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Magyar Víziközmű Szövetség
Egyéb észrevétel
A Magyar Víziközmű Szövetség nevében az alábbiakban fogalmazzuk meg szakmai észrevételeinket a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program végleges, Brüsszelbe
benyújtandó változatával kapcsolatosan.

Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás, természeti katasztrófák kockázatainak csökkentése
Rendkívül fontos, hogy ez nem csak térségi vízgazdálkodási feladat, hanem települési vízgazdálkodási feladat is:
1. Fel kell készíteni és fejleszteni szükséges a vízellátó rendszerek kapacitásait és vízbiztonságát a tartós kisvízi időszakokra. Az aszályos időszak mind a kitermelhető
vízmennyiség, mind a kitermelt víz minőségi jellemzői (mikro-biológia, biológia) tekintetében kihívást jelentenek. Fontos a víztermelő létesítmények védelme a talajtörés és
homokolás megelőzése érdekében, valamint a szélesebb spektrumú fertőtlenítő módszerek és eljárások fejlesztése, korszerűsítése, kiépítése a kockázatok csökkentése
érdekében.
2. Fel kell készíteni a szennyvíztisztító telepeket és a szennyvíz elvezető rendszereket a tartósan alacsony szennyvízhozam, valamint a feldúsuló szennyező anyag negatív üzemi
hatásaira. A csatornákban lerakódó majd az eső idején lökésszerűen beérkező szennyeződések hidraulikai és technológiai terhelése, az okozott szaghatás, az egyenetlen
terhelésből fakadó üzemi szélsőségek kezelése jelentős fejlesztéseket igényelhet a zsinórszerű üzemre tervezett és bypass nélküli létesítmények tisztítási hatékonyságának
fenntartása érdekében.
3. Nagyvízi mederben épített létesítmények, valamint az azokat kiszolgáló energia ellátó rendszerek árvizi biztonságának fejlesztése.

Megújuló energiaforrások alkalmazása, energetikai és energiahatékonysági fejlesztések
Szükségesnek tartjuk kihangsúlyozni a szennyvíziszapok, elsősorban kombinált energetikai célú felhasználását fűtőművekben, vagy megújuló energia terén. Elsősorban a kis
szennyvíztelepekről gazdaságosan elszállítható iszapok hasznosítása lehet itt is fontos cél.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések, valamint múltbeli károsodások, szennyezettségek felszámolása
A települési vízellátáshoz kötődő vízbázisvédelmi programok jelenlegi állásában a legtöbb problémát a védterületeken felhalmozott, meglévő, múltbeli jogok és ezekhez kötődő
károsodások okozzák, amelyek kezelése számos esetben hulladék jellegű kezelést, ártalmatlanítást, elszállítást igényel. Célszerű lenne, ezen problémák számára itt is kaput
nyitni, illetve a múltbeli károsodások eseteit a vízbázisvédelmi, környezetvédelmi területeken kiemelten kezelni.

Települési vízellátás fejlesztése
Szükséges a következő időszakban a potenciális kockázatot jelentő régi ólom anyagú, illetve ólmot tartalmazó vezetékek (köz és magánvezetékek is) szanálására programot
indítani. Ez mellett szintén szanálási program szükséges a lassan elöregedő azbesztcement anyagú csövek szanálására, és a rendkívül rossz állapotban lévő, a vízellátó
hálózatokról megtáplált föld alatti tűzcsapok átépítésére, a települési tüzivíz biztonság növelését garantáló föld feletti tűzcsapok kiépítésére is.
Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
A települési vízellátás alapját jelentő vízbázisvédelmi fejlesztések alapjaiban érinthetik egyes természetvédelmi fejlesztéseket. Az átfedő területek esetén szükségesnek tartjuk,
hogy ezek egységes, komplex kezelése megvalósítható legyen. A környezetvédelmi, természetvédelmi jelleg miatt célszerű a vízbázisvédelem kiemelt kezelése ezen ponton belül
is.

Fenntartható, erőforrás-hatékony életmód és fogyasztás, szemléletformálás
A vízbázisvédelem, a környezetvédelem kiemelt területe. Célszerűnek tartjuk, hogy ezen terület kiemelten kezelje a települési vízellátás valamint szennyvizelvezetés és kezelés
környezetvédelmi jelentőségét, így kapjon szerepet a vízellátás és szennyvízkezelés a környezetvédelmi szemléletformálás területén. Ehhez célszerű fejleszteni a jelenlegi
környezetvédelmi oktatótúrákat, a vízbázisokon áthaladó kerékpáros és vizi túraútvonalakat, a vízhasználat, a vízlábnyom, mint a környezeti lábnyom egy különleges elemének
oktatását, szemléltetését. Célszerű lenne a KEHOP kapcsolatának kialakítása és erősítése a vízbizisvédelem valamint a hulladékgazdálkodás és korábbi károk felszámolása
pillérek irányába.
Fontos lenne a fent megfogalmazott célkitűzések átvezetése a táblázatokban és a prioritástengelyek mentén is.

A prioritási tengelyek mentén javasoljuk, hogy a 2.2.2.3 nagyprojektek pont kerüljön kiegészítésre:
1. A 2.1.2 pont 2. célkitűzése vonatkozásában különösen a klímaváltozás okán szükséges kapacitások biztosítása és a vízbiztonság fenntartása nagyprojekttel. (Aszályos
időszakokra történő felkészülés, kapacitásfejlesztés, széles spektrumú fertőtlenítő eljárások kiépítése)
2. A 2.1.3 pont 2. művelet vonatkozásában a kockázatos települési vízellátó és szennyvízkezelő rendszerek felkészítéséhez, fejlesztéséhez szükséges nagyprojekttel. (Árvizi
védelem és üzembiztonság fejlesztése)
3. A 2.1.4 pont 4. célkitűzése, valamint 2.1.5 pont 9. intézkedése vonatkozásában a jelenlegi megbízhatatlan és nehezen fellelhető, feltárható, földalatti tűzcsapok átépítésének
szükségessége a települési tűzbiztonságot jelentősen javító földfeletti tűzcsapokra nagyprojekttel. (Települési tűzbiztonság fejlesztése)
4. A derogációs feladatok okán az ólom vagy részben ólom anyagú köz és magán vezetékhálózat szanálásának nagyprojektjével.

5. Az elöregedő azbesztcement vezetékek okán az érintett vezetékhálózat szanálásának nagyprojektjével.
6. A vízbázisvédelmi feladatok okán, az érintett múltbeli károsodások, védelembe helyezési feladatok nagyprojektjével. (A védelembe helyezés tulajdoni és a kármentesítési
költségeinek fedezése)
7. A vízfolyások elöregedő közmű kereszteződéseinek okán az érintett közműhíd, alagút, bújtató és egyéb átvezetések szanálási nagyprojektje szükséges.
8. Az elöregedő SENTAB, ROCLA és monolit vasbeton anyagú csővezeték hálózatok szanálási nagyprojektjével.
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Magyar Természetvédők Szövetsége, Dr. Farkas István ügyvezető elnök
Egyéb észrevétel
A Magyar Természetvédők Szövetsége több mint 15 éve foglalkozik a regionális politikával. Az elmúlt EU tervezési ciklusokban is aktívan vettünk részt a tervezési folyamatokban, a
programok monitoringjában és értékelésében, illetve pályázatok megvalósításában. Koordináljuk a Zöld Régiók Hálózatát, amely kifejezetten a regionális fejlesztés és a
környezetvédelem kérdéseivel foglalkozik, s amelynek 170 civil környezetvédő szervezet tagja a Fővárosból és az ország 19 megyéjéből.
A dokumentumban megfogalmazott javaslataink főképp arra irányulnak, hogy az operatív programba még jobban integrálódjanak a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
környezet- és klímavédelmi elvek, ahogy azt az alapokra vonatkozó közös előírások EU rendeletének 8. cikkelye is előírja.
Amennyiben a tervezők elfogadják a prioritástengelyekhez küldött javaslatainkat tartalmilag, szívesen segítünk a szöveg szerinti módosítások megfogalmazásában, illetve a
támogatási konstrukció tervezetek környezeti szempontú véleményezésében.
Az Európai Unió regionális politikájának sarokkövei a partnerség (lásd az alapokra vonatkozó közös előírások 5. cikkely), az esélyegyenlőség (lásd 7. cikkely) és a fenntartható
fejlődés elősegítése (lásd 8. cikkely). Mi elsősorban a 8. cikkelyből adódó kérdésekkel foglalkozunk, de javaslataink egyrésze más téren is hasznosítható.
Még a tervezési szakaszban meg kell teremteni az összhangot a nemzeti környezeti stratégiákkal
A környezetvédelemi szempontok érvényesítése érdekében feltétlenül szükségesnek tartjuk a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, a nemrég elkészült OP Stratégiai
Környezeti Vizsgálat, illetve az elfogadás előtt álló 2. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program és Nemzeti Biodiverzitás Stratégia szerint az
egész operatív program finomra hangolását, az azokban foglalt elvek és konkrét javaslatok átvezetését az egyes intézkedésekhez.
Környezeti szempontok integrációja a projektekbe, mind szakmai kritériumok
Ahogy ezt a Partnerségi megállapodás tervezete is leszögezi minden programban, illetve minden releváns projektben érvényesíteni kell a környezetvédelem és a klímaváltozás
elleni fellépés, illetve ahhoz való alkalmazkodás szempontjai. Javasoljuk, hogy ezt az elvet szögezze le egyértelműen minden operatív program.
Szakítani kell a pályázókat és az intézményrendszert feleslegesen terhelő és kishatékonyságú horizontális vállalások rendszerével, azt kell elérni, hogy például a környezeti
problémák megelőzése és a fejlesztések negatív hatásainak csökkentése legyen a cél, úgy, hogy a horizontális elvek elsősorban projekt specifikus szakmai belépési és
értékelési kritériumként legyenek megfogalmazva.
Intézményrendszeri javaslatok a horizontális integrációra
A környezeti és klíma szempontok (illetve a többi horizontális szempont) érvényesítése érdekében hozzon létre az Irányító Hatóság egy horizontális operatív szakmai bizottságot,
amelyek minden pályázati kiírásnál megvizsgálja a horizontális szempontok egyedi integrálásának lehetőségét, építve a stratégiai környezeti vizsgálat eredményeire is. Ezekben
a bizottságokban kapjanak szerepet a környezetvédő, illetve esélyegyenlőségi civilek.
Emellett javasoljuk speciális, horizontális szempontok érvényesítését elősegítő pályázati kiírások létrehozását, illesztve az operatív program megfelelő prioritásaihoz.
Fontos mind a pályázói, projekttervező és végrehajtói oldal, mind a lebonyolító intézmények képzése a horizontális szempontok integrációjára. Javasoljuk, hogy készüljön olyan
érthető útmutató, amely az elvek érvényesítési lehetőségeit mutatja be.
Mind az intézményrendszer, mind a pályázó kommunikálja a horizontális szempontok integrációjával kapcsolatos eredményeket. Fontos a nemzetközi és hazai jó példák
összegyűjtése, terjesztése is.
Javasoljuk, hogy a felsorolt feladatok szerepeljenek az OP technikai segítségnyújtás prioritásnál, a „Program-végrehajtási feladatok támogatása” intézkedésben.
Partnerek bevonása a tervezésbe
Sajnos az operatív programok során nem sikerült a korai szakaszban bevonni a környezetvédő civil szervezeteket (a VP kivételével). Ez különösen visszatetsző annak a fényében,
hogy az összes csatlakozó országban Bulgáriától Lengyelországig ott voltak a környezetvédő civilek a tervező munkacsoportokban. Felhívjuk a figyelmet ennek fontosságára,
amelyet az alapokra vonatkozó közös előírások 5. cikkely-e előír és az említett European Code of Conduct on Partnership kifejt.
Az OP tervezések lezárása során éppen ezért különösen tekintettel kell lenni a horizontális partnerek véleményére. Emellett az OP elfogadása utáni területi tervezési
folyamatokba, mint ITI és CLLD tervek, pályázati kiírások, programkiegészítő dokumentumok készítése aktívan és kötelezően, munkacsoport szinten kell bevonni a horizontális
partnereket, esetünkben a környezetvédő civil szervezeteket
Horizontális partnerek kapacitásépítése
Az EU alapok hatékony felhasználásához szükséges a partnerség, különös tekintettel a horizontális célok elérésére. Az említett rendelet mellett a készülő European Code of
Conduct on Partnership (ECCP) is elő fogja írni, hogy a technikai segítségnyújtásból támogatni kell a partnerek kapacitásfejlesztését, beleértve a képzéseket, a részvétel
költségeit és a partnerek koordinációs és hálózati struktúráit is. Különösen fontos a horizontális elveket képviselő civil szervezetek kapacitásainak építése. A környezetvédő
szervezeteknek speciális hálózataik vannak erre, amelyek alkalmasak e feladat ellátására.
Javasoljuk, hogy a technikai segítségnyújtás résznél a „Programkommunikációs és partnerségi feladatok támogatása” támogatása intézkedés tartalmazza a partnerek
kapacitásépítése feladatot is a hálózati együttműködések támogatása mellett.
Horizontális partnerek bevonása a monitoringba és pályázati elbírálásba
Legyen egyértelműen kimondva, hogy a monitoring bizottságokba szavazati joggal kell be vonni a civil szervezeteket, kiemelten a horizontális ügyekkel foglalkozó
esélyegyenlőségi és környezetvédelmi civil partnereket. Emellett a pályázati kiírások tervezésénél és pályázati döntéseknél is legyenek ott a civil szervezetek szakértői –
természetesen figyelembe véve az összeférhetetlenség elvét.
A civil partnereket képviselő személyeket, szervezeteket ne az Irányító Hatóság válassza ki, hanem az illetékes szervezetek maguk válasszák a képviselőjüket.
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Magyar Természetvédők Szövetsége, Dr. Farkas István ügyvezető elnök
Egyéb észrevétel
Általános észrevételek
JAVASLAT 1. – A KEHOP forrásai

Az operatív programra allokált források összege kevés, nincs összhangban azokkal a célokkal, amelyeket a Kormány a Partnerségi Megállapodás tervezetében az alacsony széndioxid tartalmú gazdaságra való átmenet és a környezetvédelem kérdéseivel kapcsolatban megfogalmazott, összhangban az Európai Unió prioritásaival. Mivel az elkövetkező
években nagyon kevés hazai forrás áll majd rendelkezésre fejlesztésekre, a forrás allokáció lehetetlenné teszi, hogy Magyarország teljesítse az EU 2020-ra megfogalmazott
energiahatékonysági és klímavédelmi céljait. Emellett elfogadhatatlannak tartjuk, hogy számos más környezetvédelmi fejlesztés kimarad a KEHOP-ból, mint például a
levegővédelem, zajvédelem vagy a vízkeret irányelv végrehajtásához kapcsolódó lényeges feladatok. A forrásallokáció tarthatatlanságára az Országos Környezetvédelmi Tanács
is felhívta a figyelmet, illetve a stratégiai környezeti vizsgálat is feltárta ezt a hiányosságot és szükségletet.
Javasoljuk, hogy a Kormányzat növelje meg a KEHOP forrásait, kiemelten a lakossági energiahatékonysági, a környezetvédelmi és természetvédelmi fejlesztésekre, illetve a
kapcsolódó szemléletformálási programok támogatására szánt összegeket.
JAVASLAT 2. - Tudatformálási feladatok minden prioritáshoz
A KEHOP dokumentum szerint a fenntartható életmóddal kapcsolatos szemléletformálás nem külön prioritásként jelenik meg, hanem kapcsolódva az egyes prioritásokhoz. Ez
az elv kevés lehetőséget ad a komplex, holisztikus megközelítésű fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletformálási programok megvalósítására. Azonban még a dokumentum
által kimondott elv sem valósul meg, több prioritásnál nincs ugyanis szemléletformálási intézkedés.
Javasoljuk, hogy emellett az egyes prioritásokhoz kapcsolódva is legyenek olyan önálló, specifikus pályázati konstrukciók a szemléletformálásra, amelyek kedvezményezettjei
között szerepelnek a civil szervezetek.

P1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás
JAVASLAT 1. – a prioritástengely forrásainak belső megoszlása
A prioritás tengelyen belüli hangsúly az árvízvédelmen van. Elismerve a téma fontosságát, nem szabad elfelejteni, hogy az árvízvédelem, mint kockázatkezelési téma nem tartozik
az EU legfőbb prioritásai közé. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás más eszközei és témái sokkal nagyobb súlyt kell, hogy kapjanak az első prioritáson belül.
JAVASLAT 2. – klímaalkalmazkodási szemléletformálás
Hivatkozva a jelenleg formálódó megújított Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiára javasoljuk, hogy az 1. prioritási tengelynél (A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás)
legyen külön intézkedés a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos széles értelmű szemléletformálásra, amely nem csak a katasztrófavédelemmel kapcsolatos
kérdésekre irányul. Indoklásul lásd még PM tervezet 37. oldal, 63. oldal (újszerű szemlélet bevezetése fontos).
Nem értjük a katasztrófavédelemmel kapcsolatos klasszikus szemléletformálási feladatok hogyan férnek bele a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás EU irányelveibe. Ezeknek
a feladatoknak a súlyát javasoljuk csökkenteni az operatív programban.
JAVASLAT 3. - Hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése intézkedés
Az output tervekből is látszik, hogy kevés forrást tervez erre az operatív program. Javasoljuk, hogy nagyságrendekkel növeljék meg az intézkedés pénzügyi keretét.
JAVASLAT 4. - Térségi vízszétosztás fejlesztése intézkedés
Aggályosnak tartjuk az öntözési infrastruktúra fejlesztését európai uniós forrásokból. Egyáltalán lehetséges erre az EU támogatást felhasználni? Nem az öntözésre kell a
hangsúlyt helyezni, hanem a vízvisszatartásra, a tájgazdálkodásra, az alkalmazkodó növényfajták használatára. Nem támogatjuk szántóföldi mezőgazdasági kultúrák öntözését a
talajok védelme és a víz- és energiatakarékosság szempontjai miatt. A kertészeti kultúrák víztakarékos öntözési technológiák használatával való öntözését tartjuk csak
elfogadhatónak. Lásd még NÉS2 133. oldal.
JAVASLAT 5. - Állami és önkormányzati árvízvédelmi művek fejlesztése
A meder vízáteresztéssel kapcsolatos fejlesztéseket a Vízkeret Irányelv és biodiverzitásvédelmi szempontok miatt aggályosnak tartjuk.
A tiszai árvízvédelmi terveket alaposan át kell gondolni, ezen a területen kiemelten támogatjuk a WWF Magyarország javaslatait. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Partnerségi
megállapodás tervezete is hivatkozik arra, hogy a VTT-nél szükséges a tájgazdálkodás biztosítása, a természetszerű mélyárterek reaktiválása (PM tervezet 35. oldal).
A NÉS2 133. oldalán olvasható: „Minden kialakítandó tározóterületen biztosítani kell a rendszeres, sekélyvízi elöntéshez igazodó ártéri tájgazdálkodási rendszerek kialakításának
támogatási feltételeit. A gazdálkodókat képzéssel, szaktanácsadással, tudatformálással kell segíteni a fenntartható, közösségi tájhasználat mintaterületek kialakításában.”
„Vízvisszatartó vízrendezési gyakorlat teljes körű bevezetése vízgazdálkodásunkban. Kistáji vízkörforgási rendszerek helyreállítása.”
„Ártéri tájgazdálkodási mintaterületek, mélyárterek reaktiválási programjának kiterjesztése.”
Kérjük a fenti elvek – akár szószerinti – átvezetését az operatív programba.
Az elmúlt támogatási időszakban a sokszori ígéret után sem nem tudta a magyar kormány kialakítani azokat a tájgazdálkodási támogatási rendszereket, amelyek biztosítanák az
ártéri tájgazdálkodás működését a VTT tározók területén. A tájgazdálkodással kapcsolatos infrastruktúra fejlesztésekről sincs még döntés a 2007-2013 periódus hetedik évében,
pedig ezt is számtalanszor szorgalmazták a civilek és az EU Bizottság is.
A fentiek miatt nem tartjuk támogathatónak a tervezett nagyprojekteket a jelenlegi formában. Az egész VTT koncepciót át kell gondolni a NÉS2 és más, elfogadás előtt álló
programok (Nemzeti Biodiverzitás Stratégia, NKP) tükrében.
JAVASLAT 6. – vizek megtartására alapuló tájhasználat intézkedés javaslata
Az MTVSZ javasol egy önálló intézkedést a gazdálkodás, az ökológia és az árvízvédelem közös érdekeinek szolgálata érdekében. A javaslatot itt röviden leírjuk, de már
megküldtük a tervezőknek a tavasz folyamán.
A program célja:
A folyó menti természetközeli, vízvisszatartó tájhasználat előmozdítása a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és az árvízi kockázat csökkentése érdekében.
Célkitűzések:
A hazánkba érkező folyó- és csapadékvizek tájban (azaz nem tározókban, hanem a vizet tárolni képes tájszerkezetben), a természetes mélyárterekben való megtartása.
Az ökológiai vízhiány csökkentése, ezáltal a vízigényes természetes élőhelyek megőrzésének segítése. A mezőgazdasági vízhiány csökkentése, ezáltal a gazdálkodás
kiszámíthatóbbá tétele.
A vízgazdálkodási szélsőségek csökkentése.
Az időjárási szélsőségekhez jobban alkalmazkodó és a biológiai sokféleséget is elősegítő mozaikos tájszerkezet kialakulásának elősegítése. Ezáltal a mezőgazdaság ökológiai
szolgáltatásainak fejlesztése.
A program által finanszírozható feladatok:
A Tisza mentén a kedvezőtlen mezőgazdasági alkalmasságú területek felmérése, a meglévő felmérések összegzése és tájhasználati javaslatok kidolgozása folyóvölgyi szinten.
Az egyes tájgazdálkodásra alkalmas területeken a gazdálkodói fogadókészség alapján vízgazdálkodási beavatkozások meghatározása és végrehajtása, valamint részletesebb
tájhasználati tervek kidolgozása.
A gazdálkodás ökológiai szolgáltatásait meghatározott indikátorok mentén mérő és elismerő zöldpontrendszer bevezetése és működtetése.
Monitoring rendszer kidolgozása és működtetése a beavatkozással érintett területeken és kontroll területeken.

P2 - TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZ-ELVEZETÉS ÉS –TISZTÍTÁS, SZENNYVÍZKEZELÉS FEJLESZTÉSE
JAVASLAT 1. – probléma megközelítés
Nem meglepő, hogy rengeteg probléma van a már megvalósult szennyvíz projektekkel. Nemcsak az építés, de a fenntartás is nagy terhet ró a lakosságra és a környezetre. A

szennyvíz iszap megoldatlan probléma. Még most sem késő az egész problémakezelés radikális átgondolása, a vízöblítéses technológia megközelítés helyett a komposztáló
toalett módszerrel, de legalábbis a fekete és szürke szennyvizek külön kezelésével. Nem támogatjuk a szennyvíz-iszapok égetését sem.
Ahol lehet a természetközeli szennyvíz technológiát kell támogatni, illetve ezen az elven működő egyedi berendezéseket.
JAVASLAT 2. – kistelepülések problémái
A 2000LE alatti települések szennyvízproblémájával is foglalkoznia kell a KEOP-nak. Azért mert nem derogációs kérdés attól még jelentős hazai probléma, a túlnyomórészt
hátrányos helyzetű kistelepüléseken.
JAVASLAT 3. - szemléletformálás
Lényegesnek tartjuk, hogy a prioritáshoz kapcsolódó környezeti ügyekkel, például vízvédelemmel és talajvédelemmel kapcsolatos szemléletformálás is megjelenjen ebben
prioritási tengelyekben önálló intézkedésként, amely nyílt pályázatokon támogat szemléletformáló kampányokat, ahol civil szervezetek, önkormányzatok is részt vehetnek.
JAVASLAT 4. – vízkeret irányelv végrehajtása
Jelenleg a KEHOP számos olyan kérdéssel nem foglalkozik, amely a Vízkeret Irányelv végrehajtásával kapcsolatos. Magyarország milyen forrásból fogja biztosítani a vizek jó
ökológiai állapotát? Javasoljuk források allokálását ezekre a feladatokra is.

P3. - Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések
JAVASLAT 1. - szemléletformálás
Lényegesnek tartjuk, hogy a környezeti ügyekkel, hulladék- és erőforrás-takarékossággal, s főképp a hulladéktermelés megelőzésével kapcsolatos szemléletformálás is
megjelenjen ebben prioritási tengelyekben önálló intézkedésként, amely nyílt pályázatokon támogat szemléletformáló kampányokat, ahol civil szervezetek, önkormányzatok is
részt vehetnek.
JAVASLAT 2. - égetés
Nem támogatjuk a hulladékégetők építését az EU támogatásaiból. A forrásokat a megelőzésre, a szelektív gyűjtésre, az újrahasználatra, az anyagban való újhasznosításra kell
főképp fordítani.

