt ipar és gazdaság-fejlesztések – megyei
gazdasági kitörési pontokhoz, szektorokhoz és iparágakhoz kapcsolódó integrált
környezetbiztonság növelése
Egészségmegőrzés

gazdaságfejlesztések, telephelyfejlesztés és kapcsolódó komplex beruházások
támogatása
KOP 3. prioritástengely: A regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság
fejlesztése

Energiahatékonyság
és
az
ellátás biztonság
Megújuló
energiaforrások
használata
Hatékony, alacsony kibocsátású KOP 1. prioritástengely: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása
közlekedés
Klímaváltozáshoz
történő
alkalmazkodás segítése
Környezettudatosság növelése
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KOP 1. prioritástengely: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása
KOP 3. prioritástengely: A regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság fejlesztése

3. melléklet: Az EU SKV-direktíva tartalmi követelményeinek megjelenése a hazai jogszabályban
Hazai jogszabály – félkövérrel kiemelve az EU-direktívának megfelelő részeket

EU direktíva I. melléklet
-

a) a terv vagy program tartalmának körvonalai, fő céljai,
valamint kapcsolata
programokkal

egyéb

lényeges

tervekkel

és

b) a környezet jelenlegi állapotának lényeges szempontjai és
azok valószínűsíthető fejlődése a terv vagy program
megvalósulásának elmaradása esetén;

c) a valószínűleg jelentősen érintett területek környezeti
jellemzői;

1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése:
1.1. előzmények, különösen a tematika tartalma;
1.2. a tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása;
1.3. a környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv, illetve program
alakulására;
1.4. a környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott
véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele, az
indokok összefoglalása;
2. A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok (a továbbiakban: változatok)
rövid ismertetése:
2.1. a terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a
környezeti értékelés készítése szempontjából fontos részeket;
2.2. a terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal
3.4. a jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel, illetve programmal összefüggésben
lévő elemeinek ismertetése;
3.4.1. földrajzilag lehatárolt tervezési terület esetén, illetve, ha a hatásterület földrajzilag
lehatárolható, a terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv, illetve
program megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol,
3.4.3. a fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható
alakulása, ha a terv, illetve program nem valósulna meg;
3.4. a jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel, illetve programmal összefüggésben
lévő elemeinek ismertetése;
3.4.2. a környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, terhelhetőség),
3.5. a terv, illetve program megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást
kiváltó tényezők, okok feltárása, különös tekintettel azokra a tervelemekre, tervezett
intézkedésekre, amelyek:
3.5.1. természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés közvetlen
előidézését jelentik,
3.5.2. olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, amelyek
közvetett módon környezeti következménnyel járhatnak (különösen azok, amelyek olyan
befektetői, termelői vagy fogyasztói magatartást váltanak ki, vagy ösztönöznek, illetve egyéb olyan
tendenciákat erősítenek, amelyek természeti erőforrás igénybevételéhez vagy környezetterheléshez
vezethetnek, olyan fajta beruházásokat, fejlesztési irányokat részesítenek előnyben, amelyek
további környezetterhelő vagy igénybevevő fejlesztéseket vonzanak, ösztönöznek vagy ha
kumulatív hatások léphetnek fel);
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EU direktíva I. melléklet
d) bármely olyan fennálló környezeti probléma, amely a terv
vagy program szempontjából lényeges, beleértve különösen
azokat, amelyek a környezeti szempontból különösen fontos
területekkel (pl. a 79/409/EGK irányelv és a 92/43/EGK
irányelv alapján kijelölt területek) kapcsolatosak;

e) a terv vagy program szempontjából lényeges nemzetközi,
közösségi, illetve tagállami szinten kitűzött környezetvédelmi
célok, és az, hogy a terv vagy program kidolgozása során
miképpen vették figyelembe ezeket, illetve bármely egyéb
környezeti szempontot;

Hazai jogszabály – félkövérrel kiemelve az EU-direktívának megfelelő részeket
3. A terv, illetve program, valamint a változatok megvalósítása környezeti hatásainak,
következményeinek feltárása:
3.6. az előző pontok szerint meghatározott információkból kiindulva a terv, illetve program
megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények
előrejelzése:
3.6.1.3. a Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken
lévő élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának,
helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire, továbbá
3.1. a terv, illetve program céljainak összevetése a terv, illetve program szempontjából
releváns nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és
természetvédelmi célokkal;
3.2. környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a tervben,
illetve programban;
3.3. a terv, illetve program céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek, illetve programok
(2.2.) céljaival való konzisztenciája környezeti szempontból;
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Hazai jogszabály – félkövérrel kiemelve az EU-direktívának megfelelő részeket

f) a valószínűleg jelentős környezeti hatások (1), beleértve
például a biológiai sokféleségre, a lakosságra, az emberi
egészségre, az állat- és növényvilágra, a talajra, a vízre, az
éghajlati tényezőkre, az anyagi javakra, a kulturális örökségre
(beleértve az építészeti és régészeti örökséget), a tájra,
valamint a fenti tényezők közötti kölcsönhatásokra gyakorolt
hatásokat;

3.6. az előző pontok szerint meghatározott információkból kiindulva a terv, illetve program
megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények
előrejelzése:
3.6.1. jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén különös tekintettel:
3.6.1.1. a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez
utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre25),
3.6.1.2. a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra,
településre, klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra,
3.6.1.4. az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, valamint
társadalmi, gazdasági helyzetében - különösen életminőségében, kulturális örökségében,
területhasználata feltételeiben - várhatóan fellépő változásokra;
3.6.2. a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén különös tekintettel:
3.6.2.1. új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére,
3.6.2.2. környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek
gyengítésére vagy korlátozására,
3.6.2.3. a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól
való eltérés fenntartására vagy létrehozására,
3.6.2.4. olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítésére,
amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak,
3.6.2.5. a természeti erőforrások megújulásának korlátozására,
3.6.2.6. a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a helyi természeti
erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására;
3.7. a környezeti következmények alapján a terv, illetve program és a változatok értékelése, a
környezeti szempontból elfogadható változatok meghatározása.
4. A terv, illetve program megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások
elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben, illetve programban szereplő
intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre
5. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, szempontokra,
amelyeket a terv, illetve program által befolyásolt más tervben, illetve programban figyelembe
kell venni.
2.A terv, illetve program kidolgozásakor vizsgált változatok (a továbbiakban: változatok) rövid
ismertetése:
2.3. a változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása
1.5. a környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer
korlátai, nehézségek (mint pl. technikai hiányosságok, bizonyos ismeretek hiánya stb.), az
előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok.

g) a terv vagy program végrehajtásának bármely jelentős
kedvezőtlen környezeti hatása megelőzésére, csökkentésére és
minél teljesebb ellensúlyozására tervezett intézkedések;

h) azoknak az okoknak a felvázolása, amelyek miatt a vizsgált
alternatívákat választották, és a vizsgálat elvégzésének
leírása, beleértve a szükséges információk összeállítása során
felmerült bármilyen nehézséget (pl. technikai hiányosságok,
illetve ismeretek hiánya);
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Hazai jogszabály – félkövérrel kiemelve az EU-direktívának megfelelő részeket

i) a 10. cikk értelmében tervezett ellenőrző intézkedések
leírása

6. A terv, illetve program megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra
vonatkozóan a tervben, illetve programban szereplő monitorozási javaslatok értékelése,
javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre.

j) a fenti pontok alapján megadott információk nem technikai
jellegű összefoglalása.

7. Közérthető összefoglaló
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