P 4. Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések
JAVASLAT 1. – források emelés
A biológiai sokféleség megőrzése, az ökológiai szolgáltatások biztosítása a létünk alapját szolgáltatja. Nem véletlen, hogy az Európai Unió is konkrét célokat fogalmazott meg a
Biodiverzitás Stratégia keretein belül. Ezért nagyon kevésnek tartjuk a 4. prioritási tengelyre allokált összeget és javasoljuk a források megemelését.
JAVASLAT 2. – zöldinfrastruktúra beavatkozások védett területeken kívül is
Az biodiverzitás védelme, az ökoszisztéma szolgáltatások biztosítása nem lehetséges ha csak a védett területekkel foglalkozunk. A természetvédelmi fejlesztéseknek ki kell
terjedniük az ország egész területére. Lényeges a mezőgazdasági művelési mód váltás ösztönzése, az ökológiai hálózat feljesztése és összefüggőségének biztosítása. Az EU
zöldinfrastruktúra fejlesztési elképzeléseit meg kell valósítani a védett területeken kívül is. Például komplex térségi programokkal, ahol a helyi szereplők bevonásával készítenek
terveket és szerződéseket, amelyek a szükséges beruházásokat biztosítják az ökológiai hálózatok egybefüggőségére, illetve a szereplők vállalják a természetvédelmi
szempontok érvényesítését a gazdálkodási és önkormányzati döntésekben, párosulva szemléletformálási, nevelési programokkal.
Tehát javasoljuk a források megemelését, hogy a védett területeken kívüli zöld infrastruktúra projekteket is támogathassa a program. Ezekre a témákra már kidolgoztunk
intézkedési terveket és megküldtük a VM számára még a tavasz folyamán.
JAVASLAT 3. – civilek is lehessenek kedvezményezettek a természetvédelmi szemléletformálásnál
Hivatkozva az elfogadás előtt álló Nemzeti Biodiverzitás Stratégiára, javasoljuk, hogy a „a Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok ismertségének
és társadalmi elfogadottságának javítása” intézkedés célját szélesítsék ki a nem védett területekkel kapcsolatos biodiverzitás-védelmi szemléletformálással. A
kedvezményezettek körét szélesítsék ki a civil szervezetekre, ugyanis szakmai, minőségi szempontból nem indokolható, hogy csak a területek kezelői pályázhassanak
szemléletformálási feladatokra.
JAVASLAT 4. – fenntartható életmód kampányok
Javasoljuk, hogy a 4. prioritás részeként külön intézkedésben szerepeljen a fenntartható életmóddal kapcsolatos holisztikus, több témájú szemléletformáló kampányok
szervezése a 2007-2013-as periódussal hasonló forrásallokációval. A közreműködő szervezet (NKEK) és a programértékelések tapasztalataival egybecsengve javasoljuk, hogy
ne országos, hanem főleg térségi kampányokat részesítsen előnyben a program, a magasabb szakmai minőség biztosítása érdekében.

P 5. ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA
JAVASLAT 1. – megújuló energiatermelés, biomassza
A megújuló energia beruházásoknál a fenntarthatóbb módon termelt nap, szél és geotermikus energia elsőbbségét mondja ki a program. A biomassza felhasználásánál az
ökológiai szolgáltatások megőrzése, a biodiverzitás védelem és talajerő utánpótlás szempontjai is legyenek fontosak. Mind minőségi (hogyan és hol termett a biomassza,
honnan szállítják), mind mennyiségi (a térségben fenntartható módon megtermelhető mennyiség) fenntarthatósági szempontokat határozzanak meg a kiírások. Különösen zárja
ki a program a biomassza együttégetést szénnel vagy hulladékkal.
JAVASLAT 2. - hulladékégetés
A hulladékokat nem tekintjük megújuló energiának, ezért nagyon nem támogatjuk megújuló energia címén támogatott hulladékégetést. A kérdés mind fenntarthatósági (a
hulladékot nem kellene megtermelni), mind levegőtisztasági problémákat felvet. Kérjük, ezt vegyék ki a támogatható területek közül.
JAVASLAT 3. – ne legyenek bioüzemanyag demonstrációs projektek
A demonstrációs beruházásoknál nem támogatjuk a második és harmadik generációs bioüzemanyag beruházásokat. Egyrészt még ezek a technológiák nagyon kérdésesek az
energetikai és gazdasági megtérülés szempontjából. Másrészt honnan nyerünk cellulózt a második generációs üzemanyaghoz? Az un. mezőgazdasági hulladékok használata
aggályos, ugyanis a szén, nitrogén, foszfor és főleg a nyomelemek ciklusából nem lehet büntetetlenül elvenni nagyobb mennyiséget. A mezőgazdasági hulladékot komposztálni
kellene és így visszavinni a talajba, nem kémia szereket használni talajerő visszapótlásra. Ha fát vagy erdészeti hulladékot használunk fel, akkor is felmerülnek a környezeti
kérdések és emellett még a helyi társadalom szociális kérdései is (ők akarnák használni az erdészeti hulladékot). Tehát a talaj és a biodiverzitás védelme, az
energiahatékonyság szempontjai teszik kérdésessé a második generációs bioüzemanyagokat.
A harmadik generációs üzemanyagok technológiai fejlesztései még bizonytalanabbak technológiai és gazdasági szempontból. Emellett reméljük, hogy senki sem akar
Magyarországra behozni génmódosított algát üzemanyag termelésre.
Javasoljuk tehát a bioüzemanyag demonstrációs üzemek törlését az anyagból. Inkább napenergia és geotermikus energia demonstrációs projekteket támogasson az operatív
program.
JAVASLAT 4. – több forrást lakossági energiahatékonyságra

Mivel a tervezett és a hazai források elégtelenek arra, hogy az Európa 2020 stratégiákból következő energiahatékonysági célokat elérjük, kiemelten fontos, hogy erre a prioritásra
több forrást fordítson a KEHOP. Alapvetően a hosszú távú hiteleken alapuló finanszírozást támogatjuk ezen a területen, szemben a közvetlen támogatásokkal.
JAVASLAT 5. – fenntarthatósági szempontok az energiahatékonysági beruházásoknál
Az energiahatékonysági beruházásoknál oda kell figyelni, hogy természetbarát anyagokkal történjen a fejlesztés (pl ne olyan műanyag legyen a szigetelő anyag, amely
környezetre káros komponenst tartalmaz). Javasoljuk olyan alternatív technológiák használatának előnyben részesítését, amelyek a helyi erőforrások felhasználását, a
természetbarát szempontokat helyezik előtérbe (például szalmabála, szupervályog, tömegkályha).
JAVASLAT 6. – Közvilágítás korszerűsítése
A közvilágítás korszerűsítésénél oda kell figyelni arra, hogy bizonyos led világító testek olyan spektrumban adnak fényt, amely a rovarokat odavonzza, így nagymértékben károsítja
a természetet. Ezekben az esetekben a természetvédelmi szempontokat figyelembe véve más spektrumú világítótesteket kell használni. Az ezzel kapcsolatos részletes
javaslatunkat a VM számára már tavasszal elküldtük.
JAVASLAT 7. – Szemléletformáló kampányok
Üdvözöljük a szemléletformáló kampányok tervezését.
Javasoljuk, hogy olyan kampányok legyen előnyben részesítve, amelyek:
- nem elvontan közelítik meg a helytelen fogyasztás okozta következményeket, hanem a lakosság számára hasznos, a gyakorlatban alkalmazható ismereteket közvetítenek,
melynek következtében ismertebbé válnak a zöld technológiák és kézzel foghatóbbak, átláthatóbbak lesznek a lakosságot érintő gazdasági racionalitások;
- rámutatnak a környezeti problémák okaira, a problémák rendszerszemléletben való megoldási módjaira és a lakosságot, illetve a döntéshozókat arra ösztönzik, hogy
támogassák a fenntartható termelési és fogyasztási szerkezet irányába mutató szerkezetváltást;
- közvetlenül, interaktívan érik el a célcsoportot, szemben az óriás plakát kampányokkal.
A 10-60 mFt közötti térségi kampányok megvalósítását tartjuk optimálisnak a jelenlegi közreműködő szervezet (NKEK) és a KEOP értékelések tapasztalatai alapján, szemben a
nagy, médiára alapozott országos kampányokkal.
Egy részletes konstrukció leírást már régebben eljuttattunk az NFM és a VM számára a témában, amelyet mellékeltünk.

P 6. - AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉT ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNÁLATÁT ÖSZTÖNZŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
JAVASLAT 1. – energiaközösségek támogatása
Nyugat-európai mintákra is építve javasoljuk egy speciális konstrukció indítását szövetkezeti formában működő energiaközösségek kialakításának és beruházásainak
támogatására. Az intézkedés terve röviden a következő (részletesebben mellékeltük):
A támogatás célja:
Az energiaközösségek/szövetkezetek energia-önrendelkezést elősegítő tevékenységének megvalósulása
Specifikus célok
- A megújuló energiaforrások felhasználásának, az energiahatékonyságnak és az energiatakarékosságnak a növelése
- Klaszterek, együttműködések generálása, hogy olyan szereplők is forrásokhoz jussanak, akik önállóan erre nem képesek.
- Alternatív finanszírozási módszer bevezetése
- Az externáliák elismertetése a támogatások során
A kedvezményezettek köre:
A támogatások jogalanyai az energiaközösségek/szövetkezetek, amelyek az energiaönrendelkezés elősegítésének céljából jöttek létre. Mivel ilyen közösségnek bárki a tagja
lehet, a közösségen keresztül a tagok mindegyike részesülhet a közösségi támogatási forrásokból.
Támogatandó tevékenységek
- Alternatív energiát termelő beruházások kivitelezése
- Alternatív energiaát termelő berendezések gyártása
- Alternatív energiát termelő berendezések szerelése és kapcsolódó szolgáltatások
- Energiahatékonyság javítása mind termelői, mind fogyasztói oldalon
- Energiahatékony berendezések gyártása, forgalmazása
- Helyi hálózatok és azok integrációjának előmozdítása
- Intelligens hálózatok, mérési módszerek kialakítása
- Alternatív energiatárolási módok tervezése és kivitelezése
- Tervezési, tanácsadási szolgáltatások
- Alternatív energiával, energiahatékonysággal, energiatakarékossággal kapcsolatos K+F tevékenységekben való részvétel
- Energiaközösségek szervezésének támogatása
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Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Egyéb észrevétel
Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatal
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 szakmai véleményezése
A „Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, Operatív Program tervezés 2014-2020” című dokumentummal kapcsolatban a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal az alábbi észrevételeket, javaslatokat teszi:
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta a víziközmű-rendszerek fejlesztésének hajtóerejét és egyben gazdasági alapját az Uniós forrásokból nyerhető támogatások
képezték, és fogják képezni a jövőben is, ezért az operatív programnak kiemelt jelentősége van az ágazat jövője szempontjából.
A víziközmű-szolgáltatóknak a jövőben is biztosítaniuk kell jó minőségben és megfizethető áron a lakossági, az intézményi és az ipari ivóvízhasználatokat, a keletkező szennyvizek
környezeti-közegészségügyi szempontból megfelelő elvezetését, tisztítását és elhelyezését.
A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátását támogató Ivóvízminőség-javító Program, és a Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Program a korábbi KEOP-nak volt
része. A jelenlegi tervezet 2.2. prioritási tengelye tartalmaz települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztésére vonatkozó intézkedéseket,
észrevételeink főleg erre a fejezetre vonatkoznak.
Mára az anyagi és technológiai amortizálódottság tömeges rekonstrukciós igényként jelentkezik. A víziközmű-rendszerek műszaki állapota – a kielégítő rekonstrukció hiányában –
folyamatosan romlik. Az ellátó rendszerek életkora és részleges állapotfelmérése alapján az ivóvízvezeték-hálózat közel 75 %-ánál rekonstrukcióra lenne szükség, melynek
keretén belül a víztároló medencék felújítása kiemelt figyelmet érdemelne, mivel a legtöbb vízminőségi probléma összefüggésbe hozható a medencék mostani, általánosságban
rossz állapotával.
Először is szeretnénk jelezni, hogy a víziközmű-rendszerek helyesírását következetesen javítani kellene a dokumentumban mindenütt (többféle helyesírással is szerepel).
Víziközmű egybeírandó. 147. oldalon javítandó: Vízkeret Irányelv Víz Keretirányelv-re.

Az erőforrás-felhasználás hatékonyság fokozásának, a horizontális cél érvényesülése érdekében az alábbiak megfontolását javasoljuk:
Az energia felhasználás csökkentése érdekében a víziközmű ágazatban a szivattyúzási hatásfok-javítási programokat támogatni kellene. Az országos energia mérlegben
meglepően magas a szivattyúzás által elhasznált áram aránya, ugyanakkor a mai elvárásokhoz képest nagyon kedvezőtlenek a valódi hatásfokok.
A klímaváltozás hevesebb záporcsúcsokkal fog várhatóan együtt járni. A csapadékelvezető csatornák kapacitását jelentősen növelni kell, ezt a támogatási rendszerben külön
címen kellene szerepeltetni.
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A csapadék visszatartás számos módon lehetséges, a helyi visszatartást (ciszterna, zöldtető, vízáteresztő burkolatok, stb.) érdemes volna külön címen támogatni. Ez teljes
összhangban van az uniós célokkal és gyakorlatokkal.
A kevésbé fejlett régiókat pontosan meg kellene nevezni, továbbá annak ellenére, hogy a fejlettebb Közép-magyarországi Régióban számos víziközmű fejlesztés lezárult, itt is
szükségesek további beruházások. A tervezet a javasolt intézkedéseknél nem tesz különbséget a fejlettebb és a kevésbé fejlett régiók között.
A KEHOP tervezetben megfelelő súllyal szerepelnek a villamosenergia- és távhő szolgáltatást érintő témák. A tervezet kiemelt figyelmet fordít villamosenergia terén
a megújuló energiaforrások felhasználására;
a kis kapacitású tároló rendszerekre;
a megújuló energetikai mintaprojektekre;
az energiahatékonyságra és energia-megtakarításra;
az energiatudatosságra;
az épületek energiahatékonyságára;
az energiamenedzsmentre;
a szemléletformáló programokra;
az intelligens mérési rendszerekre;
a fogyasztó-oldali válaszintézkedésekre;
az intelligens elosztó hálózatokra;
a célok megvalósítását ösztönző pénzügyi eszközökre.
A tervezet kiemelt figyelmet fordít a távhő – szolgáltatásra, így:
az anyag megemlíti a távhő versenyképessé tételét, a távhőtermelés gyakorlatában a megújuló energiaforrások felhasználásának minél szélesebb körű elterjesztésére, a
geotermikus energia alkalmazásának szorgalmazására, az energiahatékonysági fejlesztésekkel kapcsolatos célkitűzésekre;
kiemelt célként kezeli az energiahatékonysági fejlesztések között a hazai távhőrendszerek megújuló energiaforrások használatával kombinált, komplex, primer és szekunder
oldali energetikai korszerűsítését;
szó esik még a főváros komplex távhőfejlesztése kapcsán Budapest távhőtermelő létesítményeinek az esetleges összekötéséről;
az elvárt eredmények tekintetében 3 PJ/év csökkenés irányozható elő;
A tervezetben foglalt célokkal, a célok eléréséhez szükséges programmal, a megvalósításhoz előirányzott eszközökkel egyetértünk. A KEHOP 5. és 6. prioritása olyan területre
irányul, melyekre vonatkozóan hazánknak különböző kötelezettségei vannak. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a KEHOP forrásszükségletének tervezésénél fokozott
figyelemmel szükséges eljárni annak érekében, hogy a kötelezések teljesítéséhez elegendő forrás a tervezési időszakban rendelkezésre álljon. Ha ez a tervezés nem pontos,
akkor félő, hogy olyan közszolgáltatói díjelemek bevezetése válhat szükségessé, amelyek az ipari illetve szolgáltatási szektor számára az energiaköltségek növelésével járhat, a
versenyképességet negatívan befolyásolhatja. A KEHOP 5. és 6. prioritásában elegendő forrás biztosítása így alapvetően versenyképességi kérdés, ezért ezen prioritás tervezett
keretösszegeinek jelentős megemelését, akár a keretösszegek megduplázását is megfontolásra ajánljuk, különös tekintettel arra, hogy a lakosság pályázói körbe történő
beemelésével a támogatásra jogosultak köre rendkívül kiszélesedhet.
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A KEHOP 6. prioritás (pénzeszközök innovatív finanszírozási mechanizmusok támogatása) Budapesten és Pest megyében meglátásunk szerint a tervezet szerint nem lesz
elérhető. Mivel a lakossági épületállomány jelentős része a fővárosban van, ez komoly gondokat okozhat az energiahatékonysági célok teljesítésénél. Innovatív pénzügyi
eszközök támogatására a Központi régióban is szükség van. Ennek a problémának a kezelését különösen fontosnak tartjuk.
A KEHOP 5. prioritás keretei között említett energiatárolók önálló kiemeléséve egyetértünk. Szeretnénk jelezni viszont, hogy nem csak a villamosenergia tárolásra, hanem a
hőenergia tárolására is célszerű lenne a megnevezett prioritást kiterjeszteni. Egyrészt időjárásfüggő villamosenergia többlet tárolása és hasznosítása hőenergia formájában
szintén hatékony megoldás lehet.
Hasznosnak tartanánk a megújuló energetika és az energiahatékonyság területén belül a stratégiai, potenciál felmérési, tervezési feladatok támogathatóságának biztosítását.
Indokolt lenne külön prioritást létesíteni és megfelelő forrást elkülöníteni az elemzési, értékelési, statisztikai feladatok segítésére.
Néhány további tartalmi kiegészítést és megjegyzést az alábbiakban teszünk:
2.2.1. pont (47. oldal): A dokumentum 47. oldalán szerepel, hogy „A beruházások tervezése során a regionális rendszerek kialakítására kell törekedni, mivel azok üzemeltetése
és fenntarthatósága jellemzően gazdaságosabb és biztonságosabb, mint a helyi rendszerek üzemeltetése.” A megállapítás általánosságban nem minden esetben igaz, a
domborzati viszonyok, a földrajzi távolságok, a gazdasági-társadalmi környezet indokolhatja a helyi rendszerek létjogosultságát is. A fentiekben leírtak miatt nem egyértelműen
előnyös ilyet építeni, a helyi adottságok reális számbavétele alapján egyedileg kell döntést hozni. Az idézett mondat egyébként a dokumentumban később szereplő
kijelentéseknek is ellentmond. pl. 50.oldal „Az agglomerációs települések gazdaságosan nem csatornázható részein komplex projekt részeként vizsgálni kell az egyedi
szennyvízkezelés lehetőségét.” Továbbá az sem egyértelmű, hogy mit kell érteni a „regionális rendszer” fogalom alatt, ezt nem határozza meg sem a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2. §-a, sem a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § értelmező rendelkezések része. Ennek alapján nem is lehet kijelenteni, hogy a regionális rendszerek üzemeltetése és
fenntarthatósága jellemzően gazdaságosabb és biztonságosabb, mint a helyi rendszerek üzemeltetése. Az ivóvízminőség-javító programok megvalósítására egyes érintett
települési önkormányzatok vagy azok társulása nyújthat be pályázatot a meglévő víziközmű-rendszereikre. A szakmailag elfogadható fejlesztési irány a regionális rendszerek
kialakítása helyett a víziközmű-rendszerek összekapcsolása, új vízbázis kiépítése vagy a vízátadás-átvétel műszaki feltételeinek kialakítása lehet, de minden esetben csak
részletes beruházási és üzemeltetési költségelemzést követően lehet kijelenteni, hogy a térségi vagy a helyi rendszer kialakítása biztosítja a gazdaságosabban üzemeltethető,
összességében kedvezőbb műszaki megoldást.
2.2.1. pont (47-48. oldal): A megfogalmazott „konfliktus helyzet” teljesen azonos a korábbi tervezési időszakban az ivóvízminőség-javító program esetén előálló problémával,
miszerint a projektek megvalósítási kötelezettségét derogációs határidő és hazai jogszabályi kötelezettség is előírja, így a projekt indokoltságának és a gazdasági
megtérülésének vizsgálata nem releváns. A műszaki-gazdasági vizsgálatnak arra kell korlátozódnia, hogy a tervezett műszaki megoldások kielégítik-e a víziközmű-rendszerek
létesítésével és üzemeltetésével összefüggő előírásokat, azok közül melyik megvalósítása és üzemeltetése biztosítható összességében a legkedvezőbb gazdasági feltételekkel.
Amennyiben a projektek támogathatóságának vizsgálata nem megy tovább az indokoltság és a megtérülés vizsgálatánál, úgy az ivóvízminőség-javító programnál tapasztalt
jelentős megvalósítási késedelem fog ismét előállni. Ezt a követendő irányelvet, mint a konfliktus helyzet feloldására vonatkozó megoldást szükséges ebben a pontban
megfogalmazni.
2.2.1. pont (48. oldal): A 48. oldal megállapítása szerint: „Az integrált rendszer bevezetése megalapozza egy hatékonyabban működő, egyenletesen magas színvonalú víziközműszolgáltatást Magyarországon.” Egyértelműen meg kellene fogalmazni, hogy mit értünk integrált rendszeren, mit integrálunk, mivel. Az „integrált rendszer” fogalmat nem határozza
meg sem a Vksztv. 2. § sem a Vhr. 1. § értelmező rendelkezések része, így a tervezetben több féle módon is megjelenő fogalom értelmezése sem egyértelmű. A dokumentumból

úgy tűnik, mintha a regionális rendszer, integrált rendszer és térségi rendszer fogalmakat szinonimaként használnák, ezeket pontosan definiálni kellene.
2.2.2. pont (49. oldal): Tisztázásra szorul, hogy az energia- és költséghatékony rendszerek bevezetésének feladata milyen jellegű integráción keresztül valósuljon meg, mivel
jelenleg a Vksztv. alapelveinek megfelelően a víziközmű-szolgáltatók integrációs folyamata zajlik, a víziközmű-rendszerek egyesítése ebbe a folyamatba nem tartozik bele. A
víziközmű-szolgáltatók integrációjaként létrejövő üzemeltető szervezetek által a teljes ellátási területre kiépített központi üzemirányítási rendszerekkel elérhető energia- és
költséghatékony működés támogatása fontos feladat lehet, de akkor a feladat meghatározásában is ezt kellene megjeleníteni.
A 49. oldalon szerepel az alábbi mondat: „Célszerű figyelembe venni azt, hogy ha településen egy adott – határértéknek nem megfelelő komponens van – akkor a beruházást úgy
tervezzék meg, hogy az Ivóvíz Irányelvben foglalt minden vízminőségi és egyéb előírásnak is megfeleljen (pl. arzén, bór, de egyben ammónium minőségi probléma is
fennáll).”Ennek törlését és helyette a következők szerepeltetését javasoljuk: „A vízminőség javító beruházásokat úgy kell megtervezni, hogy az Ivóvíz Irányelvben foglalt minden
vízminőségi és egyéb előírásnak is megfeleljenek.” Az ivóvízminőség-javító intézkedések tervezése során a tervezetben megadott szennyező komponensek eltávolításán kívül
gyakori igény még a kitermelt víz megfelelő gázmentesítése is.
A megfelelő ivóvízellátás érdekében megfontolandó továbbá, hogy a tartalék vízbázis nélküli víziközmű-rendszerek problémájára megoldást találjanak legalább a jelenleg csupán
tűrhető vízminőséget produkáló vízbázisok esetében.
A tervezet megemlíti távoli célként az országosan egységes szennyvíziszap kezelést és hasznosítást, azonban nem taglalja a meglévő szennyvíziszap befogadók
érzékenységének, kapacitásának és számának esetleges problémáit, továbbá a jelenlegi szennyvíziszap kezelési módszereken túlmutató esetleges új gyakorlat kialakítására
vonatkozó elképzeléseket. Ezen kívül nem taglalja azt a nem elhanyagolható tényezőt, hogy a befogadók eltérő érzékenysége, továbbá az iszaptömeg keletkezési helye és a
befogadó közötti infrastruktúra fejlettsége inkább a regionálisan egységes szennyvíziszap kezelést fogja eredményezni.
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2.2.2. pont (50. oldal): Az 50. oldal 3. alpont 3. bekezdésében a pályázók egységes fogalomértelmezésének érdekében meg kell határozni az „integrált rendszerek” fogalmát, az
azoktól elvárt műszaki tartalmat.
2.2.2.1. pont (51. oldal): Az 51. oldal 3. bekezdésben a regionális rendszerek üzemeltetésének és fenntarthatóságának gazdaságosabb minősítése megfelelő alátámasztó
adatok és hivatkozás (ágazati elemzés, tanulmány) hiányában erősen kifogásolható. Az 51. oldal 4. bekezdésében a pályázók egységes fogalomértelmezésének érdekében meg
kell határozni az „integrált rendszerek” fogalmát, az azoktól elvárt műszaki tartalmat. A dokumentum 51. oldalán szerepel egy kijelentés, mely szerint a szennyvíziszap energetikai
célú hasznosítás növelésének elősegítése szükséges. A kijelentéssel alapvetően egyet lehet érteni, de a szennyvíziszap energetikai célú hasznosításán túl fontos lehet a
mezőgazdasági hasznosítás is. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás talajtani lehetőségei közt a talaj víztartó képességének javítása érdekében homoktalajok esetében
lehetséges beavatkozás a szennyvíziszap-komposzttal történő talajjavítás.
A tervezet a „Kedvezményezettek típusait” különbözőképpen határozza meg a projekt-előkészítési és a végrehajtási intézkedéseknél (1. Előkészítés, 2. Ivóvíz minőség javítás, 3.
Szennyvíz elvezetés kezelés, és 4. Szennyvíziszap kezelés sz. alfejezet). Kedvezményezettek lehetnek tervezésnél az önkormányzatok, központi költségvetési szervek, gazdasági
társaságok, projekt végrehajtásnál víziközmű tulajdonosok, víziközmű-szolgáltatók. A Vksztv. 10. § (1) bekezdése szerint a víziközmű fejlesztés megvalósításáról alapesetben az
ellátásért felelős gondoskodik. Mivel a Vksztv. 10. § (2) bekezdése szerint üzemeltetési szerződés alapján a víziközmű fejlesztést a víziközmű-szolgáltató is végezheti, javasolt a
kedvezményezettek körének újragondolása a Vksztv-nek megfelelően.
A 52. oldal 15. táblázata az általános és program specifikus indikátorokat mutatja be. Ezek kiegészítését javasoljuk a projekt jellegére jellemző műszaki mutatókkal:

vízellátás

tekintetében: a kapacitás (m3/nap, l/p) és az ellátott lakosság számának változása,
szennyvízelvezetés, -kezelés tekintetében: a kapacitás (m3/nap), a kibocsátott szennyezőanyag fajlagos csökkenése (kg/nap) és az ellátott lakosság számának változása,
szennyvízcsatorna tekintetében: a felhasználói egyenérték (FE) és a szállított szennyvíz mennyiségének (m3/nap) változása,
szennyvíziszap tekintetében: a kapacitás (m3/nap) és az elhelyezés módjának változása.
A teljesítménykeret 16. táblázatában a szennyvíztisztító telep kapacitásának változását m3/nap dimenzióban is célszerű feltüntetni, továbbá a kibocsátott szennyezőanyag fajlagos
csökkenése (kg/nap) is jól jellemezné a fejlesztés eredményességét.
2.2.6. pont (54. oldal): Bár a javaslat önálló technikai segítségnyújtás felhasználását egyelőre nem tervezi, mégis javasoljuk megfontolásra, a hatóság munkájának segítése
érdekében igénybe vehető, független szakértői intézmény felállítását, gyakorlat kialakítását.
A dokumentum 2.2.5. (53. oldal) Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) fejezete jelenleg kidolgozás alatt áll. Ennek ismerete nélkül nehéz az egész operatív
programról megalapozott véleményt mondani.
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A Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat elnökségének észrevétele, hozzászólása a KEHOP 2013. október 20-i tervezetéhez:
1.
Általános észrevételek
A „Tervezet” szakmailag rendkívül összetett nagy bizonytalanságú, másrészt a jövő nemzedékek életfeltételére jelentős kihatású témákkal foglalkozik. Ezek részben kellően nem
kutatott, feltárt témakörök.
Ennek előre bocsájtása mellett az anyag kellően részletes, komplex szemléletű. Minden „lényeges” témával foglalkozik. Dicséret illeti az összeállítókat.
A dokumentáció szervesen kapcsolódik a Bencsik János vezetésével kidolgozott „Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához”, aminek alapdokumentáció jellegű előzménye a
„Dekarbonizációs Útiterv” (mérnöki nyelven=üvegházhatású gázkibocsájtás csökkentése).
Mint Kazinczy tisztelők kérjük a szöveget „lektorálja” egy magyar irodalom tanár. (Például van ahol egy mondaton belül szerepel prioritási tengely, régió kategóriák, releváns, jó
volna ezeket „magyarra fordítani”.)
2.
„Klímaváltozás”
A klímaváltozás okai és főleg ennek emberiség okozta mértéke tudományosan nem bizonyított. Egyes ellenvélemények egyenesen „riogatásnak” minősítik.
A tervezet korrektül, józanul említi a bizonytalanságokat és ennek megfelelő súlyozású az „alkalmazkodási” ötletek gyűjteménye.
A Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat neves professzorai ismét fölvetették, hogy a globális Co2 anyagmérlegről szükséges konzultálni, hisz az emberi kibocsájtás
eltörpül a Föld egészének Co2 mérlege mellett.
Például a tűzhányó kitörések okozta légkörváltozás, hőmérsékletemelkedés sokszorosa az emberi civilizáció okozta üvegházhatásnak. Nincs megbízható adat a széndioxid
csapadék víz és tengerek hatására bekövetkező „tárózódására” sem.
Másrészt geológusaink szerint 2000 év múlva jégkorszak következik.
Több mint jól hangzó szlogen a meteorológus időhorizontja 1 évtized, a hidrológus/vízépítőmérnöké 1 évszázad, a geológusé 1 millió év. A magyarok írott történelmében a

Velencei-tó kétszer kiszáradt (Mária Terézia idejében lovassági gyakorlat volt itt).
A Duna, Tisza árvizeivel kapcsolatban fontos tudni a vízszintek emelkedtek. Ennek fő oka a lefolyási viszonyok változtak, pl. erdőirtás a Kárpátokban, az árvízi meder
feliszapolódása a növényzet burjánzása. 1991-ben Bős környékén 5 cm, 2013-ban Szob környékén 3 cm hordalék lerakódást mértünk az árvízi mederben. Az 1965-ös nagy Dunai
árvíz vízhozama sokkal több volt, mint a 2013. évi vízszint magassági csúcsot okozóé. A Tisza szegedi maximális vízhozama mennyi lehetne, ha egyszerre a Bodrog + Sajó +
Szamos + Kőrösök + Maros maximális vízhozama érkezne? Szinte hihetetlen 9.000 m3/sec. majdnem annyi mint a Duna eddig mért maximuma. (Lásd bővebben a híres szegedi
vízépítőmérnök Dr. Vágás István könyveit, cikkeit.)
Őseink 1850-1980 között a Tisza töltését többször magasították (lásd Dr. V. I. könyvét). Mi ötször homokzsákkal védekeztünk, ami kb. 2 m lenne, ha egyszer tervszerűen töltést
magasítottunk volna.
Tehát a matematikai valószínűségeket nem szabad összekeverni a föld éghajlat változásával, annak okát pedig nem szabad az emberiség CO2 kibocsájtására egyszerűsíteni.
Itt írom le, ami a későbbi fejezetekhez is tartozik, hogy Magyarországon minden adott az aszályos időszakok kivédéséhez. Ehhez folytatni kell az építést, amit elődeink
megkezdtek, mert pl. a Tisza legkisebb tokaji vízhozamából is kb. 15 percnyi elég Debrecen és térsége ellátásához a Keleti-főcsatornával.
Ha nem építjük meg a Kiskörei víztározóból a mezőgazdaság termeléséhez szükséges öntözőhálózatokat, akkor nem az időjárás súlyt minket magyarokat, hanem a lustaság.
Az energetikai célokkal teljes mértékben egyetértünk.
Támogatjuk a fentiek tükrében, hogy az épületek hőszigetelésére az energiatermelés és fűtés hatékonyság javítására a biomassza, a geotermikus energiatermelésre fordítsuk a
kutatási/fejlesztési szellemi kapacitásunkat, anyagi lehetőségeinket. Ez biztos megtérül.
A Miskolci Egyetem tudósai szerint, a CO2 elnyeletés Magyarországon az emberi kibocsájtás 100 szorosát teheti ki, ami szintén olcsóbb, mint az ipari kibocsájtás csökkentése.
Hangsúlyozzuk energiafüggőségünk csökkentése érdekében a Paksi Atomerőmű bővítése, a Makó térségi palagáz kitermelés kísérleteinek megindítása nemzetgazdasági
érdek mellett, környezetvédelmi is.
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MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA Környezetvédelmi Tagozat
Egyéb észrevétel
A hulladékgazdálkodási elvek jók
Alapvető fontosságú a „lakossági együttműködési készség megteremtése”, vagy mondhatjuk erkölcsi felelősség a jövő nemzedékért. (Pl. jó az OHÜ tv reklámja a szelektív
gyűjtésről.)
A „házhoz járó szelektív hulladékgyűjtés” így működhet, ez reális a mai gazdasági lehetőségeinkhez képest.
A „válogató telepi” rendszer irreális gazdaságilag kis térségekben. Pl. az Észak-kelet Pest Megye 107 településének kommunális hulladékgazdálkodási cége csődbe ment (Dr.
Gémesi pm úr levele).
A hulladékgazdálkodás szervesen összefügg más szakterülettel is. Példaként említem a metán kibocsájtást, ill. annak csökkentési lehetőségét. Dr. Szabó Imre prof.
kommunális hulladéklerakók rekultivációjával, ezen belül gázképződésével foglalkozó új tankönyvéből idézek. A magyar emberek évente lerakott hulladékából 1,4 milliárd m3
depóniagáz képződik, kommunális hulladékból származik az emberiség okozta metán emissio 13%-a. A metán kb. 20 szoros üvegházhatású, mint a széndioxid.
Egy magyar lakos átlag (az én kommunális hulladéklerakó üzemeltetői adatom) kb. 300 kg/év kommunális hulladékot „okoz”. Ez eltörpül a 93.000 km2-ből egy magyarra jutó
„biomassza” (humusz + fű, fa, stb.) mennyiségének metán, széndioxid kibocsájtása mellett. És mi sűrűn lakott területen élünk.
A tengerek hatását pedig a Magyar Tudományos Akadémia „Vahava” vizsgálata sem elemezte. Szintén a „történelmi” környezetvédelmi szemlélet miatt írom, hogy
Magyarországon a nagy metán kibocsájtású lápos, mocsaras területek nagysága 10x annyi volt 150 éve, mint ma.
Pozitív példákat is említsünk (mi hajlamosak vagyunk csak a negatívumokat említeni). A 25 éve átadott aszódi veszélyes hulladéklerakóban a Chinoin és több tőkeerős, műszaki
fejlesztésre pénzt fordító cég ma kb. 50%-nyi veszélyes hulladékot rak le a 25 évvel ezelőttihez képest. (Ugyanez a helyzet a veszélyes hulladék égetőkben.)
Az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében valamennyi volt szovjet objektum talaj-, talajvíztisztítása megtörtént és a MÁV régi szennyezései is nagyrészt
kármentesítve lettek.
4.
Szennyvíz és szennyvíziszap kezelés/hasznosítás
Hangsúlyozni szükséges régiónként mások a „költséghatékony” lehetőségek. Állami beavatkozással az energetika mellett az állami erdészet területei + a bányarekultivációk
területei jelentős előrelépést biztosíthatnának (pl. a nagyegyházi szén/bauxit külfejtés 14 millió m3-es tájsebe).
Felhívjuk a figyelmet, hogy örvendetesen nő a szennyvíztisztító telepeken az iszapból előállított gáz és annak hasznosítása. Ez viszont a szennyvíziszap „fűtőértékét” csökkenti és a
belőle készült komposzt hasznosíthatóságát is nehezíti.
A regionális vízi közmű szolgáltatók nagyságrendje fontos önköltség csökkentő/hatékonyság növelő a hulladékhasznosításoknál is.
A „ló másik oldala”, hogy ne akarjunk kis laksűrűségű, nehéz domborzati körülmények között regionális rendszerhez csatlakoztatni, hanem foglalkozzunk alternatív megoldásként
a „házi szennyvíz előkezelő” megoldással, mert kb. 1.000 m2 területű kertben 1 család szennyvize biológiailag lebontható/hasznosítható (un. „élőgépek technológia”).

5.
Energiahatékonyság növelése, megújuló energia
A célok jók, fontos viszont a cél ne keveredjen az eszközzel. Cél a CO2 kibocsájtás csökkentése, melynek számunkra leghatékonyabb eszköze az atomenergia + biomassza +
geotermikus energia + ………….. .
Például a szélkerékkel termelt drágább energia költségtöbbletének kb. 40%-a munkabér költség, melynek kb. 20%-a energiára fordítódik (lakás fűtés + gépkocsi). Ugyanakkor a
szélenergiához Magyarországon nincs tároló kapacitás és a szél akkor fúj, amikor nincs csúcsigény. Más a helyzet Hollandiában vagy Ausztriában, ahol a vízierőművek biztosítják
a szélenergia „tározását”. Mi a Nagymarosi erőműnél a Prédikálószékre megterveztük a „csúcstározót”, de 25 év alatt még csak másik terv sem készült.
Például Ausztriában, Csehországban 200.000 t szelektív hulladékgyűjtésből származó pelletált műanyag hulladékot hasznosítunk a cementgyártásban. Minimális beruházással
így 200.000 t szén kerül kiváltásra. Ez is fontos környezetvédelmi szempont és ráadásul gazdaságos is! Hejőcsabán is sikeres kísérletek voltak, de ……. de………..

Tudomásul kell venni a mai magyar gazdaság, családok anyagi teherbíró képességét is.
Fontos a „zöld politikusok” részéről is a közgazdasági szemlélet, a realitásérzék.
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Reményi Károly MTA rendes tagja
Egyéb észrevétel
A World Energy Council a világ legnagyobb energetikai szervezete, amelynek alapításában, 1923-ban Magyarország, Fonó Albert akadémikus személyében részt vett. A
memorandumomban, az alapot adó dokumentumokból fontosnak tartott idézeteket, a hitelesség okán, eredeti angol szöveggel is szerepeltetem. Kellemes megelégedést
okoztak számomra a WEC 22. Kongresszusán elkészült Daegu Declaration of the 22nd World Energy Congress és a WORLD ENERGY COUNCIL ISSUES OFFICIAL
STATEMENT AHEAD OF 22ND WORLD ENERGY CONGRESS dokumentumok. A kongresszuson 113 országból 6000 fő vett részt, 50 miniszter. A jelmondat ‘Securing
Tomorrow’s Energy Today’ volt. A WEC számtalanszor kiállt az energetika által okozott környezetszennyezés csökkentése mellett, sajnos sokszor az értelmetlen dolgokat is
elfogadva. Itt éles fordulat következett be. Néhány állásfoglalással a korábbi magatartás érzékeltethető:
- Energy and Climate Change Study, World Energy Council 2007. „Minél előbb küzd a társadalom a CO2 kibocsátás stabilizálásával az éghajlatváltozás ellen az, annál jobb. A
WEC tagjai készek arra, hogy részt vegyenek ebben a folyamatban. Határozottan úgy vélik, hogy az energiaszektorban pozitívan hozzájárulnak a probléma megoldásához.” (The
sooner society acts against climate change by stabilising and reducing CO2 emissions, the better. WEC ready to take their part in this process. They firmly believe that the energy
sector can make a positive contribution to solving the problem.)
A fázisok: (The phases) Első fázis: hiteles kötelezettségvállalások és lassabb kibocsátás növekedés- 2015-ig. Az üvegház hatást okozó gázok kibocsátásának megfékezzése,
különösen CO2-nek. (Phase one: credible commitments and slower emissions growth – by 2015. Curbing ghg emissions, particularly CO2.)
A második fázis: a kibocsátás stabilizálása – 2030. Ebben a fázisban, a CO2-kibocsátást stabilizálni, lehet és
a folyamatban a teljes szén-dioxid kibocsátás csökken. (Phase two: emissions stabilization – by 2030 In this phase, CO2 emissions can be stabilised and the process of
absolute carbon emission reduction)
Harmadik fázis: tartós kibocsátás-csökkentés -alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság 2050-re. Az elkövetkező évtizedekben a CO2-kibocsátás folyamatosan csökken a
jelenlegi szint alá. A globális CO2-kibocsátás is visszatér a jelenlegi szintre, vagy az alá. (Phase three: sustainable emissions reduction – a low carbon economy by 2050 Over
the succeeding decades CO2 emissions will steadily decline below current levels. The global CO2 emissions are to be returned to or below current)
- Deciding the Future: Energy Policy Scenarios to 2050 World Energy Council 2007 Executive Summary Döntő a jövő: Energia politikai forgatókönyvek 2050, Összefoglaló
A jövőbeli globális energiaipar alakulása jelentősen befolyásolja a környezetvédelmi megfontolásokat.
5.. Az energiával kapcsolatos kibocsátás növekedésének jelentős lassítása 2020-ig.
6.. Az energiafelhasználás stabilizálja a CO2-kibocsátást 2035-re l
7.. Az antropogén kibocsátást a jelenlegi szintre vagy az alá csökkentse 2050-re.
8.. Függetleníteni a kibocsátást a gazdasági növekedéstől 2050-re
(Given that environmental concerns will have a major influence on the future shape of the global energy industry:
5. Slow the rate of energy-related emissions growth significantly by 2020.
6. Stabilize CO2 emissions from energy use by 2035.
7. Reduce anthropogenic emissions to current levels or below by 2050.
8. Decouple emissions from economic growth is to be 2050)
- Assessment of energy policy and practices 2009. Az üvegházhatást okozó gázok koncentrációjának 450 ppm szinten kell stabilizálódni, hogy az emberiségnek esélye legyen
arra, hogy a globális átlagos hőmérséklet-emelkedés 2°C-ot ne haladja meg. (Yet 450 ppm is the level greenhouse gas concentration need to be stabilised at if humankind have
a chance to limit the global mean temperature increase to 2 o C.)
- European Climate Change Policy Beyond 2012, World Energy Council 2009, Executive Summary
Az üvegházhatást okozó gázok globális kibocsátásának csökkentésére reális célokat kell meghatározni. Világos, következetes, és végrehajtható célok kellenek a legfontosabb
kibocsátók számára. (Yet realistic goals to decrease global GHG emissions must be defined. Having clear, consistent, and enforceable goals for key emitters.)
- WEC Pursuing sustainability: 2010 Assessment of country energy and cimate policies
A CO2 elkerülésére, a még nem érett technológiák költsége általában 5-10-szer nagyobb. (For technologies that are not yet mature, the cost of CO2 avoided is usually five to ten
times higher.)
Az első, 2009-es WEC politikai értékelési jelentést, Koppenhágában, az éghajlat-változási konferencián publikálták, ..... (The first WEC policy assessment report, published in
2009 in the run-up to the climate change conference in Copenhagen,….. )
A WEC az önálló gondolkodás útjára lépett, szakított a mítoszok világával, és tudomásul vette a realitásokat. Kicsit késett, de igen fontos, a WEC-hez méltó megállapításokra
jutott. A két dokumentum legfontosabb újdonságai:
- Daegu Declaration of the 22nd World Energy Congress
- Proposal to Secure Tomorrow's Energy Today - at the 22nd World Energy Congress on 16 October 2013
Környezeti fenntarthatóság" Az éghajlatváltozás és a gazdasági növekedés között elfogadható kompromisszumot kell keresni, ez az egyik legfontosabb kérdés, amellyel szembe
kell néznünk. " Environmental Sustainability „Finding an acceptable compromise between climate change response and economic growth is one of the most critical issues we
face. „
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WORLD ENERGY COUNCIL ISSUES OFFICIAL STATEMENT
AHEAD OF 22ND WORLD ENERGY CONGRESS, World Energy Council, AHEAD 22-nd WORLD Energy Congress. WEC HIVATALOS NYILATKOZAT
"Pierre Gadonneix, a WEC elnöke: "A nem hagyományos szénhidrogének terén végzett fejlesztésekkel azok jelentős szereplővé váltak, a fukushimaihoz hasonló balesetek sok
országban az energia stratégiák átértékelését okozták. A 2050-es CO2-célok elmaradnak, kivéve, ha az országok jelentős változásokat és politikai egyezményeket fogadnak el. (
„Pierre Gadonneix, Chairman of the World Energy Council, said:
“ The development of unconventional hydrocarbons has emerged as a significant player and incidences such as Fukushima have all caused many countries revaluate their
energy strategies. As a consequence the CO2 targets for 2050 will be missed unless significant changes and policy frameworks are adopted.”)
Számos mítoszt fel kell adni, például:
4. tévhit: a globális üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése 50%-kal, 2050-re.
A valóság: A WEC, World Energy Forgatókönyveknek megfelelően, még a legjobb esetben is, a globális üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása közel megkétszereződik 2050re, a számos elfogadott referencia szerint 450 ppm értéken kellene lennünk 2050-ben A legrosszabb esetben az üvegházhatású gázok kibocsátása több mint négyszeresre

növekedhet. " (Myth 4: We can reduce global GHG emissions by 50% by 2050. The Reality: According to the WEC’s World Energy Scenarios, even in the best case we will see a
near doubling of global greenhouse gas (GHG) emissions by 2050, compared to where we should be in 2050 to meet the 450 parts per million CO2 reference adopted by many.
At worst GHG emissions could increase by over four-fold. „)
Én közel évtizede elkezdtem harcomat a CO2 szerepének (nem a klímaváltozásnak) reális értékelésével kapcsolatban. A sokak által vallott szoros kapcsolat, óriási terheket ró
indokolatlanul a társadalomra, és torzítja az energiahordozók közötti választást. Valóságos társadalmi hisztéria alakult ki. Az IPPC-ben a tudósok, a politikusok és a civilek által
konszenzussal kialakított eredmények nem elégítik ki a tudomány igényeit. A konszenzus nem tudományos kategória. Ma globális hőmérsékletemelkedés (definició???) helyett,
a szélsőségek számának növekedéséről beszélnek. Ezek, és a CO2 közötti kapcsolat még homályosabb, és nincs tudományos megalapozottsága.
Igényt tartok annak elismerésére, hogy a WEC-ben, és hivatalos hazai és nemzetközi fórumokon elsőként kezdtem a helyes álláspontot kialakítani. Az általam tett számos
lépéséből a WEC keretén belül néhány:
1. World Energy Council Executive Assembly, 2007 Rome
MINUTES (Római Jegyzőkönyv). Professzor Károly Reményi kérdése, hogy a bemutatott és tárgyalt jelentés nem tér ki a szén-dioxidcsökkentéssel kapcsolatos konzekvenciákra.
( Professor Károly Reményi (Hungary) requested a report that presents and discusses the consequences of carbon dioxide reduction measures not being implemented. )
2. Montréal 21th WEC, 2010
Tanulmány: Issue 3.1 The fossil-fuels and the global warming
Meg kell állapítani, hogy a megújuló energia (jobb: közvetlen természetes energia) források segítenek, de nem jelentik az igazi megoldást, bármennyit is költünk rájuk. A fejlődő
országok folyamatosan növekvő energiaigényét elsősorban a fosszilis energiahordozókkal biztosítják (szén: World Energy Conference 2007. Rómában. Szén marad a király ...).
El kell fogadni a globális felmelegedés reális értékét, helyesebb felkészülni a változásokra, mint a világot belehajszolni a CO2-koncentráció emelkedése elleni küzdelembe. Egy
új elmélet alapú energiaforrás is jelentheti a segítséget! (It has to be declared, renewable energy (right: direct natural energy) sources do help, but they do not mean the real
solution not even if the world spends any money for them.
Continuously growing energy demand of the developing countries might be covered mainly by the fossil energy sources (coal: World Energy Conference 2007. Rome. Coal stay
the King…).
The final statement of our report is that accepting the real value for the global warming, it is more advantageous focusing on the preparation for the changes than to hound the
world into fighting against the CO2 concentration increase. This fight probably will be hopeless and will waste enormous amount of money. The new theory based energy
productions could mean the only help! )
3. 2011. Executive Essembly: Elnök és főtitkár (moderator) részt vételével tartott forumon csak nehezen kaptam lehetőséget a felszólalásra. A vitát teljesen elzárták.
4. Véleményezés: Draft of the 2013 World Energy Trilemma report and EU -Draft Energy & Climate Policy 2030.
Sajnos a WEC nem akarja belátni, hogy újra kell értékelni a szén-dioxid-kibocsátás és az éghajlatváltozás kapcsolatát. A kudarcok ellenére újabban tudományosan
megalapozatlanul a szélsőséges időjárási eseményeket a szén-dioxidhoz kapcsolják (közvetlen kapcsolat a CO2). A globális felmelegedésnek nem a legfontosabb hajtóereje a
CO2. A kutatók véleménye polarizált, de a hatékonyság növelésének fontosságában egyetértés van. Támogatás van elsősorban az energiahatékonyság és technológiák
fejlesztése kérdésekben. (Unfortunately, the WEC does not want to acknowledge the need to re-evaluate the relationship between carbon dioxide emissions and climate change.
No fiasco of international negotiations is the most important, but also the scientific unfounded concerns over extreme weather events (correspond directly with the CO2). In
speaking to the effects of CO2, sometimes forgets is that global warming is not most important driven by CO2. The researchers have polarized opinion but on increasing
efficiency scientifically agreed clearly that useful. Support focused on issues such as energy efficiency and technologies development.)
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A két WEC dokumentum állásfoglalásai jelentősek. Egyébként a nemzetközi fórumok is a realitások felé mozdulnak el (Kyototól - Kankunig).
Leginkább védi pozícióit az IPCC. Óvatos változás ott is tapasztalható. Az 2013-ban megjelent IPCC Fifth Assessment Report –ban csökken a CO2 szerepének jelentősége. A
globális hőmérséklet tartományok lefelé tolódnak (jelenleg 1 – 2,5 oC).
Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report
Climate Change 2013: Working Group I The Physical Science Basis
„Summary for Policymakers
Az emberi beavatkozás az éghajlati rendszerben egyértelműen megállapítható. A légkörben nyilvánvaló az üvegházhatású gázok növekvő koncentrációja, pozitív a sugárzásos
hatás, megfigyelt a felmelegedés, és érthető az éghajlati rendszer. Évenkénti 1%-os koncentrációnövekedési forgatókönyv szerint elért CO2 koncentráció kettőzésnél határozzák
meg a föld felszíni hőmérsékletet. A éghajlati tranziens válasz valószínűleg az 1,0 ° C és 2,5 ° C tartomány (nagy megbízhatóság) és rendkívül valószínűtlen, hogy nagyobb, mint 3
°C. (Human influence on the climate system is clear. This is evident from the increasing greenhouse gas concentrations in the atmosphere, positive radiative forcing, observed
warming, and understanding of the climate system.
It is defined as the change in global mean surface temperature at the time when the atmospheric CO2 concentration has doubled in a scenario of concentration increasing at 1%
per year. The transient climate response is likely in the range of 1.0°C to 2.5°C (high confidence) and extremely unlikely greater than 3°C. „)
Sajnos a konszenzusos módszer mellett megjelent az evidencia, amely jelen esetben egyáltalán nem megalapozott. A WEC-nek, mint a világ legnagyobb energetikai
szervezetének állásfoglalása világos és nagyjelentőségű. Ez azonban csak első lépés. A következő az, hogy valóban tudományos alapokra és a realitásokra helyezzük a CO2
szerepét. A valóságos szerepét, a túlzásoktól mentesítsük. Az új helyzetben a hisztéria logikailag is fenntarthatatlan, mert az elkerülhetetlen világvége prognózissal lenne
egyenértékű.
Hatni kell a világ társadalmi, gazdasági és politikai tudatára, és az indokolatlan terhektől meg kell szabadítani az energetikát. Biztosítani kell az energiahordozók közötti helyes
választás lehetőségét.
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1. Az MKIK támogatja, hogy a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források mintegy 60%-át közvetlenül gazdaságfejlesztési célokra használják fel. Ezt az arányt az összes
forrásra kellene vonatkoztatni, így a vidékfejlesztési programot is figyelembe kellene venni. Az uniós források felhasználásában olyan folyamatokat kell beindítani, hogy ne csak az
elért eredmény legyen az országé, hanem a kivitelezés haszna is a magyar vállalkozókat gazdagítsa. Itt érdekütközésre lehet számítani a fejlettebb tagállamokkal, amelyek
alapvetően a technológiaimportot eredményező beruházásban érdekeltek.
2. A kifejezetten gazdaságfejlesztési tartalmú célok mellett a többinél is léteznek olyan szegmensek, amelyek gazdaságfejlesztési vonzatúak - ezeket is meg kell ragadni és
koordinálni kell őket. A célok megvalósítása széles körű eszközrendszert feltételez - pályázati kiírásokat, pénzügyi instrumentumokat (kamattámogatás, garanciaalapok) stb.
Fontos elem, hogy a korábban domináns vissza nem térítendő támogatások mellett a pénzügyi eszközök is szervesen beépülnek a forrás-felhasználási rendszerbe.
3. A 2020-ra vonatkozó hazai célkitűzések túlságosan ambiciózusak, visszafogottabban kellene tervezni.

Az ország teherbíró képességét jelentősen megterheli az, hogy elérjük a 2020-ban mindenkitől elvárt EU részcélokat (foglalkoztatás, megújuló energiák). Kezdeményezni kellene
ezért, hogy 3-4 éves haladékot kapjon az ország. Az adósságcsökkentési feladaton túl indokként felhozható, hogy egy ehhez kellő erőforrásokban (szél, vízi energia stb.)
szűkölködő országban a megújulók arányának a növelése fajlagosan sokkal nagyobb terhet jelent, a foglalkoztatásban pedig Magyarország indult szinte a legalacsonyabb
szintről.
Az EU programokban azzal kellene számolni, hogy sikerül elérni 3-4 év halasztást, de emellett elő kellene készíteni olyan programokat, amelyek – elutasító, merev EU
magatartás esetén – a megújuló energiával kapcsolatos vagy direktebb foglalkoztatási statisztikát növelő részcélok gyorsabb teljesítésére juttatnak forrást más részcélok
elhagyása árán.
4. Az operatív programok összeállítása hatalmas munkát jelentett, figyelemre méltó eredménnyel. Az uniós előírások figyelembevétele, hivatkozási alapként való kezelése nagyon
megnehezítette a munkát és a véleményezést is.
Ezért javasoljuk, hogy az egyes operatív programokról készüljön „magyar változat” is, amelyikben a 2014-2020 közötti tervezési időszakra szóló célok, eszközök és források
leírása, ütköztetése, tehát maga a szűken vett program szerepelne, és amely a Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verzióját csak követi, de a kapcsolódó szövegeket elhagyja.
Jelen változatában gyakorlatilag alig hámozható ki, hogy mit tartalmaznak az operatív programok, de ami a komolyabb probléma, hogyan lesznek az intézkedések stb. átültethetők
a pályázatok nyelvére.
A „magyar” változatban meg lehetne oldani a hazai tervek, intézkedési programok és az intézményrendszer integrálását is, hogy a következő tervezési időszakban ne ismétlődjék
meg az a gyakorlat, miszerint túlságosan sok célterület van, ami a felhasználható források elaprózásával jár, csökkentve a hatékonyságot és az átláthatóságot. Emellett
kikerülnének az ismétlések, amelyek jelenleg szép számmal fordulnak elő, és nagyon megnehezítik az áttekintést.
Átláthatóbbak lennének a programok, ha a mostani számozás helyett pl. prioritásonként újrainduló, illetve azok alábontott sorszámozásával látnák el az egyes intézkedéseket.
Ekkor már önmagában a számozás orientálná az olvasót.
A programok áttekinthetőségét nehezíti az intézkedések hierarchia-szint struktúrája. Az intézkedések – alintézkedések–– beavatkozási irányok – programok struktúrája, azok
elnevezése stb. nehezen követhető.
5. A tisztánlátás érdekében az azonos vagy egymáshoz közelálló célterületek szerint is meg kellene határozni a források felhasználását, az operatív programok
keresztmetszetében, illetve az operatív programokon belül (például foglalkoztatás – munkahelyteremtés, külső finanszírozás javítása, KKV-k versenyképességének fokozása innováció - területfejlesztés stb.).
6. Az uniós források felhasználásában csak akkor lehet javulást elérni a 2014-2020 közötti időszakban, ha a célok/célkitűzések/intézkedések/beavatkozások összehangolása és
összpontosítása mellett a felhasználást szolgáló pályázati rendszer megújul. Ehhez arra van szükség, hogy
o a különböző szintű akciótervek – kiírások - programok átfedéseit kiküszöböljék;
o a GINOP és a TOP programhoz egy közreműködő és irányító hatóságot rendeljenek, átlátható és gyors bírálati rendszert teremtsenek;
o legyen lehetőség a munkahelymegőrző támogatások kihasználására az olyan GINOP és TOP pályázatok esetében, ahol a konstrukción belül nem támogatnak személyi jellegű
kiadásokat;
o legyen kiváltható a biztosítéknyújtási kötelezettség valamilyen díjfizetéssel, a kamarai garanciaszervezet helytállásával, hogy a vállalkozások ne záródjanak ki egy-egy pályázati
lehetőségből;
o a belső intézményrendszert egyszerűsítsék, és a feltételek csak a brüsszeli minimum teljesítésére szorítkozzanak;
o a pályázatokat és az elszámolást a lehető legegyszerűbb formában írják ki, illetve írják elő;
o 50 M Ft értékhatárig a pályázatok kezelése a KAVOSZ Zrt. és az MKIK feladata legyen, koordinálva a Széchenyi-kártya program elemeivel (különösen a támogatást
megelőlegező és az önerő kiegészítő hitelkonstrukció);
o a pályázók a kiírt feltételek teljesítésével gyakorlatilag automatikusan váljanak a támogatás alanyává;
o olyan pályázati konstrukciókat alakítsanak ki, amelyek koncentráltan a célok megvalósítását segítik, könnyen és gyorsan hozzáférhetők, nem tartalmaznak nehezen érthető és
nehezen teljesíthető feltételeket;
o legyenek olyan komplex pályázati kiírások, amelyek keretében a KAVOSZ Zrt. szerint egyszerre több célra (eszközbeszerzés, piacra jutás, képzés stb.) lehetne pályázni kevesebb kiírással gyorsabb lebonyolítás nagyobb átláthatósággal;
o biztosítsák a gyors és megfelelően reagáló jogorvoslati lehetőséget (betekintés a pályázatokba, ill. szakmai bírálatokba);
o egyablakos kamarai pályázatbeadás legyen úgy, hogy a kamarai ügyfélszolgálat akár elektronikusan (területi kamarák online hálózatban), akár papíralapon alakilag ellenőrizze
a pályázat beadását. Minél előbb meg kell oldani a pályázatok elektronikus kezelését (beadástól az elbírálásig);
o az egyszerűsítés és a gyorsítás érdekében minél több normatív alapú pályázat legyen (problémáival együtt jó példa volt a kombinált mikrohitel);
o a bírálati és értékelési rendszer átlátható és értékelhető legyen, a pontozások és szöveges értékelések szempontjai kapjanak nyilvánosságot; a foglalkoztatás növelése ne
legyen kötelezettség, azt legfeljebb adatszolgáltatási jelleggel kelljen rögzíteni, ne legyen a szankcionálás alapja;
o az egyszerűség és az átláthatóság jegyében a pályázatoknál egy típusú fejlesztést lehetőség szerint egy prioritás, egy intézkedés alapján lehessen támogatni, finanszírozni;
o tegyék lehetővé azon vállalkozások számára, amelyeknél a beszállítói tevékenység fenntartásához, a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez már a 2014. évi pályázatok
megjelenése előtt szükség van termelésbővítő beruházások elindítására, hogy azok a 2013. évi pályázati kiírások szabályai szerint saját kockázatukra adhassanak be előzetes
pályázatokat, hogy így a 2014. évi pályázatok megjelenése előtt szükségessé váló gépvásárlások ne minősüljenek megkezdett beruházásnak
o a területi kamarai hálózatra építve javítsák a tanácsadást, előtérbe helyezve a szakszerűséget és a személyességet;
o csökkentsék a pályázati kiírást követő módosításokat. El kell érni, hogy a beadást megelőző utolsó héten már ne lehessen módosítani a feltételeket;
o csökkenjen az átfutási idő - például mire megszületik a döntés az árajánlatok érvényessége sok esetben már régen lejár;
o a keretek jobb kihasználása érdekében alkalmazzák a KAVOSZ javaslata szerinti túlvállalást a pályázatok kiírásánál - vagyis a tapasztalatok alapján várhatóan visszajövő
pénzek szintjét is vegyék figyelembe, így számos fejlesztés korábban megvalósulhatna;
o biztosítsák az elszámolási rendszer rugalmasságát - a feltételek teljesítése esetén a fizetés is teljesüljön;
o a bíráló bizottságokban biztosítsák a kamarai részvételt;
o a pályázati kiírásban vegyék figyelembe a pályázó vállalkozás méretét is, preferálják a nehéz helyzetben lévő mikrovállalkozásokat úgy, hogy számukra a támogatási intenzitás
érje el akár a 60-80%-ot.
o az ötezer fő alatti vagy 100 fő/km2 alatti népsűrűségű településeken működő mikrovállalkozások ne legyenek kizárva a pályázatokból, támogatásokból (KAVOSZ javaslat), ehhez
csak a vonatkozó jogszabályt [136/2008 (X. 18.) FVM rendelet] és az operatív programok vonatkozó pontjait kellene módosítani;
o a leszakadó térségekben megvalósuló beruházások támogatási intenzitása is legalább 60%-os legyen, hogy ezzel érvényesüljön az elmaradott térségek felzárkóztatása a
források felhasználásánál;
o a felzárkózás meggyorsítása érdekében a forráselosztásnál a támogatási intenzitást a fejlettségi szinthez igazítsák;
o támogatási lehetőséget biztosítsanak azoknak a közepes méretű cégeknek, amelyek a KKV méretbesorolásból valamilyen okból kimaradtak;
o a nagyobb, több százmillió Ft támogatási összegű pályázatokból ne zárják ki az egyéni vállalkozásokat (van olyan egyéni vállalkozás, amelynek 2013. évi árbevétele várhatóan 5
Mrd Ft lesz és közel 250 főt foglalkoztat);
o az előleg-lehívási lehetőséget általánosan biztosítsák minden pályázatnál (az utófinanszírozás a KKV-knál megnehezíti vagy ellehetetleníti a pályázati részvételt). Az előleg járjon
automatikusan, amelyet pl. a fejlesztés megkezdése utáni első kifizetési kérelemben már elszámolhatnak, de göngyölítve viszik magukkal tovább a fejlesztés befejezéséig - a
Széchenyi-kártya alkalmas erre is;
o fejlesszék a támogatásokat közvetítő szervezeteket, ésszerűsítsék a közvetítő rendszert, szűntessék meg a párhuzamosságokat.
7. A KKV-k akkor tudják kihasználni a 2014-2020 közötti pályázati lehetőségeket, ha határozottan javul finanszírozhatóságuk, fedezeti hátterük.
Ennek biztosításában érdemi szerepet kell kapnia az MKIK által létrehozni javasolt garanciaszervezetnek. A jelenleg működő három – MNB növekedési hitelprogramjában
szereplő - garanciaintézmény nem elégséges a feladat ellátásához.
A kamarai garanciaszervezet alapvető feladata a Magyarországon az agráriumon kívül működő mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozásának garanciális
instrumentumokkal való előmozdítása, vagyis állami viszontgaranciával különféle pénzügyi tevékenységekre kezesség vállalása (garanciák nyújtása).
Támogatjuk a KAVOSZ Zrt.-nek a faktoringra vonatkozó elgondolását. A lánc- és körbetartozások kezelésére is alkalmas faktoring-alap versenysemleges módon tudná
ösztönözni a faktorcégeket a kisvállalkozások követeléseinek előfinanszírozására és olyan egységes támogatási feltételrendszert tudna kialakítani, ahol minden cég egységes
feltételekkel, gyorsan és minimális adminisztrációval juthatna követelése ellenértékéhez. Ha ez a folyamat beindul, akkor egyfelől jelentős lesz a multiplikációs hatása, másfelől
felgyorsítja a lelassult pénzügyi, gazdasági folyamatokat.
Általános érvényű a GINOP-ban szereplő megállapítás: „A magyar KKV szektor – és főként annak legkisebb szereplői – jellemzően alultőkésítettek, ami nagy kockázatot jelent

számukra, különösen a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben. Kiemelt jelentőségű célunk ezért (és eszközünk is egyben), hogy a KKV-k sokkal könnyebben jussanak
hozzá a fejlesztéseikhez és működésükhöz szükséges pénzügyi forrásokhoz és eszközökhöz.” E probléma kezelését nagyban megkönnyítené a garanciarendszer javasolt
kibővítése.
8. Mindegyik operatív programban kiemelten indokolt kezelni a vállalkozóvá válást, a vállalkozások export képességének javítását, s a vállalkozások továbbképzését,
felkészültségét szolgáló programok, valamint a Kárpát-medence gazdasági kapcsolatok fejlesztését szolgáló beruházások, rendezvények, programsorozatok támogatását.
9. Az ITI eszközzel kellene biztosítani az operatív programok között az átjárhatóságot, az összetett és kombinálható finanszírozást. Ez a lehetőség még kevéssé körvonalazódik, a
véglegesítésnél ezt ki kell fejteni, különös tekintettel a kapcsolódásokra.
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Egyéb észrevétel
1. A dokumentum jelen formájában csak közbenső tájékoztatónak tekinthető, mivel érdemi értékelése nem lehetséges.
Az egyes részprogramok tervezett nagyságát nem lehet kellőképp értékelni, mivel az egyes prioritási tengelyek esetében csak egyetlen keretszám van megadva, az output
indikátorok pedig az esetek többségében nincsenek megadva.
Több prioritási tengelyen belül teljesen eltérő karakterű projektelemek szerepelnek, ezért alapos elemzés a megadottak alapján nem végezhető. Sok esetben ugyanis egészen
más jellegű és hatású beruházásokról van szó.
2. Az OP kerete a 3,5 Mrd euróval tekintélyes, három nagyobb és 2 kisebb eleme van (ez utóbbiak a hulladékgazdálkodás és a természetvédelem).
3. A klímaváltozásra felkészülés zöme feltehetően az árvízvédelmet szolgálja. A nagy tározók és a gátak építése esetében a fő kérdés az, hogy beruházások közbeszerzési kiírása
egyrészt költségtakarékos megoldást hozzon, másrészt biztosítsa a hazai építőipari cégek számára is a versenybeli esélyeket.
4. Nem ismeretes, mennyit szánnak árvízi töltésekre. Amennyiben ennek összege mérsékelt (pl. nem haladja meg a 100 Mrd Ft-ot), akkor lehet, hogy túlzott a keret nagysága
(300 Mrd Ft). A tervezett 250 M m3-nyi új tározóépítés ugyanis valószínűleg nem igényel 40-50 Mrd Ft-nál többet. Összehasonlításul: az elmúlt években a Tisza mentén 5 nagy
tározó 625 M m3 kapacitással 84 Mrd Ft-ból épült meg.
5. Célszerű lenne, ha a települések klíma előrejelző rendszereinek része lenne a levegőminőség értékelése is néhány város számára. Elsősorban ott, ahol a szmog-veszélyes
időszakban a szénnel és fával fűtött kályhák, kazánok mérgező anyagokat, szállóport stb. tartalmazó füstje akár hetekig is megmarad nagy koncentrációban a levegőben. Az ilyen
emisszió csökkentésével kellő mértékű javulást lehetne elérni a levegőminőségben.
6. Javasoljuk, hogy a Vidékfejlesztési OP-ból az „öntözési és komplex vízgazdálkodási programok”, továbbá a „Vízgazdálkodás, vízvisszatartás, benne helyi kisebb léptékű tározók
és belvizek kezelését szolgáló fejlesztések ebbe a prioritásba kerüljenek át.
7. Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást illetően a 45 áthúzódó projekt elsőbbségéről van szó. Nem ismeretes azonban, hogy ezek a keretnek mekkora részét kötik le. A 2007-2013
közötti projektek adataiból leszűrhető, hogy milyen volt a két cél között a keretek elosztása (a csatornázás 70-80%-os súlyú volt). A 2014-2020. évekre a jelen dokumentumban
nincs megosztás a két cél között. Azt sem szerepel, hogy szennyvíziszap hasznosításra mekkora fejlesztéseket szánnának, és annak mi a hozama (biogáz, az energiából elérhető
árbevétel) stb.
A csatornázás nagy és igen költséges feladata az évtizedekkel korábban kialakult közműolló miatt jelentkezik. Ekkor házak százezreit csatornázás hiányában is rákötötték a
hálózati ivóvízre, ennek következménye a nagyarányú talajvíz-szennyeződés.
Az előző ciklusbeli EU programok átgondolatlanságát jelzi, hogy évekkel ezelőtt nem oldották meg a csepeli új szennyvízközpont beruházása mellett Budapesten az évi 200 ezer
tonnás szennyvíziszap kezelését. A KEHOP szerint (76. oldal) az ezt szolgáló fejlesztés 50 Mrd Ft-ot tesz majd ki és ekkor az EU az általa a kérdés megoldatlansága miatt
visszatartott 16 Mrd Ft-ot kész lesz folyósítani.
Az ivóvízminőség javító programnál az ólomvezetékek kiváltása fontos cél. Nem feltétlenül az ugyanakkor az arzénosnak kikiáltott víz megtisztítása. Ez a nem eléggé körültekintő,
meglehetősen merev EU előírások miatt jelentkező magyar többletteher. A tengerparti EU országokban ugyanis indokolt az arzén kivonása az ivóvízből, mert a tengeri halban sok
az arzén és évi 20-25 kg halfogyasztáson túl már veszélyes lehet arzénos vizet inni. Csakhogy az érintett Békés megyében a lakosság maximum évi 1-2 kg tengeri halat fogyaszt,
ezért a kútvíz arzéntartalma nem igazán okozhat gondot.
8. A hulladékgazdálkodás 7 éves programja a megelőző szakasz tekintélyes fejlesztéseinek már csak a következménye. Ma már nincs értelme feltenni a miérteket, hiszen a
költséges program befejező, kisebb beruházásait tartalmazza csak a program- hulladékkezelők, szelektálók stb. A teljes prioritás kerete mérsékelt, 80 Mrd Ft.
A hulladékhasznosítás és a szennyezés kármentesítése célok pénzügyi keretei közötti szétosztás aránya nem szerepel a dokumentumban. Megfontolandó, hogy a kármentesítés
feladataiból most csak a legszükségesebbet oldják meg a következő 7 év, mert ami már 25 éve probléma és az OP szerint is zömében még 30-40 évet vesz igénybe, ott pár évet
még lehet várni.
Ha a kisebb kármentesítéssel a prioritás teljes keretét is csökkenteni lehet, akkor abból az energiahatékonyságra kellene átcsoportosítani.
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Egyéb észrevétel
9. A természetvédelmi prioritás kerete kicsi, érdemi közgazdasági észrevétel a „suszter maradj a kaptafánál” elv miatt nem célszerű. A programot ugyanis más, nem
közgazdasági szempontok alapján dolgozták ki.
10. Az energiahatékonyság növelését, a CO2 kibocsátás csökkentését illetően nem lehet érdemi észrevételt adni - a keret belső arányait és az output indikátorokat ugyanis nem
tartalmazza a jelen verzió.
Az energiahatékonysági célok és a megújuló energiaforrások együttes kereteit mutatják csak be. Ez indokolatlan, ugyanis egészen más jellegű és hatású beruházásokról van
szó.
Az energiahatékonysággal kapcsolatos területeken sok esetben hiányzik a várt energiamegtakarítás, ill. CO2-csökkenés mértéke.
Örvendetes, hogy az épületek energiafogyasztásnak csökkentését a korábbi 7 éves ciklusnál jóval nagyobb EU forrásokkal lehet támogatni. Az is helyeselhető, hogy van külön
keret az energiahatékonyság pénzügyi ösztönzését szolgáló programra is.
Az EU által előírt 2020. évi zöld áramtermelési arányt (megújuló forrásból származó áramtermelés) közel 1 százalékponttal való túlteljesítését vállalta be hazánk - feleslegesen.
Célszerű lenne ettől a magasabb értéktől (14,95%) elállni.
A megújuló áram termelés mennyiségének a növelése ugyanis a KÁT-on keresztül tovább drágítja az áramdíjakat. Ráadásul 2012 tavasza óta ezt a teher teljes hatásában csak a
versenyszektorra van ráterhelve. Persze az is drágít, hogy az időszakosan termelő egységek miatt (mint a szélerőművek) nagy többlet-kapacitásokat kell készenlétben tartani.
Meg kell jegyezni, hogy a jelenlegi világkereskedelmi felállás mellett az EU energia céljai a harakirire emlékeztetnek. A Föld klímavédelmi érdekeit egyedül ő képviseli, emiatt az
ezzel egyáltalán nem törődő többi szereplő (USA, Kína, Brazília, India) termelése az energiaigényesebb iparágakban (kohászat, papíripar, vegyipar) kiszorítja őt még a saját belső
piacáról (az EU-ból) is.
A megújuló energia hazai elterjesztésének az ország szempontjából akkor van igazán értelme, ha a beruházások hazai hozzáadott érték tartalma magas. Ma a biogáz telepek,
szabályozó rendszerek esetében nincs így, még kevésbé a 95% feletti importtartalmú szélerőművek esetében.
Erre már 3-5 évvel ezelőtt is oda kellett volna figyelni, de még talán most is lehetne mit keresni, ha a GINOP-ban a K+F források elosztásánál a fejlesztési források vagy hitelek
odaítélésénél erre odafigyelnek. Hazai termelés esetében pedig a pályáztatás a hazai alkatrész rögtöni elérhetősége, a jobb ügyfélkapcsolat külön „pontozása” stb. révén még
dömping jellegű ellen ajánlatok esetén is adhat esélyt hazai termelőnek.
Kevés szó esik a geotermikus energiáról. Ez kár, mert néhány városban a téli fűtést ezzel jól megoldották régebben (Makó, Hódmezővásárhely). Csak sejthető, hogy ma ennek
oka az, hogy fajlagosan 1-2 projekt túl drágára sikerült.
Elő kellene venni a Prédikálószékhez tervezett, korábban meghiúsított tározós erőmű megvalósítását. Célszerű lenne ezt a lehetőséget újra megfontolni, hiszen a napi
áramingadozás mértéke valószínűleg önmagában megtérülést biztosítana ennek.
Javasoljuk, hogy a vidéki térségekben javarészt kisléptékű megújuló energia, kiemelten a mezőgazdasági alapanyagú biomassza energetikai célú felhasználását ez az OP

finanszírozza. Ebben az esetben ugyanis több forrás maradna a mezőgazdasági beruházásokra, amelyeknek egyaránt jelentős a munkahelyteremtő és a külkereskedelmi
egyenleg javító hatása.
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Tiffán Zsolt, BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE
Egyéb észrevétel
Tisztelettel megkaptam a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) külső tájékoztatásra, előzetes társadalmasításra szánt változatát és annak szakmai
véleményezésére irányuló felkérő levelét. Örömmel osztom meg Önnel a Baranya Megyei Önkormányzat álláspontját a tárgyi dokumentummal kapcsolatban.
Baranya Megye Területfejlesztési Koncepciója kiemelt jelentőségűnek ítéli a gazdaság fejlesztését, a természet- és energiatudatos fejlesztések szükségességét, ami mind az
átfogó, mind a stratégiai célok közt egyértelműen definiálásra került.
A dokumentumról általánosságban:
A dokumentum korábbi munkaváltozatainak véleményezésében a Baranya Megyei Önkormányzat nem vett részt, így az OP jelen változatát megelőzően nem kaphatott objektív
képet a Program tartalmára vonatkozóan. Annak ellenére, hogy a jelenlegi véleményezés alapját az OP tervezetének 2013. október 20-i verziója biztosítja megállapítható, hogy a
tervezet több fejezet vonatkozásában kidolgozott tartalom nélkül, „kidolgozás alatt” megjegyzéssel került megküldésre. Bizonyos fejezetek kidolgozatlansága (pl. „Beavatkozási
kategóriák (prioritás-tengelyenként)” majd valamennyi prioritási tengely esetén) a tervezet jelen állapotában szakmailag aggályos.
Az 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről alapján a megyei önkormányzatok feladata 2012. január 1-jét követően megváltoztak (11-13. §), ezért
javasoljuk, hogy a még kidolgozás alatt álló fejezetek szakmai tartalmának meghatározása mielőbb történjen meg a megyei önkormányzatok bevonásával.
A KEHOP tervezete nem tartalmaz Fogalomjegyzék fejezetet.
Javasoljuk, hogy a tervezet egységes értelmezése szempontjából kerüljön Fogalomjegyzék fejezet kidolgozásra.
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Tiffán Zsolt, BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE
Egyéb észrevétel
A Kormány az 1242/2012 (VII.17.) Korm. határozatában nevesíti az Ős-Dráva Programot, melynek célja a Dráva térségének felszíni vízrendezésére alapozva a komplex,
természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő, hosszú távú fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése hazánk egyik leghátrányosabb térségében, az
Ormánságban. A program megközelítőleg 25 Milliárd forint nagyságrendű, és több eleme is érintett a KEHOP prioritási tengelyei által. Annak ellenére, hogy a Tervezet 7.2.1.
fejezetében szerepel az Ős-Dráva Program Kormánybiztosi Titkárságával való egyeztetés az Ős-Dráva Program KEHOP-hoz való kapcsolódása vonatkozásában, a Tervezet jelen
változatában a kapcsolódás az Ős-Dráva Program és a KEHOP között nem mutatkozik.
Mindezek alapján javasoljuk az Ős-Dráva Program – mint kiemelt Kormányprogram – nevesítését a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban, illetve annak
prioritási tengelyeiben.
Véleményünk szerint az Ős-Dráva Program alábbi projektelemei illeszkednek a KEHOP tervezetében megfogalmazott prioritási tengelyekhez, javasoljuk ezek figyelembe vételét a
KEHOP további tervezése és a beavatkozási kategóriák meghatározása során:
Projektcsoport megnevezése Projektelem megnevezése
I. Vízrendezés Holtmeder- és mellékág rehabilitáció
Bel- és árvízvédelmi rendszerek fejlesztése
Vizes élőhelyek kialakítása, revitalizációja
Vízrendszerek összekapcsolása a Dráva mentén, vízkormányzási rendszer fejlesztése
Vízvisszatartást szolgáló fejlesztések megvalósítása (beleértve a háztartási és intézményi szintű vízvisszatartást is - ciszterna program)
Vízvisszatartást szolgáló víztározó területek kialakítása
Vízenergia - vízerő-telepek létrehozása - helyszíntervezés és kijelölés
IV. Feldolgozás, gazdaságfejlesztés, megújuló energia Megújuló energiatermelés feltételeinek megteremtése (biogáz, biomassza, geotermia, nap, víz)

Konkrét fejezetekhez:
A Tervezet 3. „Az Operatív Program pénzügyi terve” című fejezetében (109. oldaltól) a tervezett támogatások pénzügyi előirányzata kizárólag Euróban került feltüntetésre.
Javasoljuk, hogy a pénzügyi keretek átláthatóságának érdekében a források Forintban is kerüljenek megadásra a tervezés következő fázisában.
A Tervezet 4. „A területfejlesztés integrált megközelítése” című fejezetében (116. oldal) az alábbiak szerepelnek: „Nem tervezzük CLLD eszközök alkalmazását”; „Nem tervezzük ITI
eszközök alkalmazását.” Véleményünk szerint az Ős-Dráva Program – mint kiemelt Kormányprogram – sikeres megvalósításának eszköze lehet a CLLD és ITI eszközök
alkalmazása, ezért javasoljuk alkalmazásuk megfontolását az OP későbbi tervezése során.
A Tervezet 7.1. fejezetében (124. oldal, 76. táblázat) nem szerepel az OP lebonyolításában részt vevő Közreműködő Szervezet, a táblázatot követő szöveges magyarázatban
azonban igen. Javasoljuk, hogy a táblázat és a magyarázó szöveg között kerüljön összhang kialakításra.

2013. december 16. 17:13

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata
Egyéb észrevétel
Tevékenységünkből adódóan elsősorban a határ menti, határon átnyúló dimenziók erősítésére, véleményezésére érezzük szakmailag feljogosítva magunkat, így hozzászólásunk
ezt a logikát követi.
A szervezetünk által üzemeltett, a magyar határok mentén működő, határon átnyúló együttműködéseket tömörítő szakmai hálózat hangsúlyos javaslataként tolmácsolni kívánjuk a
magyar Európai Területi Társulások (ETT-k) azon kérését, hogy e jogi személyek – mint a határ menti térségfejlesztés kiemelkedően fontos szereplői – is nevesítve
szerepeljenek az operatív program jogosult pályázóiként.
Prioritási tengelyenként tervezett intézkedések, beavatkozások szerint az alábbi szakmai hozzászólásokat ajánljuk szíves megfontolásra:
A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás

A klímaváltozás globális probléma, mely nincsen tekintettel a társadalom által meghúzott határvonalakra, ezért számos olyan éghajlatváltozásból eredő területi kihívással találjuk
szembe magunkat, melyek szorgalmazzák a nemzetközi fellépést, ezáltal pedig a határmentiség fokozottabb figyelembevételére késztetnek. E kedvezőtlen hatások a
mezőgazdaság jövedelmezőségét veszélyeztető szélsőséges csapadékeloszlástól a megújuló energiák kibocsátás-csökkentő és foglalkoztatás-bővítő hasznosításán át a
természeti értékek veszélyeztetéséig a társadalom, a gazdaság és a környezet megannyi területén érvényesülnek. A fejlesztési tevékenységek során vannak olyan nemzeti szintű
részelemek, melyek hozzájárulhatnak a klímaváltozással kapcsolatos európai és globális problémák orvoslásához.
Először is szeretnénk kifejezni, hogy egyetértünk a megfogalmazott intézkedésekkel. Az alábbi pontokban mindössze a meglévő célrendszer finomítására, néhány új elem
integrálására teszünk javaslatot.
• Agrár-innovációs központ létrehozásának támogatása, az ökogazdálkodás terjedése érdekében: A jelenlegi folyamatok alapján úgy tűnik, a klímaváltozás meg fogja követelni a
terménystruktúra átalakítását, amelyhez Magyarországon alapvetően megvan a szükséges tudáskapacitás. A tervezett agrár-innovációs központ feladata egyfajta tudástranszferszerep ellátása a
tudományos műhelyek és a régió gazdálkodói között. A központtal szoros együttműködésben akár kísérleti gazdaságok kialakítása és működtetése is elképzelhető –
valószínűleg a VP intézkedéseivel összhangban megvalósítható módon.
• Közös vízgazdálkodási és katasztrófa-elhárítási rendszerek kialakítása a határtérségekben.
Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések
• A barnamezős területek rehabilitációjának, funkcióváltásának, valamint a tájsebek rekultivációjának előmozdítása különös tekintettel a Duna menti határtérségre.
Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések
Mivel Magyarország tájhatárainak jelentős része nem esik egybe az országhatárral, a határ menti természetvédelmi oltalom alatt álló területek fejlesztése kitüntetett jelentőségű.
A biodiverzitás megőrzése kapcsán szeretnénk utalni arra, hogy csak a határon túlra is átnyúló biogeográfiai régiók figyelembevételével lehet elkerülni, hogy az élőhelyek
felszabdalódjanak, degradálódjanak. Számos olyan természeti erőforrással rendelkezik Magyarország, mely kiemelkedő fejlesztési potenciálokat rejt. A fentiek értelmében
elsősorban az alábbiak beépítését szorgalmazzuk a véleményünk szerint rendkívül színvonalas anyag kiegészítéseként, finomhangolásaként:
• nagyobb vízfolyásaink és más természeti értékeink ökológiai állapotának megőrzése, védelme, közös monitoring-rendszerek kiépítése,
• a határ menti természetvédelmi oltalom alatt álló területek kezelőinek támogatása a határ túloldalán folytatódó ökológiai rendszerek kezelőivel való együttműködésben,
• A határkeresztező villamoshálózati kapacitás és kereskedelem fejlesztése,
• Megújuló energiaforrásokon alapuló vállalkozásfejlesztés ösztönzése (energetikai inkubációs központ és regionális energiaügynökség felállítása)
Az operatív program véglegesítéséhez sikeres munkát kívánunk a tisztelt tervezőknek, amennyiben hozzájárulhatunk a program további javításához, készséggel állunk szíves
rendelkezésükre!
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Magyar Környezettudatos Építés Egyesület
Egyéb észrevétel
A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (Hungary Green Building Council, röviden HuGBC) olyan a környezet iránt elkötelezett építészekből, belsőépítészekből,
mérnökökből, kutatókból, gazdasági szakemberekből, az építésgazdaság különböző területein működő cégekből és szervezetekből egyesületi formában alakult non-profit,
országos szakmai, társadalmi együttműködés, mely célként tűzte ki maga elé azt, hogy a szükséges piaci, oktatási és jogalkotási feltételek elősegítése révén hozzájáruljon a
környezetileg felelős és egyben megtérülő építkezési gyakorlatok elterjedéséhez Magyarországon.
Szervezetünk interszektoriális összefogással azon dolgozik, hogy segítse Magyarországon az átállást a környezettudatos gondolkodásra és építésre. Az Egyesület a World Green
Building Council (http://www.worldgbc.org) elismert magyar fejlődő tagszervezete, így a világ számos országában működő szervezet nemzetközi tapasztalataira is támaszkodik,
élvonalbeli stratégiai elveket, módszertant és gyakorlatokat hoz Magyarországra.
KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP)
A horizontális célok között a KEHOP első helyen említi a "KLÍMAVÁLTOZÁS KEDVEZŐTLEN HATÁSAINAK MEGELŐZÉSE ÉS MÉRSÉKLÉSE, AZ ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG
JAVÍTÁSA" horizontális célt, amelyen belül azonban csak két beavatkozási irányt nevesít – Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, természeti katasztrófák kockázatának
csökkentése –, továbbá ezek lebontása kizárólag a víz és természeti katasztrófák kérdéseit tartalmazza.
Az Európa 2020 Stratégiával összhangban felhívjuk a figyelmet arra, hogy napjainkra felértékelődött a városok szerepe, ahol a kedvezőtlen városi klimatikus viszonyok miatt a
klímaváltozás negatív hatásai fokozottan érvényesülnek. Ezzel szoros összefüggésben, az „EU tematikus cél 5: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés
és -kezelés előmozdítása” eléréséhez a városokra vonatkozó kiemelt figyelem nélkül nem valósítható meg.
Egyesületünk álláspontja szerint a "KLÍMAVÁLTOZÁS KEDVEZŐTLEN HATÁSAINAK MEGELŐZÉSE ÉS MÉRSÉKLÉSE, AZ ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG JAVÍTÁSA" horizontális
célterületbe be szükséges venni a VÁROSI KLÍMAJAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK beavatkozási irányt. Ennek közvetlen és közvetett specifikus céljai: 1. Jelentős párologtató felületetet,
állományklímát biztosító városi zöldfelületek és városon belüli víztestek létesítése és fejlesztése (ezen belül városi fasorok telepítése, a lokális klímát javító tetőkertek és zöld
falak telepítésének támogatása; meglévő zöldfelületi rendszerek hatékonyan üzemeltethető átalakítás/átállás támogatása), 2. Városi felszíni vízkészlet megőrzése, fejlesztése (a
helyben szikkasztás, esővízgyűjtés, öntözéses felhasználás, a vízzáró burkolatok csökkentése, vízmegtartás elősegítése) A városok éghajlatváltozásban betöltött szerepe miatt az
„EGÉSZSÉGES, FENNTARTHATÓ KÖRNYEZET BIZTOSÍTÁSA” horizontális célok között fontosnak tartjuk bevenni – az EU prioritásrendszerében kiemelten szereplő –
TELEPÜLÉSI ZÖLD INFRASTRUKTÚRA beavatkozási irányt. Ennek közvetlen és közvetett specifikus céljai: 1. Városi zöld gyűrűk és zöldfolyosók megőrzése, fejlesztése (ezen
belül: patakok, vízfolyások, tavak, vízpartok természetközeli revitalizációja; fasorok, zöldsávok, fásított sétányok fejlesztése, 2. Zöldfelületi arány növelése, 3. A helyi lakosság
életminőségét javító pontszerű zöldfelületek fejlesztése (ezen belül: szabadtéri sport és rekreációs területek fejlesztése; oktatási és egészségügyi intézmények oktatást, nevelést,
testedzést, rehabilitációt és rekreációt szolgáló kertjeinek fejlesztése; lakóterületi játszóterek rendezése, fejlesztése; közparki, közkerti fejlesztések); 4. A településfejlesztés és rendezés folyamatában a természet védelmének, megtartásának és fejlesztésének erősítése (auditrendszer létrehozásának támogatása, fejlesztési és rendezési tervkészítés
támogatása, szakmai képzések és tudatosság programok támogatása civil szervezetek, helyi közösségek bevonásával, K+F támogatások, városi mintaprojektek beruházási
támogatása)
A „2.5.3. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések” keretében a megújuló technológiák tervezett támogatása nem tartalmazza a szélenergia kategóriát, amellyel a
pont kiegészítendő.
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Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata
Egyéb észrevétel
A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás
Alapvetően egyetértünk a megfogalmazott intézkedésekkel. Az alábbi pontokban a meglévő célrendszer finomítására, néhány új elem integrálására teszünk javaslatot. Határon
átnyúló jelleggel az alábbiak erősítését látnánk szívesen:
• Agrár-innovációs központ létrehozása: A klímaváltozás meg fogja követelni a terménystruktúra átalakítását, amelyhez Magyarországon alapvetően megvan a tudáskapacitás. A
tervezett agrár-innovációs központ feladata egyfajta tudástranszfer-szerep ellátása a tudományos műhelyek és a régió gazdálkodói között, amellyel az újabb fejlesztések
bevezetése elképzelhető, akár kísérleti gazdaságok kialakításával és működtetésével.
o közös kutatási projektek indítása, az agrártudományi és természettudományos kapacitások összehangolása (mezőgazdasági kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények stb.)
o gazdaképzési programok, tanulmányutak lebonyolítása: hazánk agrárszektorának sikeressége attól is függ, hogy a gazdálkodók mennyire lesznek képesek alkalmazkodni az
éghajlat nyomán megváltozó természeti és piaci körülményekhez. Az ökológiai gazdálkodás versenyképességének támogatása is ide tartozik.

• Közös vízgazdálkodási és katasztrófa-elhárítási rendszer kialakítása:
o az illetékes országok területileg illetékes szerveinek, valamint a megyei önkormányzatok részvételével közös szakmai platform létrehozása és működtetése;
o közös elektronikus vízminőség-figyelő és árvízvédelmi figyelmeztető rendszer kialakítása;
o közös elhárítási gyakorlatok megtartása.
Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések
• a szennyező források kezelése:
o térinformatikai adatbázis összeállítása a szennyezési helyekről és az illegális hulladéklerakókról
o tisztítási akciók megvalósítása a lakosság bevonásával
o szemléletformáló akciók megvalósítása (iskolai tájékoztató foglalkozások, internetes játékok, szakmai konferenciák, kiadványok, vetélkedők)
• A barnamezős területek rehabilitációjának, funkcióváltásának, valamint a tájsebek rekultivációjának előmozdítása különös tekintettel a Duna menti határtérségre
Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések
A határon átnyúló fejlesztések szerepeltetését az alábbi területek figyelembevételével javasoljuk:
• nagyobb vízfolyásaink és más természeti értékeink ökológiai állapotának megőrzése, védelme: közös monitoring-rendszerek kiépítése
• a határ menti természetvédelmi oltalom alatt álló területek kezelőinek együttműködése a határ túloldalán folytatódó ökológiai rendszerek kezelőivel különös tekintettel a nemzeti
parki igazgatóságokra, geoparkokra és világörökségi helyszínekre
• a területhasználat nemzetközi összehangolása különös tekintettel a biológiailag aktív területek arányának megőrzésére,
• szemléletformálás különös tekintettel a diákcsereprogramokban rejlő lehetőségekre
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása
Hazánk kedvezőtlen helyzetben van az EU2020 Stratégia megvalósítása kapcsán tett nemzeti vállalásának teljesítése terén, mely célt országhatáron átnyúló fejlesztések révén
könnyebb lehet teljesíteni. Ráadásul komoly fenntarthatósági és ellátás-biztonsági kockázatot rejt a fosszilis tüzelőanyagok magas aránya, illetve a tisztább energiákra való
áttérés vontatottsága. A fosszilis energiahordozók tüzelésére épülő hőerőművek energiahatékonysága az elöregedett kapacitások miatt komoly veszteségeket okoz a hálózat
számára. Az energiaszerkezet túlzottan szén és szénhidrogén alapú. Térségünk jelentős része mind a mai napig igen kiszolgáltatott az Oroszország irányából érkező
szénhidrogéneknek.
A fentiek következtében elsősorban az alábbiak beépítését szorgalmazzuk az alapgondolatában rendkívül színvonalas anyag kiegészítéseként, finomhangolásaként:
• az energetikai infrastruktúrahálózat összekapcsolása, a források diverzifikációja és a rendszerirányítás összehangolása, a ma még hiányzó észak-déli irányú energetikai
folyosó kiépítése: Az Action Plan for North-South Energy Interconnections in Central-Eastern Europe című dokumentum nevesíti a legfontosabb projekteket, melyek mind
hozzájárulhatnak a gazdasági kohézió növeléséhez. Az Európai Unió joganyaga meghatározta azokat az energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő folyosókat és területeket,
melyeket a regionális és kohéziós politika kiemelten fog kezelni.
o A kiemelt jelentőségű olajszállító folyosók között helyet kap az olajszállítási hálózati összeköttetések Közép- és Kelet-Európában (OSC) című elem. Az ezen belüli fejlesztések a
közép- és kelet-európai olajvezeték-hálózat kölcsönös átjárhatóságát biztosítják az ellátás biztonságának javítása és a környezeti kockázatok csökkentése érdekében. Érintett
tagállamok: Ausztria, a Cseh Köztársaság, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Szlovákia.
o A kiemelt jelentőségű földgázfolyosók közül kettő jelent kohéziónövelő tényezőt a makrorégióban. Az egyik az észak-déli irányú gázhálózati összekapcsolódások Közép-, Keletés Délkelet-Európában nevet kapta. Célja a gázinfrastruktúra kiépítése a balti-tengeri régióban, az Adriai- és az Égei-tengeren, a Földközi-tenger keleti medencéjében és a
Fekete-tengeren, valamint ezek között regionális hálózati összeköttetések létrehozása. Érintett tagállamok: Ausztria, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Görögország,
Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia. A másik nagytérségi szerepű folyosó a Déli gázfolyosó (SGC): a Kaszpimedencéből, Közép-Ázsiából, a Közel-Keletről és a Földközi-tenger medencéjének keleti részéből az Unióba történő gázszállításra szolgáló infrastruktúra szintén a
diverzifikáltabb ellátást célozza. Érintett tagállamok: Ausztria, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Görögország, Horvátország, Franciaország, Lengyelország, Magyarország,
Németország, Olaszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia.
o A kiemelt jelentőségű villamosenergia-folyosók között kerül kifejtésre az „észak-déli irányú villamosenergia-hálózati összekapcsolódások Közép-kelet- és Délkelet-Európában”
című pont. A rendelet alapján ezek olyan összekapcsolódások, amelyek célja a belső piac teljes körű megvalósítása és a megújuló forrásból származó energiatermelés
integrálása. Érintett tagállamok: Ausztria, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország,
Románia, Szlovákia, Szlovénia.
• A határkeresztező villamoshálózati kapacitás és kereskedelem fejlesztése: a Magyarország déli határain lévő határkeresztező villamoshálózati kapacitás és az azon zajló
kereskedelem kiemelkedő jelentőségű a Duna-régió egésze számára, mivel e határszakasz teremt kapcsolatot a makrorégióban kedvező termelési költségekkel és árakkal
rendelkező közép-európai (lengyel-cseh-szlovák-magyar) és délkelet-európai energiapiacok között. A Visegrádi Négyek és a balkáni régió árampiacainak fokozottabb
összekötését indokolja, hogy a közép-európai térség a vízenergia-termelés periodicitása miatti nagy nyugat- és közép-balkáni importigényt ki tudja elégíteni, miközben egyúttal
árcsökkentő hatást is képes elérni.
• Megújuló energiaforrásokon alapuló vállalkozásfejlesztés ösztönzése (energetikai inkubációs központ és regionális energiaügynökség felállítása)
o átfogó felmérés és folyamatosan frissülő adatbázis készítése az ország határ menti agrártérségeiben meglévő bioenergetikai potenciálról, valamint a jelenleg működő és a
közeljövőben elindítani tervezett kapcsolódó beruházásokról
o regionális energiaügynökségek működtetése (feladatai: közös felmérések, kutatások lebonyolítása, az ehhez szükséges partnerségek létrehozása, projektek előkészítése,
megvalósítása, az érintett felek bevonásával szakértői hálózat kialakítása, szemléletformáló akciók lebonyolítása stb.);
o bioenergetikai platform létrehozása a kutatói műhelyek és a beruházók részvételével; regionális akciótervek kidolgozása;
• a geotermikus energia kiemelt szintű hasznosítása: európai jelentőségű potenciálok rejlenek a geotermikus energia határon átnyúló támogatásában. Magyarország a tágabb
régió termálenergetikai innovációs és termelési központjává válhat. Különösen támogatjuk a határ menti vidéki térségek számára kulcsfontosságú mezőgazdasági célú
felhasználást, illetve a kaszkád típusú rendszerek kiépítését, a balneológiai hő-hasznosítás mellett a lakossági és ipari fogyasztók bekapcsolását.
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Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Egyéb észrevétel
• Javasoljuk, hogy az 1. prioritás „Állami és önkormányzati árvízvédelmi művek fejlesztése” intézkedés keretében legyen lehetőség árvízvédelmi töltéseken többfunkciós
(kerékpáros közlekedésre is alkalmas) üzemi utak kialakítására.
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Becsó Zsolt , Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Egyéb észrevétel
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program átfogó céljaival teljes mértékben egyetértünk, ugyanakkor Nógrád megye és az ország más leszakadó, főleg vidékies,
aprófalvas térségeinek részére a lakossági energetikai jellegű beavatkozásokat nem tartjuk elérhetőnek. A megyére jellemző társadalmi tényezők okán az energiahatékonyság
növelését, a családok megtakarítását fokozó, a nemzet energiafüggőségének csökkentését eredményező lakossági épületkorszerűsítési program összetett feladatként
jelentkezik és egy komplex, összehangolt feladatkezelést követel meg. Javasoljuk a KEHOP munkaanyagának „5.2. Az operatív program stratégiája a szegénység által leginkább
sújtott földrajzi területek és célcsoportok szükségleteinek kezelésére” című fejezetben leírtaktól részletezettebb intézkedések nevesítését, amelyek mentén megteremthető egy
alacsony energiaigényű, az előállított energiákat jól hasznosító, a lakosság széles rétegei számára elérhető struktúra. A KEHOP célkitűzései között javasoljuk továbbá
szerepeltetni az energetikai ágazat részére a humán erőforrásképzés támogatását, azon belül elsősorban a megújuló energiákra, az energiahatékonysági beavatkozásokra

összpontosító szakképzés, valamint a szakképzéssel párhuzamosan az ágazat igényeit kiszolgáló pedagógusképzés erősítését.
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Csohány Kálmán
Egyéb észrevétel
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA
észrevételei az
KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM
(KEHOP)
társadalmi egyeztetésre kiadott anyagához

Néhány konkrét észrevétel, javaslat:
1.)
Nincs összhangban a pályázat kihirdetésének és a beadás kezdetének a határideje, vagyis nincs elegendő idő az egész pályázat műszaki tartalmának kifejtésére.
Nagyon zavaró az is, hogy a pályázatoknál menet közben történtek követelmény változtatások, amiből azt a következtetést is le lehet vonni, hogy ezzel bizonyos személyek, vagy
intézmények lettek segítve, ahol ún. fiókból előhúzott pályázatok lehettek egyszer csak illesztettek a módosított kiíráshoz.
Számos pályázatnál tapasztalható a szakmaiatlanság, ahol az elvárt munka, és rendelkezésre álló rövid idő ellentmondásban van egymással.
2.)
Javasoljuk, hogy a programokban a fürdőlétesítmények legyenek megnevezve mint kiemelt energiafogyasztók, melyeknél az energiafogyasztási fejlesztések nélkülözhetetlenek.
Ezek a létesítmények általában önkormányzati tulajdonként állami tulajdonúak, és a legrosszabb műszaki állapotban vannak, tehát javasoljuk kiemelten kezelni.
3.)
Eddigi tapasztalataink (KEOP):
A pályázatok során a létrehozott pályázatírói, elbírálási rendszer nem tartható fenn (szakmai bírálati anomáliák, hozzá nem értés, felelőtlenség).
A létrehozott projektek legtöbbjét nem a konkrét energetikai szempontok, hanem a minden áron való (sokszor irreális formát öltő) pályázati nyerési célok vezérlik.
Legtöbb esetben az adott épületre, objektumra jellemző ún. energetikai környezet egész egyszerűen nincs figyelembe véve (adott helyen hulladékhő hasznosítás, megújuló
energiahasznosítási lehetőségek, stb.).
Több pályázatot szakmai tapasztalat nélküli, kezdő – sokszor energetikai képzettség nélküli – társaság, vagy személy készíti kizárólag a kiírás – egyébként erősen kifogásolható szempontjai szerint. Ezek a szempontok sokszor ellentmondanak a józan műszaki megoldásoknak, kizárólag egy cél vezérli, ami nem feltétlenül energetikai.
A bírálatok sokszor nem kellően körültekintőek, nem ritkán szakszerűtlenek.
Az eddigi KEOP pályázati kiírások, de különösen a KEOP-5. sorozat kiírásai túlságosan bonyolultra sikerültek a pályázat adatkérés - adatszolgáltatás rendszerében.
Indokolatlanul összetett, olykor nehezen átlátható táblázati rendszerek sokasága alakult ki, amely roppant módon lassítja és nehezíti a pályázó munkáját.
Előfordul – nem ritkán -, hogy ugyanazon adatokat többször, eltérő helyeken kell szerepeltetni, amelyek szintén hibalehetőséget rejtenek magukban, fokozva az
áttekinthetetlenséget.
A Megvalósíthatósági Tanulmányok (MT), ill. az új pályázatokban az ún. energetikai veszteségfeltáró vizsgálat kiírási feltételei ellentmondásosak, szakszerűtlenek. Tiszta
energetikai kép nem vázolható fel, mert a követelmény nem támaszt tervlapon való megjelenítési igényt.
A pályázó és bírálói összeférhetetlenség nincs szabályozva.
A műszaki követelményrendszerek csak az auditálást tartalmazzák, holott az ellenőrzés és későbbi számonkérés feltételeként felelős (műszaki) tervező közreműködése,
koncepcióterve nélkülözhetetlen. Ez a bírálatnak is feltétlenül alapjául kell, szolgáljon.
Ezen mindenképp változtatni érdemes.
Javaslataink:
A pályázatok tartalmi követelményeibe be kell venni:
Az adott projekt környezeti energetikai vizsgálatát, ajánlását a területi adottságok szerint (megújuló energiák adott helyen való lehetőségeinek feltárása, elemzése).
A vizsgálatot dokumentálni kell számításokkal, összehasonlító elemzéssel, ábrákkal (a vizsgált energiaellátási módozat adott helyen szóba jöhető változatainak – akár 3-4 féle is
lehet – elemzésével).
A vizsgálat ki kell, terjedjen a beruházási és üzemeltetési vonatkozásokra is.
Előzetes elemzés, vizsgálat alapján lehessen csak kiválasztott (és bizonyítottan legjobb) megoldás MT szintű kidolgozása, amelynek alapterve az Energetikai Rendszerterv
(ERT).
Az ERT kötelezően előírt pályázati terv kell, legyen (megfelelő részletes műszaki tartalommal. Mégiscsak megengedhetetlen, hogy pályázati kiírás nem teszi kötelezővé megfelelő
energetikai rendszert áttekintő terv készítését).
A kiírásnak olyannak kell lennie, hogy a komplex energetikai szemléletet tükrözze vissza (jelenleg nem így van).
A pályázat műszaki tartalma MT, ill. energetikai veszteségfeltáró vizsgálat jól különüljön el a pályázatírói egyéb részektől (a nem műszaki jellegű részektől), vagyis ne keveredjen
azzal. Azért, hogy így külön áttekinthetően bírálható legyen a tartalom és külön a pénzügyi vonatkozások.
A műszaki tartalmat csak jól felkészült, minősített tervező (mérnökiroda) készíthesse, előírt megfelelő referenciákkal.
A pályázatnál szükségesnek tartjuk azt is, hogy a pályázat műszaki tartalmát vizsgálat alapján kidolgozásra javasolt változat kidolgozójának, tervezőjének, mint felelős tervezőnek,
már a pályázat szintjén nevesítve kell lennie.
A pályázatírás legyen állami, közigazgatási szervhez kötött (Önkormányzat), decentralizált (díjazás csak célprémiumos módszerrel) központi ellenőrizhetőséggel.
A műszaki tartalom és előkészítés, valamint a pályázatírás díja fix és független legyen a nyertes pályázat kiviteli terv szintű kidolgozásának, versenyeztetésének pályázati
menedzsment díjától.
A menedzsment díját a tervezéstől benne az előkészítéstől, valamint a kiviteli tervezéstől teljesen függetlenül kell kezelni.
A tervezés díja legyen MMK-MÉK által meghatározott mértékű.
Az előkészítő tervezés, vagyis a pályázatkészítési szakaszban a kamarai díjszámítás szerinti díjszázalék legyen a mértékadó.
Mivel ez kockázati tervezés (hiszen nem biztos, hogy a pályázat nyerni fog) a pályázatkészítés tervezési díja az előkészítő tervezés díjának feleljen meg.
Nyertes pályázat esetén a tervezési díj MMK-MÉK kiviteli tervi díjszámítása szerint alakuljon, míg a projektmenedzsment díja ennek a max. 30-40%-a legyen, de a
projektmenedzsmentnek a tervező csoport vezetője, megbízottja, tagja kell, legyen.
A pályázati bírálati díj előre meghatározott, nem versenyeztethető kategória (bírálati díj a pályázat tervezői díjának max. 20%-a.
Legyen rögzítve, hogy a pályázat MT készítője, tervező mérnöke, ill. cége bíráló ne lehessen (más feladatban se).
Pályázati MT és ERT-t csak MMK névjegyzékében szereplő, egyetemi végzettségű, megfelelő tervezői tapasztalattal és referenciákkal rendelkező személy jegyezhet, ill. irányíthat
vezetőként mérnöki csapatot.
A bíráló ugyanúgy értelemszerűen pályázatot nem írhat.
A bíráló a bírálatban leírtakért – hasonlóan a tervezéshez – felelősségvállalással tartozik.
Budapest, 2013. december 15.

Csohány Kálmán
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Csiáki Laura
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A klímaváltozás és a természeti katasztrófával érintett területek kommunikációs projektjét lehet még intenzívebbé tenni. Bizonyos településeket, országrészeken nincs
megfelelően tájékoztatva a lakosság, így nincsenek tisztával a lehetséges következményekkel, valamint a megelőző, vagy védőintézkedésekkel. Az önkormányzatoknak és a helyi
szerveknek mindenkit meg kell tudniuk szólítani és mindenkivel tudatni kell, hogy milyen veszélyek fenyegetik a lakóhelyüket.
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Dorogi Zoltán
Egyéb észrevétel
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programmal (továbbiakban KEHOP) kapcsolatban a következő észrevételeket tesszük.
A társadalmasításra szánt verzió megfelelően bemutatja a hiányosságokat, illetve jelentősen épít a helyzetfeltáró rész megállapításaira. A dokumentum szakmailag
megalapozott, kapcsolódási pontok széles körű hálózatával kapcsolódik az Európai Unió 11 tematikus célkitűzéséhez, valamint az általános, illetve ország specifikus
ajánlásokhoz, így a KEHOP teljes egésze illeszkedik a magasabb szintű stratégiai megállapításokhoz. Az egyes, eddig társadalmasításon lévő operatív programok egymást is
kiegészítik, a fejlesztési javaslatok különböző területei más-más OP-ból kerülnek támogatásra. A KEHOP egyik jelentős újítása, hogy ugyanazon prioritáson belül kerül
támogatásra egy-egy javaslat infrastrukturális környezete, valamint hozzá kapcsolódóan az ún. "soft" tevékenységek támogatása is. Bár az egyes operatív programok közti
lehatárolások kevésbé jelennek meg a dokumentumban, a derogációs kötelezettségek felszámolására hangsúlyosan jelenik meg a dokumentumban.
Magyarországon jelentős a védelem alatt álló területek nagysága, ezért szükséges ezen területek védelmének, a területeken folyó védő-kezelő tevékenységek erősítése. A
KEHOP másik része az egyes erőforrások és energia hatékonyabb felhasználását, a meglévő, különösen kisebb települések infrastrukturális hátterének fejlesztését ösztönzi.
• A dokumentumban több helyen is megjelenik a megújuló energia források felhasználásának szükségessége, köztük a geotermikus energiáé is. A dokumentum nem
rendelkezik ugyanakkor a felszínre hozott gyógy- és termálvíz későbbi hasznosításával, esetleges visszasajtolásának kérdésével.
• A derogációs kötelezettségek megszüntetéséhez kapcsolódóan több intézkedés is kapcsolódik a témához, ugyanakkor ezek kizárólag a 2000 LE feletti településeket,
agglomerációkat említik. A 2000 LE alatti települések nem kerülnek felsorolásra az intézkedéseknél.
• A polgári védelem, illetve tűzvédelem fejlesztése indokolt, különösen a KEHOP által meghatározott keretek tekintetében. Kérdéses ugyanakkor a két területe KEHOP-ból történő
finanszírozása, más OP-hoz kapcsolódását javasoljuk megvizsgálni.
• Több intézkedésben szerepel a szennyező források felszámolása, ugyanakkor a települések kül- és belterületén elhelyezkedő barnamezős területek nem kerülnek nevesítésre
az OP-ban.
• Az épületek energetikai korszerűsítése, illetve a hatékonyabb távhőrendszerek fejlesztése tekintetében az egyes fogyasztók is a kedvezményezettek közé kerülnek?
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Tripolszky Sarolta
Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Rendkívül aggályos, hogy a PRIORITÁSI TENGELY 4: TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÉLŐVILÁGVÉDELMI FEJLESZTÉSEK-ra mindösszesen a KEHOP források 2,79%-át tervezik
fordítani. Az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv szerint csak a Natura 2000 hálózat működtetéséhez szükséges (tehát a további védett területek nélküli)
infrastruktúra beruházásokra is legalább € 190 295 000 (évi € 27 185 000) kell fordítani ahhoz hogy a védett értékek helyzete megmaradjon vagy a rossz helyzetben lévő fajok és
élőhelyek állapota javuljon az EU célkitűzéseknek megfelelően. E mellett a megelőző ciklusban az ERDF forrásokból a leginkább releváns (51. Katagória) alatt is többet, € 133
502 660 költöttek közvetlen természetvédelmi intézkedésekre .
Továbbá az EU Biodiverzitás Stratégiája a meglévő természetvédelmi hálózat, a Natura 2000 kezelése és fenntartása melett további kötelezettségeket rótt a tagállamokra annak
érdekében, hogy valóban megálljon a biológiai sokféleség csökkenése (2. Célkitűzés: zöld infrastruktúra és ökoszisztéma szolgáltatások helyreállítása). A Stratégia kiemelt célja
és a biológiai sokféleség csökkenés megállításának egyik kulcsa az előző ciklushoz képest megemelt természetvédelmi finanszírozás az uniós alapokból.
Ehhez képest a mostani tervezet összesen € 106 246 244 allokál erre a célra. Az operatív programok közötti leosztást szerint a természetvédelmi infrastruktúra beruházások fő
finanszírozási forrása a KEHOP. A többi OP tervezet ennek megfelelően nem is tartalmaz ilyen beruházásokat (csak a LIFE alapból lehet még erre kisebb forrásokat szerezni). A
források csökkenése nem fogadható el, mert ezzel a hazánkban található uniós védett fajok és élőhelyek állapotának további romlása prognosztizálható.
A KEHOP, sem más OP tervezetek nem foglalkoznak érdemben az EU Biodiverzitás Stratégia 2. Célkitűzés megvalósításával. Ennek a célkitűzésnek az értelmében létre kell
hozni (vagy fenntartani) a „zöld” infrastruktúrákat és helyre kell állítani a romlásnak indult ökoszisztémák legalább 15%-át hogy 2020-ra. A KEHOP előirányozza az élőhelyek közötti
ökológiai kapcsolatok erősítését, de nem kapcsol hozzá sem célszámot, sem a megfelelő forrásokat. (lásd fent, a források a Natura 2000 hálózat vonatkozó költségeinek is csak
felét fedezik). Ezért ezt a részt (’Az élőhelyek közötti ökológiai kapcsolatok erősítése’) szükséges kibővíteni úgy, hogy tükrözze az EU Biodiverzitás Stratégia 2. Célkitűzését és
annak intézkedéseit, illetve definiálja a KEHOP hozzájárulását a 15%-os célkitűzéshez.
Javasolt szöveg (2.4.2. pont, 66.oldal):
A „zöld” infrastruktúra megalapozása, a romlásnak indult ökoszisztémák helyreállítása és az élőhelyek közötti ökológiai kapcsolatok erősítése: az EU Biodiverzitás Stratégia 2.
Célkitűzését értelmében a leromlott ökoszisztémák és szolgáltatásaik helyreállítását, a természetes élőhelyek feldaraboltságának (fragmentációjának) csökkentését, és az
élőhelyek közötti ökológiai kapcsolatok erősítését szolgáló táji léptékű élőhely-fejlesztési programok, a védett, ill. közösségi jelentőségű fajok szabad mozgását szolgáló
infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, vonalas létesítmények természetkárosító, tájromboló, és a fajok vándorlását akadályozó hatásának mérséklése és az ökoszisztéma
szolgáltatások feltérképezésére vontkozó országos és helyi kutatások és felmérések támogatása.
Mivel ez az EU célkitűzés fényében jelentős területre kiterjedő intézkedéseket takar, ezért erre külön forrásallokáció megállapítása szükséges.
Javaslat: a KEHOP fedezze a Natura 2000 hálózatnak az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Tervben megállapított infrastruktúrális költségeit (€ 190 295 000), illetve
ezen felül legalább ennyit a „zöld” infrastruktúra megalapozása, a romlásnak indult ökoszisztémák helyreállítása és az élőhelyek közötti ökológiai kapcsolatok erősítésére is.
További javaslat: a prioritási tengely 4minden specifikus célkitűzésénél (S1, S2, S3) található összes támogatott intézkedésénél a természetvédelemmel foglalkozó civil
szervezetek legyenek megnevezve kedvezményezettként. Nem fogadható el, hogy az állam a civil szervezeteket kizárja a működési céljuk szerinti tevékenységre fordítható uniós
forrásokból. Ugyanígy nem fogadható el az ökormányzatok kizárása sem.

2013. december 15. 23:49

Nagy András
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Projektelemzői munkámból fakadóan az alábbi észrevételeket és javaslatokat kívánom tenni.
Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöld-áram termelés fejezet esetében:
A jelen tervezetben is részletezett Hulladéktörvény szerinti jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés során szükséges a biológiailag lebomló háztartási hulladék
begyűjtése, ennek következtében pedig annak hasznosítása. Javaslom a Kedvezményezettek típusa felsorolásban megjeleníteni azokat a szervezeti formákat, amelyek
keretében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók közvetlenül pályázhatnak a tervezett kiírásokra. A szervezeti formákat a jelenlegi és tervezett jogszabályi előírásoknak
figyelembe vételével szükséges meghatározni.
Demonstrációs célú megújuló energetikai minta projektek; a Projekt előkészítés fejezetek esetében:
Javaslom a Kedvezményezettek típusa felsorolásban megjeleníteni azokat a szervezeti formákat, amelyek keretében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók közvetlenül
pályázhatnak a tervezett kiírásokra. A szervezeti formákat a jelenlegi és tervezett jogszabályi előírásoknak figyelembe vételével szükséges meghatározni.
Távhőrendszerek komplex energetikai felújítása, illetve megújuló alapra helyezése fejezet esetében:
Javaslom a Kedvezményezettek típusa felsorolásban megjeleníteni azokat a szervezeti formákat, amelyek keretében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók közvetlenül
pályázhatnak a tervezett kiírásokra. A szervezeti formákat a jelenlegi és tervezett jogszabályi előírásoknak figyelembe vételével szükséges meghatározni.
Tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók esetében lehetnek is és vannak is olyan hulladékhasznosító művek, amelyek melléktermékként hőt és
villamosenergiát termelnek. Szükséges azonban ezeknek a rendszereknek a felújítása és hatásfokának javítása annak érdekében, hogy azonos mennyiségű hulladék termikus
hasznosításával nagyobb mennyiségű hő és villamosenergia termelésére legyenek képesek. Mindez hozzájárul a hagyományos energiahordozók kiváltásához.
Jelen észrevételem megvalósíthatósági tanulmányon alapszik.
Tisztelettel:
Nagy András
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Podobni István
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A szelektív hulladékgyűjtés a mai Magyarországon sajnos máig megoldatlan probléma, nem sikerült a lakosság figyelmét rá felhívni, az emberek életébe beépíteni, mint
mondjuk más nyugat-európai országoknál. Nagyobb promócióval, marketinggel többet is el lehet érni mind a felnőtteknél, mind a fiataloknál. A környezetvédelem a tudatos
nevelésnél kezdődik!
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Nagy András
Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Projektelemzői munkámból fakadóan az alábbi észrevételeket és javaslatokat kívánom tenni.
Az új Hulladék törvény és az Uniós előírásoknak való megfelelés érdekében létrehozni szükséges új rendszerek és létesítmények bekerülési költségeinek nagyságrendje a
tervezet szerinti fejlettebb régiókra vonatkozó támogatási összeg megemelését indokolja. Tekintettel arra, hogy a fejlettebb régióban található háztartások száma Magyarország
háztartásainak közel 30%-a, valamint ebben a régióban keletkezik az egész országban keletkező hulladék mennyiségének közel 40%-a. Javaslom a kb. 10 mrd Ft tervezett
támogatást minimum 20 mrd Ft-ra növelni.
Hulladékkezelési létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése beleértve az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereit fejezet esetében:
Javaslom a Kedvezményezettek típusa felsorolásban megjeleníteni azokat a szervezeti formákat, amelyek keretében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók közvetlenül
pályázhatnak a tervezett kiírásokra. A szervezeti formákat a jelenlegi és tervezett jogszabályi előírásoknak figyelembe vételével szükséges meghatározni.
Továbbá a jelen tervezetben is részletezett közösségi előírásoknak való megfelelés érdekében további hulladékhasznosítási és feldolgozási kapacitások kiépítése szükséges.
A hulladékkezelési létesítmények hálózatába a közszolgáltatói telephelyek racionalizálását is támogatni lenne szükséges, tekintettel arra, hogy az elavult telephely struktúrák nem
teszik lehetővé a költséghatékony működést. A Kormány rezsi csökkentési programjával egyidejűleg szükséges a hulladékgazdálkodási szektornak fejlesztéseket megvalósítani,
ami a támogatások ellenére is hatalmas forrást igényel. A költséges működés racionalizálása megfelelő alapot biztosítana a közszolgáltatóknak a gazdaságos működéséhez
ehhez azonban elengedhetetlen a telephely fejlesztés.
Az elkülönített gyűjtés és szállítási rendszerek fejlesztése fejezet esetében:
Javaslom a Kedvezményezettek típusa felsorolásban megjeleníteni azokat a szervezeti formákat, amelyek keretében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók közvetlenül
pályázhatnak a tervezett kiírásokra. A szervezeti formákat a jelenlegi és tervezett jogszabályi előírásoknak figyelembe vételével szükséges meghatározni.
Tisztelettel:
Nagy András
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Vámos Dóra
Egyéb észrevétel
Fontos környezetünk védelme és annak élhetőbbé tétele. Előtérbe kell helyezni a megújuló energiaforrások alkalmazását és annak kiépítését az egész ország területén.
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Szarka László
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az MTA KÖTEB Energetika és Környezet Albizottságának állásfoglalása (2011):
„Olcsó és könnyű megoldások nincsenek, és az ún. megújuló energiafajtákból a ma ismert megoldásokkal a világ jelenlegi energiaigénye nem elégíthető ki. A megújuló
energiafajtáknak is megvannak a maguk korlátaik, környezeti hatásaik: a szennyezés csökkentésének ára például a természettől energiatermelésre elvett terület nagyságának
növekedése. Tekintve, hogy az energiaforrások egyre növekvő felhasználása következtében az emberiség megsokszorozta természetátalakító tevékenységének intenzitását, a
természetre gyakorolt legnagyobb emberi hatása éppen az energiatermelésnek és -fogyasztásnak van.
Természeti környezetünk megóvása érdekében ezért a legnagyobb lehetőség – globálisan és Magyarországon is − az energia-takarékosságban és az ésszerű energiafelhasználásban rejlik. Természeti lehetőségeinkkel a józan észt követve kell élni: idehaza minden energiafajtát a saját, optimális helyén, és megfelelő mértékben ajánlatos
figyelembe venni. A bioenergiában a helyi felhasználás, a geotermikában a pazarlás megszüntetése, a szélenergiában az egyenletesebb időbeli termelés megvalósítása (pl.
víztározással), a napenergia terén a lokális kiegészítő szerep lehetséges növelése, a vízenergia terén pedig egy teljes, politikamentes újragondolás kínálkozik lehetséges
legfontosabb célkitűzésként.”
A vízenergia hasznosításával kapcsolatban az OP-ben szereplő szöveggel két probléma van: 1) a folyómedrekbe telepítendő ún. áramlásos és úsztatott turbinák létesítésének
mérete akkora, hogy nemigen férnek el a hazai folyókban, 2. nem foglalkozik a legnagyobb vízenergia-potenciálokkal.
Az egyes energiafajták összegzett környezeti hatása inkább függ az energia mennyiségétől (a forrástól függetlenül), mint a forrás jellegétől. A megújuló energiák is van
környezetkárosító jellege (legtöbbször a ritkaföldfém-bányászat révén). A megújulókkal kapcsolatos lényeges tisztában lenni azzal, hogy a) a megújuló energia emissziócsökkentési hatása korlátozott, b) a megújuló energia támogatási rendszer kérdésessé vált, c) A megújulóenergia-hasznosítás volumenét a maga az energetikai rendszer is
korlátozza.

2013. december 15. 22:31

Szarka László
A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az EU-célkitűzés mechanikus másolásának kényszerében is érdemes tudni róla, hogy 15 éve megállt (!) a felmelegedés (internetcím:
http://www.metoffice.gov.uk/news/releases/archive/2012/global-temperatures-2012 ). Az Európai Bizottság meglehetős fáziskéséssel követi e felismeréseket. Közben a
klímamodellek és a valóságos adatok között immár feloldhatatlan ellentmondás alakult ki. Miután a klímamodellre nem bízhatjuk magunkat, a jövőbeni bizonytalanság sokkal
nagyobb, mint amit a klímamodellek alapján gondolnánk.
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Vargha Mártonn
Egyéb észrevétel
Több témához is hozzá kívánunk szólni a Levegő Munkacsoport nevében. Szükség esetén hozzászólásunkat Word vagy PDF formában is el tudjuk küldeni.
Sajnos ez a felület nem alkalmas az operatív programból kimásoltak -- idézetek -- beillesztésére.
Beliczay Erzsébet és Vargha Márton
1. A „Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás” prioritástengely illeszkedjen a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához. Minden térségre és lakosságára van hatása a
klímaváltozásnak, legfeljebb a mértékekben lehet különbség, illetve a felkészülésnek kell az adott területhez igazodónak lennie. Ezért is van szükség az alkalmazkodás
potenciális eszköztárának kifejlesztésére.
Javasolt új specifikus célkitűzések:
a) A mezőgazdaság alkalmazkodó-képességének és a szereplők tudatosságának javítása, az alkalmazkodás potenciális eszköztárának kifejlesztése:
o a cselekvési irányok rendszerezése,
o az agroökológiai potenciálban rejlő lehetőségek feltárása,
o a humánerőforrás fejlesztése,
o K+F+I,
o a menedzsmenteszközök és a külső szabályozási környezetnek való megfelelés számbavétele.
b) A termények és a szerves hulladékok hasznosítása:
o a termények előállítása és felhasználása közben minél kevesebb üvegházgáz és más káros anyag kerüljön a légkörbe.
2. Tisztázandó a dokumentumban:
• mit kell érteni „beruházási prioritás” alatt,
• a specifikus célok és a beruházási prioritás keretében támogatandó műveletek közötti összefüggések, mert azok nincsenek kellően megvilágítva (2.1.3 alpont).
3. A támogatott műveletek kedvezményezettjei közé kerüljenek be az országos és helyi civil szervezetek, szociális szövetkezetek. Biztosítsanak a kkv jellegű szervezeteknek, az
egyéni gazdálkodóknak, önfoglalkoztatóknak új típusú finanszírozási eszközöket (JEREMIE stb.). Vissza nem térítendő támogatást piaci szereplők csak a piaci alapon el nem
végezhető beruházások, közhasznú beavatkozások kapjanak.
4. Prioritási tengely 2-höz:
Hatalmas károkat okoz az országnak, és fölösleges terheket raktak az urbánus és rurális területeken élők vállára a mamut víztisztítók, ahova a távolabbi kistelepüléseket is
rákötötték. Ez az indokolatlanul technológiai megoldás nem csak a forrásokat vonta el, de az üzemeltetést is megdrágítja. Az uniós előírásokkal összhangban a KEHOP-ból csak
olyan vízgazdálkodás támogatható, amelyhez megfelelő megvalósíthatósági tanulmány bizonyítja, hogy az alkalmazott megoldás az érintett település vagy települések számára
az egész életciklusra vonatkozóan szociális és gazdasági szempontból a legkedvezőbb, és környezeti szempontból megfelelő. Csatornázatlan területen is lehet gazdaságot, ipari
tevékenységet fejleszteni. Rendelkezésre állnak a decentralizált szennyvízkezelés gazdaságos technológiái.
5. A 15. táblázatba („Általános és programspecifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében
régiókategóriánként bontva”) javasoljuk fölvenni az indikátorok közé:
– A szennyvízkezelés fajlagos (egy köbméter feldogozott szennyvízre vetített) energiaigénye országos átlagának 20 százalékos csökkenése.
– Az országosan keletkező szennyvíziszap lerakott – nem hasznosított – hányadának 20 százalékos csökkenése.
6. A kármentesítések (szovjet laktanyák, iparterületek, felhagyott hulladéklerakók szennyező hatásának megszűntetése stb.) az utóbbi időkben lelassultak. Ezek szennyező
hatását azonban a késlekedés visszafordíthatatlanná teheti. Javasoljuk a források átcsoportosítását, és a kármentesítés kiemelt célként kezelését.
7. A 4. prioritástengelybe javasoljuk fölvenni specifikus célként:
- Az ökoszisztéma szolgáltatásokról és az éghajlatváltozás ökológiai hatásairól való ismeretterjesztés és annak beépítése az oktatásba, a környezeti nevelésbe és a társadalmi
szemléletformáló tevékenységekbe.
- A specifikus célt megvalósító fejlesztések kedvezményezettjei közé fel kell venni az országos és helyi természetvédő civil szervezeteket.
8. „A Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok ismertségének és társadalmi elfogadottságának javítása” intézkedés kedvezményezettjei közé fel

kell venni az országos és helyi természetvédő civil szervezeteket.
9. Ellentmondás van a 72. lap alján olvasható szöveg:
“Ezen ösztönzők kombinációjának köszönhetően 2022-re összesen 4500 GWh/év zöldáram termelés elérése várható.” és a 73. lapon a 43. táblázat célkitűzése között:
Közel 1500 GWh a 33 százaléknyi (!) különbség. Bár úgy látjuk, hogy a különbséget a GINOP hasonló eredményindikátora tartalmazza, ez az arra való konkrét utalás nélkül
zavaró. Megfontolni javasoljuk azt is, hogy nehéz egy ilyen eredményindikátor mérésekor szétosztani a növekedést operatív programokra – feltéve, hogy a mérés nem
mechanikusan, a projektek által megajánlott kapacitás összegzésével történik. Ezért, és tekintettel az IPCC ötödik jelentésére is, javasoljuk a célértéket mindkét operatív
programban legalább 5000 gigawattórában, mint országosan elérendő összértékben meghatározni annak becslésével, hogy az operatív program az ehhez szükséges
növekedésnek mekkora részét hozza.
10. Az „1. Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés” beruházási műveletek közül ki kell zárni a nagy erőművi és a működtetéshez
a feldolgozott biomassza 30 kilométernél nagyobb közúti szállítását igénylő kiserőműépítési projekteket.
11. A 93. lapon és az 56. táblázatnál megismétlődik a 9. pontban már említett ellentmondás. A megújuló villamosenergiatermelés felfuttatásához célszerű a lakossági
érdekeltséget hosszabb távra, kiszámíthatóan megteremteni, és ezt kommunikálni.
12. Az „Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok esetében” 59. táblázatban javasoljuk „A javított energiafogyasztási besorolással rendelkező
háztartások száma” indikátor helyett „Az alacsony energiafogyasztású – legfeljebb 60kWh/m² éves fűtési energiafelhasználású – háztartások száma” indikátor használatát.
Csak kvantitatív indikátor használatával előzhető meg a gyakorlatilag hatástalan beruházások elszaporodása, valamint érhető el a nyújtott támogatás maximális hasznosulása.
13. Hiányzik az operatív programból az épített környezet élhetőbbé tétele cél. A klímaváltozással valamint az elszegényedéssel nő a lakosság jelentős hányadának egészségét
komolyan veszélyeztető települési levegőszennyezés. Emellett széleskörű probléma a zajártalom is. Szükség van például a levegőtisztasági mérőállomások hálózatának
bővítésére és zajméréssel való fölszerelésükre, különösen a közúti közlekedés által okozott zajnak és/vagy a hatásának a jelentős csökkentésére, a levegőszennyezések (PM,
NOX stb.) visszaszorítására. Ezért a „Klimaváltozás hatásaihoz alkalmazkodás” prioritástengelyt javasoljuk kiegészíteni az alábbi specifikus célokkal:
– Fűtési eredetű levegőszennyezés csökkentése.
– Távfűtés arányának növelése nem fosszilis forrásokra építve.
– Levegőminőség folyamatos monitorozása, a mérőhálózat sűrítése.
– A lakó-, irodai és szociális településrészeket érő zaj- és rezgésszennyezés csökkentése, ezen belül monitorhálózat fölállítása a levegőminőség-mérő állomások bázisán.
– Csapadékvíz visszatartás támogatása.
– Rozsdaterületek zöldterületekké alakítása.
14. Az abszorbció, a projektek hatékonyságának biztosítása és a határidők betarthatósága (kivitelezés stb.) érdekében javasoljuk a projektgenerálás támogatását. Műszaki
tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, települési szintű rehabilitációs projektek kidolgozásának támogatását. Jelenleg a jól tájékozott, saját erővel rendelkező szervezetek
jelentős előnyt élveznek, és ez nem a felzárkózás irányába, hanem a leszakadó térségek hátrányának növeléséhez vezet. Természetesen nem az uniformizálás a cél. De ahhoz,
hogy minden térség, település, megoldandó probléma megtalálja a szükséges legjobb megoldást, az előkészítést, a „részvételre képesítést” támogatni szükséges.
15. A KEHOP forrásmegosztását az alábbiak szerint javasoljuk:
Prioritástengely Finanszírozási Alap Forrásmegosztás%
1. Klimaváltozás hatásaihoz alkalmazkodás* KA 27,57
2. Települési vízellátás, szennyvízkezelés KA 15,00 (28,37 helyett)
3. Hulladékgazdálkodás és kármentesítés KA 16,48 (6,11 helyett)
4. Természetvédelem, élővilágvédelmi
fejlesztések ERFA, KA 5,79 (2,79 helyett)
5. Energiahatékonyság növelése,
megújuló energiaforrások alkalmazása KA 20,78 (26,78 helyett)
6. Energiahatékonyság növelését,
megújulók alkalmazását ösztönző
pénzügyi eszközök ERFA 11,88 (5,88 helyett)
7. TA KA 2,50
*A települési élhetőség javítására, levegő-, és zajszennyezésre, csapadékvíz visszatartására és zöldterületre vonatkozó kiegészítéssel.
Budapest, 2013. december 15.
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Földesi Erzsébet
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Mozgáskorlátozottak Egyesületei Országos Szövetsége (MEOSZ) javaslatok:
Fogyatékossággal élő emberek és családjaik számára az általuk használt lakások elsősorban hőtechnikai szempontú energiatakarékos átalakításához, továbbá
fogyatékossággal élő emberek ellátását biztosító, bentlakásos és nappali oktatási, szociális intézmények (kiemelten a civil szervezetek által fenntartott intézmények ilyen
tevékenységének támogatását – a legutóbbi ilyen pályázatból kifejezetten ki voltak zárva a civil szervezetek) energiatakarékossági szempontú átalakításához, esetleg
környezetkímélő, megújuló energiaforrásokra történő átálláshoz célzott pályázati források biztosítás önrész nélkül, vagy legfeljebb 10 %-os önrésszel
Indoklás: Az ilyen családok és intézmények hátrányainak kompenzáláshoz, az energia takarékosság általános célja mellett, önálló pályázati források biztosítása szükséges.
dr. Hegedüs Lajos, elnök, MEOSZ

2013. december 15. 19:39

Lőrincz Kálmán Házat – Hazát Alapítvány közgazdász, igazgató
Egyéb észrevétel

A Házat – Hazát Alapítvány kuratóriuma vallja és bizton állítja, hogy a 20 éve létrehozott civil szervezet széleskörű társadalmi-, állami-, önkormányzati és Uniós támogatással,
valamint a világ magyarságának összefogásával – tehát a mi szervezetünk szervezésével, és kivitelezé-sével - évente akár 1000 új és felújított gyermekváró otthont képes
létrehozni, helyi vállalkozók, azaz a KKV-szektor aktív mobilizálásával. Forrásigény 12-15 md. Ft, 150 ezer Ft/négyzetméter/
A civil tetterő mozgósítása megállíthatja a nemzetfogyást, ösztönözheti a kényszerből kül-földre vándorolt fiatalok visszatérését, hogy inkább a szülőföldjükön képzeljék el a
jövőjüket, Itthon érezzék magukat Otthon. A saját lakás-, a saját otthon reményének felcsillanása lehet számukra a leg-főbb vonzerő, valamint a megfelelő munkahely, amiben a
Gyere Haza civil szervezet nyújt segítő kezet a fiataloknak.
Véleményünk szerint az állam- és a civil - szerveztek jótékony együttműködése megerősíti a helyi közösségeket. Esélyteremtő programok támogatásával, valamint az Új
Nemzedék Jövőjéért Program – mint az otthon – és családteremetés felkarolója-, a Vidékfejlesztési Mi-nisztérium demográfiai földprogramjával – mint az egyéni és
településszintű öngondosko-dás erősítője-, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatási politikájával – mint a fiata-lok elhelyezkedését segítő- és a helyi önkormányzatok
igényeit összefésülve e minisztériu-mok fentiekben részletezett célra tervezett, ill. tervezendő hazai- és uniós forrásaival, a vá-zolt gondok jelentősen oldhatóak- és javíthatóak.
Építésügyi Minisztérium – de legalább egy döntési helyzetbe hozott kormánybiztos – hiánya igen nehezíti a felsorolt témák egységes kezelését, a törvényi szabályozás
összhangjának kialakítását, megfelelő korszerű lakáspolitika létrehozását – benne a szoc.pol. mértékének és az építési költségen belüli arányának változtatását - és annak
ugyancsak összehangolt fi-nanszírozását, szervesen illeszkedve mind a hazai, mind pedig az EU 2014-2020 célkitűzé-seihez, forrás-felhasználásához.
Kérjük, hogy a Házat – Hazát Alapítvány legyen feltüntetve, ill. bevonva az Operatív Programok készítésébe, a résztvevő szervezetek listájába, hiszen 1992 óta működő- és a
gyermekváró otthonteremtés elkötelezett, két évtizedes gyakorlati eredményt felmutató civil-szervezet, amely a „gyökerektől építkezik”!
Mellékeljük a Házat – Hazát Alapítvány tevékenységének társadalmi hasznosságát bemutató összeállítást:
- Rászoruló pályakezdő fiatalok gyermekváró otthonhoz juthatnak
- Demográfiai mutatók javulásának lehetőségét hozhatja magával
- Fiatal szakemberek visszahívásával a vidéki településekre javul a vidék társadalmi struktúrája
- Reményt „villant” fel a fiatal korosztály otthonteremtési gondjainak megoldására, ami javíthat a fiatalok hangulatán, jövőképén
- A felépítendő-, felújítandó otthonok 20-30 km-es körzetében az alapítvány segíthet munkahely felkutatásával – az önkormányzatokkal szoros együttműködésben – a fiatalok
elhelyezkedési gondjain, ezáltal a társadalom munkanélküliség – mutatója is javulhat
- Az alapítvány bármilyen támogatása nem egyszer, hanem többször hasznosul mind a fiatalok-, mind pedig a kormányzat számára, mivel az alapítvány forrás-támogatását, azaz
az építkezéshez megelőlegezett forrást vissza kell fizetnie a fiatalnak, havi törlesztés formájában, tehát nem adomány e támogatás. Így azon túl, hogy jobban megbecsüli a fiatal a
kapott segítséget, a visszatérülő összegből újra és újra építkezni tud az alapítvány, újra forrás képződik az otthon-teremtéshez
- Az otthonteremtő tevékenységből a költségvetésnek is folyamatos bevétele származik különféle módon és szinten /ÁFA-bevétel/
- Az otthonteremtés – miközben állami feladatot lát el - az építőipar- és építőanyag-ipar lendítésén keresztül hozzájárul a gazdasági fejlődéshez
- Az energiatakarékos/ A+/házak építésével a környezet kímélésen túl, a beköltöző családok rezsiköltségei is jelentősen csökkennek
- Az otthonteremtés pozitív hatással lehet a fiatal közvetlen családjára-, baráti- és ismeretségi körére, tehát a társadalom egészére, csökken a szociális feszültség
- Az alapítvány a közösségteremtő kaláka-munka alkalmazásával az emberi kapcsolatok megváltoztatásához is hozzájárul, hiszen ez is a nemzet felemelkedésének fontos
eleme, amire az országnak nagy szüksége van jelenleg is. Példát mutat az alulról jövő civil - kezdeményezések erejéről és annak társadalmi támogatottságáról

2013. december 15. 19:39
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Lőrincz Kálmán, Házat – Hazát Alapítvány
Egyéb észrevétel
A 2014 – 2020-as Európai Uniós Fejlesztési időszak az otthonteremtés szempontjából tekintve, vélemény az egyes Operatív Programokhoz kapcsolódóan.
Alapítványunk abszolút egyetért az Új Széchenyi Tervben megfogalmazott célokkal: „a kormányzat mind gazdaságpolitikai, mind társadalompolitikai szempontból fontos kérdésként kezeli az otthonteremtést, amelynek vitathatatlan a fenntartható gazdasági növekedést generáló szerepe, a foglalkoztatottságot növelő hatása, miközben a költségvetés
lakás-szektorra fordított forrásai nagyrészt megtérülnek. A lakáspolitika alappillére a saját tulajdonú lakás megszerzésének segítése.”
Természetesen ez az átfogó célmeghatározás semmit sem von le a bérlakás-építés fontosságát hangsúlyozó szakértői vélemények megalapozottságából.
Véleményünk szerint korszerűsített energia-felhasználású lakásfelújításokhoz-, gyermek-váró otthonok építéséhez hosszú távú-, kiszámítható- és kiegyenlített lakáspolitikára
lenne szükség, amely mind az építőanyag-iparra-, mind az építőiparra, mind pedig az egész gazda-ságra piacélénkítő hatást gyakorolna. Nem hagyható figyelmen kívül az a tény
sem, hogy ez a rendszer is csak akkor működne hatékonyan, amennyiben egy kézben összpontosulna e témák irányítása.
A fentiekben kifejtett célok mindegyikéhez szervesen kapcsolódik a Házat – Hazát Alapítvány 1992-től életre hívott és működtetett programja, amely gyermekváró otthonok
felépítését-, ill. vidéki települések elhagyott, régi családi házak felújítását-, energiakorsze-rűsítését szorgalmazza és segíti olyan rászoruló fiatalok számára, akik önerőből nem
tudnának otthonhoz jutni.
Ezt a célt: - korszerű- és gyors eljárással, építéssel jó minőségű,
- rövid kivitelezési idejű,
- energiatakarékos, A+ - energiaosztályba sorolt kulcsrakész és
- öngondoskodás beépítése melletti
otthonok építésével és üzemeltetésével, a mindenkori piaci bekerülési áraknál olcsóbban va-lósítja meg, non profit alapon, állami- és önkormányzati szerepvállalással karöltve.
Állami és Uniós szerepvállalás, támogatás jótékony hatásai:
- rászoruló lakás-várományosok – az önerejükön felüli – alapítvány által megelőlegezett építési öltséget törlesztik – infláció-követően - előre kiszámítható módon és mértékben és
az így visszaforgatott összegeket az alapítvány újrahasznosítja, beépíti új lakások építésébe, felújításába. Az egyszeri állami- és uniós támogatás így folyamatában újrahasznosul,
miközben erősödik az egyén öngondoskodó szerepe.
- Az alapítvány működésével, azaz építkezés-, felújítás során folyamatosan költségvetési ÁFA - bevételt generál több szinten is, mint az az Új Széchenyi Tervben is
megfogalmazódott.
- az otthonteremtéssel ösztönzi a fiatalok gyermekvállalását, mert van hová megszületnie a gyermekeknek, tehát „besegít” a nemzetfogyás megállításába.
- Sokirányú gazdasági fejlődést indukál
A felsorolt szempontok a kormány Otthonteremtési Programjának alapértékei, amelyeket szintén vall- és működtet a Házat - Hazát Alapítvány, miközben a társadalom egészére
kiha-tással van, mint pld: a fiatalok lakhatási költségeinek csökkenésére, a közösségi élet felpezs-dítésére a kis településeken- és a városokban egyaránt.
Az előzőekben elmondottak számos téren kapcsolódnak, illetve erősítik, segítik a Gyere Haza Alapítvány/külföldről hazatérő fiatalok segítése/ munkáját és más hasonló célokat
meg-fogalmazók munkáját, azaz egymást erősítve a különböző szervezetekkel még hatékonyab-ban teljesülhetnek a Kormány, az Unió ez irányú céljai és a társadalmi elvárások.
Mint köztudott a magyar lakosság jelentős része előnyben részesíti a saját tulajdonú ingat-lant, ez nem hagyható figyelmen kívül, amikor az alapítványunk tulajdont biztosító
otthon-teremtő tevékenységének fontosságát hangsúlyozzuk/ nyerészkedés kizárva jelzáloggal/. Általában ugyanis a magyar embernek ez az egyetlen vagyontárgya élete során
és egyben a gyökereket is jelenti számára, ami szintén nem elhanyagolható szempont, a bérlakások mobil - szerepét hangsúlyozókkal szemben.
Ilyen gyermekváró otthonok létrehozására-, építésére-, felújítására szakosodott a Házat – Hazát Alapítvány immár 20 éve, tehát kimunkált építési- és családkiválasztási
módszerrel, a mindenkori közgazdasági-, jogi viszonyokhoz illeszkedő szisztémával segíti a rászoruló fiatalo-kat az otthonhoz jutásban, mely otthonok – az ország bármely részén
– a helyi építészeti ele-meket is igyekszik megjeleníteni, tehát esztétikai élményt is nyújtva a beköltöző családok-nak.
A mindenkori kormánynak és a létrehozott támogatási rendszerének helyzetbe kell hoznia - a már meglévő családok támogatása mellett – azokat a fiatalokat is, akik még nem
rendelkez-nek otthonnal és kilátásuk sincs rá, így esélyük és hajlandóságuk is kisebb a gyermekvállalás-ra, pedig a családalapítás erőteljesen összefonódik az
otthonteremtéssel. A támogatási rend-szer milyensége megállíthatja a demográfiai fogyást és egyben a helyzetbe hozott fiatalok a társdalomnak még hasznosabb tagjaivá
válhatnak.
Hiányzik tehát egy biztos alapokra épülő – energia-hatékony lakásépítési-, felújítási- azaz egy Otthonteremtési Program, - amelynek egy igen komoly szeletét tudná lefedni
alapítványunk építő működése - erre szánt állami pénzügyi alapok létrehozásával, forrás-támogatással/pld. kamattámogatás átcsoportosításával/.

Amíg alapítványunk kevés forrásból is intenzíven tudott működni, addig 40 családnak épített átlagban 100 négyzetméteres gyermekváró otthont, amelyekbe – a már meglévő
gyermekek mellé - további több,mint félszáz gyermek született / alapítványunkról több információ található a honlapon: www.hazathazat.hu-n és a http://ringmagazin . hu videotárában/.
• Jelenleg sajnos a 19-29 év közöttiek nehéznek érzik az életkezdést, különösen a lakásvásárlást és ez hatványozottan érvényes a pályakezdő fiatalokra. A többség a szülőknél
lakik, a városi fiatalok kevesebb, mint a fele költözött el szüleitől, saját lakással csak 19% rendelkezik/K&H felmérés/. Lakásvásárlást csupán 13 % tervez a következő 3 évben,
további 24 % „talán belevág” az ingatlan-vételbe.
• Ezen az aggasztó negatív felfogáson képes a Házat- Hazát Alapítvány változtatni, megfelelő állami és uniós szerepvállalással. Programunk egy új Honfoglalásnak is beillik, a
fiatalok Honfoglalása kisebb –nagyobb településeken.
Bizonyítékként álljon itt egy idézet, egy az alapítványhoz érkezett levélből, feladó: Zalabér polgármestere: „…..Az Önök, valamint Zalabér község önkormányzatának törekvései egy
irányba mutatnak. Ahogy a hátrányos helyzetű kistérségekben, így nálunk is jelentős probléma, hogy a fiatalok a tanulmányiak befejezése után településünket elhagyva keresik
boldogulásukat, telepednek le, alapítanak családot külhonban. Ennek negatív hatása viszont begyűrűződik a térségben induló innovatív projektekbe, jól képzett munkaerő
hiányában csak kívülről építkezhetünk. Képviselő Testü-letünk elkötelezett az olyan település- és térségfejlesztési programok mellett, amelyek az ifjak letelepedését, helyben való
boldogulását segíti. Felajánlom partnerségünket munkájukhoz.”
Lehet tippelni hány településről írhatnának ma Magyarországon hasonlót? , de ne csak a tartalomra, hanem, a szellemiségre is figyeljünk! E levelet nem a kétségbeesés, a
tehetetlenség érzete ihlette, hanem a tenniakarás és az összefogás reménye. Minden benne van, ami a mindannyiunk égető gondja-baja: népesség-fogyás, munkahelyek
hiánya, kistelepülések elnéptelenedése, lepusztulása.
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Hajnal-Ujhelyi Rita
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2013. december 13-án megküldte az operatív programhoz kapcsolódó konkrét projektjavaslatait az OP tervezőinek és az illetékes
minisztériumoknak.
Tisztelettel: Hajnal - Ujhelyi Rita, Nyíregyháza MJV Önkormányzata
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Tornóczky Mónika
A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A horizontális célok között a KEHOP első helyen említi a "KLÍMAVÁLTOZÁS KEDVEZŐTLEN HATÁSAINAK MEGELŐZÉSE ÉS MÉRSÉKLÉSE, AZ ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG
JAVÍTÁSA" horizontális célt, amelyen belül azonban csak két beavatkozási irányt nevesít – Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, természeti katasztrófák kockázatának
csökkentése –, továbbá ezek lebontása kizárólag a víz és természeti katasztrófák kérdéseit tartalmazza.
Az Európa 2020 Stratégiával összhangban felhívjuk a figyelmet arra, hogy napjainkra felértékelődött a városok szerepe, ahol a kedvezőtlen városi klimatikus viszonyok miatt a
klímaváltozás negatív hatásai fokozottan érvényesülnek. Ezzel szoros összefüggésben, az „EU tematikus cél 5: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés
és -kezelés előmozdítása” eléréséhez a városokra vonatkozó kiemelt figyelem nélkül nem valósítható meg.
Egyesületünk álláspontja szerint a "KLÍMAVÁLTOZÁS KEDVEZŐTLEN HATÁSAINAK MEGELŐZÉSE ÉS MÉRSÉKLÉSE, AZ ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG JAVÍTÁSA" horizontális
célterületbe be szükséges venni a VÁROSI KLÍMAJAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK beavatkozási irányt. Ennek közvetlen és közvetett specifikus céljai: 1. Jelentős párologtató felületetet,
állományklímát biztosító városi zöldfelületek és városon belüli víztestek létesítése és fejlesztése (ezen belül városi fasorok telepítése, a lokális klímát javító tetőkertek és zöld
falak telepítésének támogatása; meglévő zöldfelületi rendszerek hatékonyan üzemeltethető átalakítás/átállás támogatása), 2. Városi felszíni vízkészlet megőrzése, fejlesztése (a
helyben szikkasztás, esővízgyűjtés, öntözéses felhasználás, a vízzáró burkolatok csökkentése, vízmegtartás elősegítése)
A városok éghajlatváltozásban betöltött szerepe miatt az „EGÉSZSÉGES, FENNTARTHATÓ KÖRNYEZET BIZTOSÍTÁSA” horizontális célok között fontosnak tartjuk bevenni – az EU
prioritásrendszerében kiemelten szereplő – TELEPÜLÉSI ZÖLD INFRASTRUKTÚRA beavatkozási irányt. Ennek közvetlen és közvetett specifikus céljai: 1. Városi zöld gyűrűk és
zöldfolyosók megőrzése, fejlesztése (ezen belül: patakok, vízfolyások, tavak, vízpartok természetközeli revitalizációja; fasorok, zöldsávok, fásított sétányok fejlesztése, 2.
Zöldfelületi arány növelése, 3. A helyi lakosság életminőségét javító pontszerű zöldfelületek fejlesztése (ezen belül: szabadtéri sport és rekreációs területek fejlesztése; oktatási
és egészségügyi intézmények oktatást, nevelést, testedzést, rehabilitációt és rekreációt szolgáló kertjeinek fejlesztése; lakóterületi játszóterek rendezése, fejlesztése; közparki,
közkerti fejlesztések); 4. A településfejlesztés és -rendezés folyamatában a természet védelmének, megtartásának és fejlesztésének erősítése (auditrendszer létrehozásának
támogatása, fejlesztési és rendezési tervkészítés támogatása, szakmai képzések és tudatosság programok támogatása civil szervezetek, helyi közösségek bevonásával, K+F
támogatások, városi mintaprojektek beruházási támogatása)
A „2.5.3. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések” keretében a megújuló technológiák tervezett támogatása nem tartalmazza a szélenergia kategóriát, amellyel a
pont kiegészítendő.
(Beleznay Éva, HuGBC elnökségi tag)
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Friedmann Lajosné
Egyéb észrevétel
ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS KIEMELT TÁMOGATÁSA
Az Európai Unió kiemelt célként kezeli a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztését az előttünk álló 7 éves támogatási ciklusban. Az Európai Bizottság 2013. május 6-án kelt
dokumentumában („Környezetbarát infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése”) részletesen meghatározza a ZÖLD INFRASTUKTÚRA fogalmát, annak gazdasági- ,
szociális-, és ökológiai előnyeivel, illetve a klímaváltozás elleni harcban betöltött nélkülözhetetlen szerepével.
Az emberi lét alapját képező ökoszisztéma-szolgáltatások hanyatló színvonala, a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség csökkenésének akkut problémája az uniós
tagországok területén súlyos gazdasági károkhoz vezet évről évre, amelynek mértékét uniós szinten sok száz milliárd euróban lehet kifejezni. A Bizottság közleményét adó
háttértanulmányok ezen túl azt is bemutatják, hogy a ZÖLD INFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉSE, az Unió legfőbb szakpolitikai céljaival összhangban SZÁMOTTEVŐ
MUNKAHELYTEREMTÉSSEL JÁR ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST EREDMÉNYEZ.
Mindezek alapján ’A Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás’ és a ’Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések’ prioritási tengelyeken belül javasoljuk az alábbi
intézkedések támogatását:
- Zöld Infrastruktúra audit- és települési fejlesztési terv létrehozásának támogatása.
- Meglévő zöldfelületi rendszerek átalakítására és extenzív üzemeltetésre való átállás támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztésével kapcsolatos szakmai képzések támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA tudatosság programok, civil szervezetek, helyi közösségek bevonásával.
- Zöld vagyonnal gazdálkodó szervezetek részére települési zöldfelületi rendszerek nyilvántartási-, értékszámítási- és zöldfelület menedzsment szoftverek beszerzésének
támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA modellprojektek beruházási támogatása.

- Országos- és regionális szintű ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek beruházási támogatása.
- Nagyvárosi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek támogatása.
- Speciális városi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA elemekre vonatkozó ösztönzők és támogatások: zöldtetők, zöldhomlokzatok és zöldfalak, ’esőkertek’, stb.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA K+F támogatások.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK potenciális területei elsődlegesen a városok és nagyvárosok, az urbánus környezet, ezért
a támogatási források jelentősebb része itt kell, hogy érzékelhető változásokat generáljon.

Majd minden témakörhöz kapcsolható a zöld infrastruktúra, ezen belül szakterületünk, a zöldtető, zöldhomlokzat és azok növényalkalmazásai (elsősorban az extenzív zöldtetők és
a tetőre telepíthető szárazságtűrő növények alkalmazása értékelődik fel)
Vízgazdálkodás
Mezőgazdaság, vidékfejlesztés (szárazságtűrő növények szerepét erősíteni kell)
Épített környezet, településfejlesztés, települési infrastruktúra (zöld építészeti megoldások, zöld infrastruktúra, ökoszisztéma szolgáltatások)
Energetikai infrastruktúra (pl. az elektromos légkondicionáló berendezések helyett alternatív, energiatakarékosabb épülethűtési módszerek elterjedése/elterjesztése (pl.
árnyékolás zöldtetőkkel, zöldfalakkal)
Katasztrófavédelem
Kiemelt jelentőséggel bír a zöldtetők csapadékmegtartó képessége: Városi környezet - a zöldtető a csapadékvíz felhasználója, illetve átmeneti tározója, amelynek helye minden
épület esetében adott a tetőn.

A VATI 2011-ben Klímabarát városok- Kézikönyv az európai városok klímaváltozással kapcsolatos feladatiról és lehetőségeiről címmel megjelent tanulmánya rámutatott „ A
fenntartható, klímabarát stratégiák és megoldások nemcsak az energetikára vonatkoznak, hanem a vízgazdálkodásra és a zöldépítészeti eszközökre (zöldtetők, zöldhomlokzatok)
is.
Nagyon sok ismert, elfogadott nemzetközi minta áll rendelkezésre.
A ZÉOSZ 2000 óta az Európai Zöldtető Szövetség/EFB tagja, nem egy nemzetközi példát, városi stratégiát tudunk példaként állítani, ahol a zöldtetők, zöldhomlokzatok építését
kötelezővé tették, Koppenhága, a dán főváros ezt annak a tervnek a keretében vezette be, amelynek köszönhetően 2025-re várhatóan zéró karbon-kibocsátásúvá válik. Az utóbbi
néhány évben számos, a zöldtetőkhöz kapcsolódó kezdeményezés született a város részéről: Városfejlesztési terv, Klímaterv , Helyi tervek, Kézikönyv az épületek környezetének
kialakításához, Fenntarthatósági eszközök.
Bízunk benne, hogy a 2014-20 időszak operatív programjaiba a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS kiemelt jelentőséggel fog bekerülni.
Zöldtetőépítők Országos Szövetsége
(bejegyzés alatt új név: Zöldtető- és Zöldfal Építők Országos Szövetsége )
a Green City Tanács alapító tagja
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Friedmann Lajosné
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A KEHOP horizontális céljai 1. Beavatkozási irányokat üdvözöljük, de a kiírást kérjük kiegészíteni, javasoljuk a klímabarát építészeti megoldások ösztönzését, a pályázatokban
erre irányuló törekvések hangsúlyosabb megjelenését, így a (extenzív) zöldtetők, zöldhomlokzatok, mennyiségének, az árnyékoló, fényvisszaverő felületek, a csapadékvíz talajba
szivárgását, elpárolgását lehetővé tevő vízáteresztő felületek, burkolatok) is részesítsék előnyben az épületek energetikai korszerűsítése, illetve az új, közel nulla
energiaigényű épületek építése kapcsán. Javasoljuk, hogy a pályázatokban ezen eszközökkel megvalósult fejlesztések kapjanak plusz pontokat, de elvárjuk azt is, hogy a
megvalósult beruházásokat később is ellenőrizzék, kövessék, hogy a horizontális célok érdekében tett lépések valóban hosszútávon hozzájáruljanak a célok eléréséhez.
A horinzontális célok eléréséhez a figyelemfelhívásban, tájékoztatásban, szemlélet formálásban pedig a NGO, civil szervezeteknek meghatározó szerepük van/ lehet, ezért
elvárjuk, hogy ezen szereplők is lehetőséget kapjanak önállóan pályázni programjaikkal, kiemelt (100%-os) támogatással.
Zöldtetőépítők Országos Szövetsége
(bejegyzés alatt új név: Zöldtető- és Zöldfal Építők Országos Szövetsége )
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Friedmann Lajosné
A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A horizontális célok között az anyag első helyen említi a "Klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása" célt, amelyen
belül azonban csak két beavatkozási irányt nevesít (Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, természeti katasztrófák kockázatának csökkentése).
Álláspontunk szerint a beavatkozási irányok közé - tekintettel arra hogy napjainkra felértékelődött a városok szerepe, ahol a kedvezőtlen városi klimatikus viszonyok miatt a
klímaváltozás negatív hatásai fokozottan érvényesülnek - fel kell venni a városi klímajavító intézkedések beavatkozási irányt..
Ennek közvetlen és specifikus céljai lehetnek:
• jelentős párologtató felületetet, állományklímát biztosító városi zöldfelületek és városon belüli víztestek létesítése és fejlesztése
• a helyben szikkasztás, esővízgyűjtés, öntözéses felhasználás, a vízzáró burkolatok csökkentése, vízmegtartás elősegítése
• városi fasorok telepítése
• a lokális klímát javító zöldtetők és zöld falak, homlokzatok telepítésének támogatása
Az általunk kiemelten javasolt klímabarát építési megoldások:
• A zöldtetők - ökológiai előnyei közül a legfontosabbak: az oxigéntermelés, a szén-dioxid-megkötés (fotoszintézissel), a levegő tisztítása, a porszennyezés csökkentése, a
páratartalom szabályozása, a környezeti klíma javítása, a hőcsillapítás, a hangszigetelés, a csapadékvíz visszatartása, csatornarendszer kímélése, élettér biztosítása a rovarok
és a madarak számára, esztétikai és pszichológiai hatás.
• A zöldfalak, zöldhomlokzatok - az esztétikai megjelenésükön kívül számos pozitív hatásai vannak. Előnyös tulajdonságuk, hogy kül- és beltéren egyaránt, fotoszintézis által
széndioxidból oxigént állítanak elő, amivel tisztítják a levegőt. Jelentős porfogó tulajdonsággal rendelkeznek így a városi por egy részét is képesek felvenni. A levegőtisztítás

mellett a falakon megjelenő növényzet hőszigetelő hatású, nyáron árnyékol, télen benntartja a meleget, így energiatakarékosabbá válhat az épület. Kültéren véd a zajszennyezés
ellen és beltéren hangszigetelő hatása is van.
Az Európai Bizottság a 2010 utáni biodiverzitási politikája részeként foglalkozik az uniós zöld infrastruktúra kérdésével. A biológiai sokféleség természeti tőkénk is, amely
gazdaságunkat támogató ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújt.„ A biológiai sokféleség fenntartását, és a fajok kihalásának megállítását célozza az Európai Bizottság tízéves
stratégiája, mely program hat célt tűz ki a tagállamok számára, ezek egyik fontos eleme az ökoszisztémák fenntartása. Elsősorban zöld infrastruktúrák kiépítésével helyre kell
állítani az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott ökoszisztémák 15 százalékát.
Az egészséges, fenntartható környezet biztosítása horizontális célok közül hiányoljuk a települési zöld infrastruktúra beavatkozási irányt. Ennek közvetlen és specifikus céljai
lehetnek:
• városi zöld gyűrűk és zöldfolyosók erősítése
• szabadtéri sport és rekreációs területek fejlesztése
• oktatási és egészségügyi intézmények oktatást, nevelést, testedzést, rehabilitációt és rekreációt szolgáló kertjeinek fejlesztése
• patakok, vízfolyások, tavak, vízpartok természetközeli revitalizációja
• lakóterületi játszóterek rendezése, fejlesztése
• zöldfelületi arány növelése
• fasorok, zöldsávok, fásított sétányok fejlesztése
• közparki, közkerti fejlesztések
Ugyanezen horizontális célon belül a természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések beavatkozási irányon belül fontos specifikus célnak tartanánk a folyóink mellékágainak
komplex rehabilitációs programját (halbölcső szerep, turisztikai szerep, ártéri gazdálkodás szerep, táji érték szerep, természetvédelmi szerep), valamint a települési helyi
értékvédelmi program (egyedi tájérték, helyi természetvédelmi terület és értékek) beindítását.
Továbbá ugyanezen horizontális céloknál kiemelt jelentőséggel bír a természeti katasztrófák megelőzése, itt is hangsúlyozandó a zöldfelületek, különös tekintettel a a zöldtetők
csapadékmegtartó képessége: Városi környezet - a zöldtető a csapadékvíz felhasználója, illetve átmeneti tározója, amelynek helye minden épület esetében adott a tetőn.
A zöldtető révén
- a keletkezés helyén történik a vízlefolyás csökkentése, illetve késleltetése,
- nem kell erre a célra tározó műtárgyat építeni,
- kiegyenlíti a csapadékintenzitást,
- csökkenti az árhullámokat a vízgyűjtőkben,
- kisebb csatorna-keresztmetszetek is lehetségesek,
- elkerülhető a csatornabővítés,
- tiszta, szűrt víz jut a csatornába, így a karbantartási és szennyvíz-tisztítási
költségek alacsonyabbak.
A beépített városrészeken belül a zöldtetők létesítésén kívül nincs is más lehetőség átmeneti tározók létesítésére. Mi a legjobb gyakorlat közé sorolandónak tarjuk a zöldtetők
építését is! A városi vízgazdálkodás szerves részét kell képezze a vízgyűjtő-gazdálkodásnak, a Víz Keretirányelv céljai, a vizek jó mennyiségi és minőségi állapotának elérése
érdekében.
A pályázatokhoz általunk ajánlott szakanyag: Mrekva László* Horváthné Pintér Judit** A zöldtetők szerepe a csapadékvíz felhasználásban és átmeneti tározásában a városi
területeken ; Zöldtetővel a városi árvizek ellen http://www.e-epites.hu/793
Javasoljuk, hogy a lakosság és intézmények természeti katasztrófák, árvizek
kezelésére való felkészítése egészüljön ki a megelőzéssel kapcsolatos
szemléletformálással is.
A horinzontális célok eléréséhez a figyelemfelhívásban, tájékoztatásban, szemlélet formálásban pedig a NGO, civil szervezeteknek meghatározó szerepük van/ lehet, ezért
elvárjuk, hogy ezen szereplők is lehetőséget kapjanak önálló pályázni programjaikra, kiemelt (100%-os) támogatással.

2013. december 15. 16:55

Kígyóssy Gábor
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
dr. Molnár Krisztián megyei főjegyző nevében
Balsay István és Kígyóssy Gábor
Hiányoljuk annak rögzítését, hogy az energiaellátás biztosításánál a lehető legoptimálisabb energiamixben kell gondolkodni, illetve Közép-európai léptékű együttműködésben.
A lehatárolás szerint az állami és lakossági épületenergetikai beruházások a KEHOP-ból, az önkormányzatiak pedig a TOP/VEKOP-ból kaphatnak forrásokat. Nem egyértelmű,
hogy mi a helyzet a vegyes tulajdonú épületekkel?
A fejlesztéseknél fontos a közösségi - önkormányzati - lakossági rendszerek összekapcsolása.
A demonstrációs mintaprojektek (75. oldal) kapcsán kiemelten fontosnak tartjuk, hogy legyen lehetőség komplex térségi mintaprojektek megvalósítására is, amelyek helyi
gazdaságfejlesztési hatása is jelentős (a lehatárolás miatt a TOP-ban erre sajnos nincs mód).
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Kígyóssy Gábor
Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
dr. Molnár Krisztián megyei főjegyző nevében
Balsay István és Kígyóssy Gábor

A Natura 2000 kapcsán a terület tulajdonosokkal és használókkal sokkal szorosabb kapcsolat kialakítása szükséges, hogy védelem és használat alakuljon ki. Meg kell teremteni
az ezeket a területeket érintő, nemzetgazdasági szempontból jelentős fejlesztések területi igénybevételének átlátható rendszerét (a TOP térségi fejlesztései kapcsán is indokolt
lehet az országos egyeztetési szint, hiszen önmagukban a megyék vagy a települések erre nem képesek).
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Kígyóssy Gábor
Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
dr. Molnár Krisztián megyei főjegyző nevében
Balsay István és Kígyóssy Gábor
A hulladékok gyűjtése, kezelése és elhelyezése szempontjából különösen ügyelni kell arra, hogy stratégiai léptékű irányváltásokra minél ritkábban kerüljön sor, mert ez nehézzé
teszi az egyes alrendszerek alkalmazkodását.
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Kígyóssy Gábor
Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
dr. Molnár Krisztián megyei főjegyző nevében
Balsay István és Kígyóssy Gábor
Komoly problémának látjuk, hogy a KEHOP (és a többi OP) sem kezeli a 2000 LE alatti szennyvizes projekteket.
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Kígyóssy Gábor
A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
dr. Molnár Krisztián megyei főjegyző nevében
Balsay István és Kígyóssy Gábor
Fontos, hogy a felmelegedés mellett az intenzív esőzések kezelésére is fel kell készülni.
A bányaművelés visszaszorulása miatt feltörő karsztvizek ivóvíz tisztaságúak (pl. Fejér megyében a Bakonyalja - Csór térségében). Ezek felfogása és a vízhiányos területekre
történő eljuttatása jelentős közérdek.
37. oldal, belvíz: az önkormányzatok szerkezeti terveinek és szabályozásainak elkészítésénél a jelenleginél nagyobb mértékben szükséges figyelembe venni a megyei / térségi
bel- és külterületi elöntéssel / áradással / időszakos vízfolyással érintett rendezési tervek előírásait. Ebben nagyobb hatáskört kaphatnának a megyei önkormányzatok.
Az árvizek kapcsán hangsúlyozzuk a füzérszerűen egymáshoz kapcsolódó települések közötti hatékony kommunikáció biztosításának fontosságát. Az árvízterek művelési ág
váltására fel kell készülni!
A nagyobb tavaink (mint Fejér megyében a Velencei-tó) a vízutánpótlás és tározás biztosítására gondolni kell.
38. oldal, dombvidéki területek
Az intézkedéshez kapcsolódóan indokoltnak tartjuk a Fehérvárcsurgó II. víztározó kialakítását, amely az ivóvíz tárolása és Székesfehérvár és térsége vízellátása szempontjából is
meghatározó jelentőségű. Javasoljuk emellett a Sárrét tájvédelmi körzet tározó céljára történő igénybe vétele vizsgálatát.
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Kígyóssy Gábor
Egyéb észrevétel
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
dr. Molnár Krisztián megyei főjegyző nevében
Balsay István és Kígyóssy Gábor
KEHOP stratégiához:
Egyetértünk a meghatározott prioritási struktúrával és célrendszerrel. Elsőként az EU által előírt ivóvíz, szennyvíz követelményeknek kell megfelelnünk.
A 12. oldalon az erózió kapcsán kiemelnénk, hogy a különösen értékes dombvidéki szántóterületeken vegetációmentes időszakokban jelentősen megnő az erózió veszélye.
13. oldal, klímaváltozásra való felkészülés - az említettek mellett nagyon fontos az emberek felkészítése drámaian megnövekvő számú forró napokra, valamint nagyobb figyelmet
fordítani a lakókörnyezet klímaváltozással kapcsolatos feladataira (pl. erdősítés, parkosítás, gyepesítés). A klímaváltozásra való felkészülést a szegényebb társadalmi csoportok
számára is biztosítani kell.
Egyéb észrevétel
Fontos leszögezni, hogy az EU direktíváknak való megfelelés adta kényszerpályák, illetve az EU által a tervezési időszakra meghatározott célrendszer (EU 2020) és a Partnerségi
Megállapodás ez által döntően befolyásolt nemzeti célrendszer - amelyben háttérbe szorul pl. a vízvédelem vagy a megelőző környezetvédelem - nagymértékben leszűkíti a
KEHOP céljainak, prioritásainak és forrásallokációjának módosítási lehetőségeit.
A fentiek miatt nagyon szűkösek a források az ország környezetvédelmi problémáihoz, vállalásaihoz képest. A KEHOP ezért szinte kizárólag az EU-s követelményeknek
(hulladékos és szennyvizes fejlesztések), illetve célkitűzéseknek (CO2 kibocsátás csökkentés, klímaváltozáshoz való alkalmazkodás). Így számos súlyos környezeti problémát

nem tud kezelni (pl. nem megfelelő állapotú felszíni víztestek, hulladékok keletkezésének csökkentése, települési légszennyezettség csökkentése - azaz mérés, csökkentés
zónák kijelölésével, károk csökkentése, települési rezgés- és zajszint csökkentése), emellett kevés a megelőző jellegű fejlesztés.
Javasoljuk, hogy a szemléletformálás horizontálisan kerüljön beépítésre, ne csak egyes intézkedéseknél jelenjen meg.
A lehatárolásokat tekintve nem egyértelmű a TOP kisléptékű környezeti infrastruktúra fejlesztéseinek és a KEHOP kapcsolódó intézkedéseinek lehatárolása, kapcsolata, netán
egymásra épülése. Ennek tisztázása a következő OP verzióig feltétlenül szükséges.
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Orlóci László
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Minisztérium!
2.5. PRIORITÁSI TENGELY 5: ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA
3. Specifikus célkitűzés: Az energiatudatosság növelése komplex szemléletformálási programok megvalósításán keresztül
A hazai gyűjteményes kertek az ország leglátogatottabb „zöld” helyei, a környezettudatos szemléletformálás kulcsintézményei. A hazai arborétumokat és botanikus kerteket évente
több mint 2 millió látogató keresi fel, akiknek a fele 20 éves kor alatti. Mindez azt jelenti, hogy intézményeink több látogatót érnek el, mint bármely más környezettudatossággal
vagy fenntarthatósággal kapcsolatos üzenetet közvetítő intézmény, ráadásul hálózatszerűen az egész országot lefedjük.
Az arborétumok, a botanikus kertek, illetve a környezet kérdésköréhez kötődő más tematikus (téma) parkok (pl. állatkertek) rendkívül eredményesek a környezettudatos
magatartásformák népszerűsítése, a fenntarthatóság fontosságának megértetése és a jövő iránti felelősségérzet kialakítása, illetve mindennek nyomán a kívánatos
magatartásformák elérése terén, szinte a születéstől életünk végéig, irányított és önálló, interaktív ismeret-, egyben élményszerzési módszerek alkalmazásával egyaránt.
Ugyanakkor intézményeink nem csak hirdetik a környezettudatosságot, hanem komolyan tesznek is érte. Szép példák erre a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben a Norvég Alap
támogatásával megvalósult termál alapú fűtési rendszer és a hozzá kapcsolódó Karbon Ház, illetve a Fővárosi Állat- és Növénykertben megvalósított a Széchenyi Fürdő hulladék
termálhőjét az állatkerti épületek fűtésére hasznosító rendszer. Ezek a projektek nagyban emelik az intézmények hitelességét is, amely az üzenetátadás hatékonyságát nagyban
növeli.
Javasoljuk, hogy a KEHOP 2.5-ben tervezett „energiatudatosság növelése komplex szemléletformálási programok” körébe az eredményes megvalósítás, a széles társadalmi
csoportok, a családok hatékony elérése érdekében vonják be és támogassák hazánk legnépszerűbb ökoturisztikai célpontjait, az arborétumokat és a botanikus kerteket, az
energiatudatosság növelésének nemes céljára kihasználva intézményeink magas látogatottságát, hitelességét, az ebben rejlő ismeretterjesztési és szemléletformálási
pontenciált.
Köszönettel
Dr. Orlóci László
ELTE Füvészkert
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WWF Magyarország
Egyéb észrevétel
Egyetértünk és kiemelten támogatjuk a Magyar Természetvédők Szövetsége javaslatait a KEHOP forrásainak a megemelésére, a tudatformálási feladatok hozzárendelésére
minden KEHOP prioritáshoz, és a fenntartható fejlődés, mint horizontális cél beépítésére minden Operatív Programból finanszírozott fejlesztésbe.
Ahogy ezt a Partnerségi megállapodás tervezete is leszögezi - minden programban, illetve minden releváns projektben érvényesíteni kell a környezetvédelem és a klímaváltozás
elleni fellépés, illetve ahhoz való alkalmazkodás szempontjait. Ezt az elvet szögezze le egyértelműen a KEHOP is. Szakítani kell a pályázókat és az intézményrendszert
feleslegesen terhelő és kishatékonyságú horizontális vállalások rendszerével, azt kell elérni, hogy például a környezeti problémák megelőzése és a fejlesztések negatív
hatásainak csökkentése a projektek szakmai tartalmában jelenjen meg. A horizontális elvek elsősorban projekt specifikus kizáró és értékelési kritériumként legyenek
megfogalmazva. Az EU környezeti politikájának való megfelelést (Víz Keretirányelv, Élőhely- és Madárvédelmi Irányelvek, hulladékmegelőzési, éghajlatvédelmi és más környezeti
irányelvek és szabályozások) alapkövetelményként kell megkövetelni valamennyi EU-s finanszírozású fejlesztés esetében.
Csatlakozunk ahhoz a javaslathoz is, hogy a technikai segítségnyújtásból támogatni kell a partnerek kapacitásfejlesztését, beleértve a képzéseket, a részvétel költségeit és a
partnerek koordinációs és hálózati struktúráit is. Különösen fontos a horizontális elveket képviselő – esélyegyenlőségi és környezetvédelmi – civil szervezetek kapacitásainak
építése. Ezeket a szervezeteket monitoring bizottságokba, pályázati kiírások tervezését és a pályázati döntéseketvégző szakmai bizottságokba partnerként, szavazati joggal kell
bevonni.
Támogatjuk az MTVSZ azon javaslatát is, hogy külön intézkedésben szerepeljen a fenntartható életmóddal kapcsolatos holisztikus, több témájú szemléletformáló kampányok
szervezése a 2007-2013-as periódushoz (KEOP 6.) hasonló forrásallokációval.
További észrevétel:
Mechanizmusok kidolgozására van szükség az olyan integrált, komplex intézkedések/projektek végrehajtására, amelyek csak több prioritásból vagy több OP-ból összehangolt
forráslehívással finanszírozhatóak, pl. közös, vagy egyidejű pályázat, amelyik akár két OP együttes működését is segíti. Itt elsősorban a VP és a KEHOP együttműködéséről van
szó a természetvédelem, a vízgazdálkodás, az erdő- és mezőgazdaság közti szinergiák érdekében. (Például tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése KEHOP-ból, hozzátartozó
tájgazdálkodási kompenzációs támogatás a gazdáknak VP-ből egyidejűleg, összehangoltan.)
Kerpely Klára, WWF Magyarország
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Orlóci László
Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Minisztérium!

A KEHOP 2.4. PRIORITÁSI TENGELY 4: TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÉLŐVILÁGVÉDELMI FEJLESZTÉSEK fejezethez a következő észrevételeket tesszük:
Szövetségünk számos szövegszerű javaslatot és megalapozó észrevételt tett a NBS, a NKP és a NTA tervezeteihez, amelyek tudomásunk szerint a jelen programot is részben
megalapozó nemzeti stratégiák.
Sajnálatos módon az ott megfogalmazottak korlátozott mértékben jelennek meg a KEHOP tervezetében, ezért reményünket fejezzük ki, hogy a jelen dokumentumba a szakmai
stratégiák releváns megállapításai és az azokból eredő tennivalók még beemelésre kerülnek.
Egyes vonatkozó megállapításainkra ezúton ismét felhívjuk a figyelmet.
A védett területek és a fajok in situ védelme mellett a fajmegőrzés, a fajon belüli diverzitás megőrzése érdekében elengedhetetlen az ex situ megőrzés, a hatékony élő génbanki
tevékenység. A gyűjteményes kertek mindhárom tekintetében közvetlenül érintettek, de ezek közül kiemelt és meghatározó szerepet töltenek be az ex situ megőrzés terén.
Fent hivatkozott stratégiákhoz hasonlóan jelen tervezet is kerüli a botanikus kertek és arborétumok nevesítését, szerepükhöz, tevékenységükhöz megfelelő integrálását a
fajvédelmi, génbanki feladatok ellátásában, jóllehet az legalább néhány pontban szakmailag kifejezetten indokolt lenne. Ez a szinte érthetetlen hiányosság a releváns
fejezetekben és pontokban feltétlenül pótlandó!
A gyűjteményes kertek a világon a növényi diverzitás ex situ megőrzésének első számú intézményei. Hazánkban a félszáz legfontosabb arborétum és botanikus kert 335 hazai
védett faj többszázezer egyedét őrzi. A hazai gyűjteményes kertek nagyságrendekkel nagyobb növényi diverzitást őriznek, mint bármely egyéb hazai növényi génbank, továbbá
összességében az őrzött tételek száma is lényegesen nagyobb, mint bármelyikben!
A Kárpát-medence növényvilága, a pannon flóra hazánk nemzeti kincse, e természeti örökség megőrzése nemzetstratégiai, sőt nemzetbiztonsági feladat, ugyanis ezek az
intézmények a honos veszélyeztetett fajok megőrzésén túl számtalan mezőgazdasági és ipari (pl. gyógyszeripar, kozmetikai ipar, stb.) tevékenységhez, alap- és alkalmazott
kutatáshoz szolgáltatnak folyamatosan élő forrást, tehát mindez a mezőgazdaság és az ipar fejlődéséhez, az innovációhoz, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz is
alapvető kutatási forrást, infrastruktúrát jelent!
2007-13 között az EU és a Magyar Kormány a hazai gyűjteményes kertekben élőhely rekonstrukcióra és az ex situ megőrzés megerősítésére jelentős forrást biztosított,
összhangban a nemzetközi egyezményekkel, uniós direktívákkal és a hazai természetvédelmi jogszabályokkal, illetve a biológiai sokféleség megőrzésére szóló stratégiával.
Tette ezt minden bizonnyal azért, mert ezeket a tevékenységeket hosszú távon fenn kívánja tartani (ahogy ezt széles e világon teszik) és a korábbiaknál fokozottabban kívánja a
hazai génmegőrzés, oktatás és kutatás, ismeretterjesztés és szemléletformálás szolgálatába állítani.
A hosszú táv messze túlmutat egy EU-s költségvetési cikluson, különös tekintettel arra, hogy a gyűjteményes kertek évszázadok óta végzik e tevékenységeknek döntő többségét.
Ez az intézményi forma tehát bevált, fenntartásra, fejlesztésre, támogatásra, szervezeti és infrastrukturális megerősítésre, kapacitásnövelésre érdemes.
A gyűjteményes kerteknek a biológiai sokféleség ex situ megőrzésében betöltött szerepét a 2012-ben a VM Zöld Forrás támogatásával, a Magyar Arborétumok és Botanikus
Kertek Szövetségének gondozásában megjelent kiadvány részletesen tárgyalja (Ex situ növénymegőrzés - Gyűjteményes kertek a növényvilág megőrzéséért). Ebből többek között
kiderül, hogy a hazai gyűjteményes kertek 335 honos védett fajt őriznek ex situ formában. Ez a szám többszöröse, mint bármely más hazai intézmény, vagy intézménycsoport által
őrzött taxonszám, számossal közülük felszaporítási, restaurációs program keretében is foglalkozunk.
Az ex situ fajmegőrzés és a hozzá kapcsolódó szakmai programok gyűjteményes kerti megvalósítása és megerősítése a már rendelkezésre álló humán erőforrások és
infrastruktúra okán lényegesen hatékonyabb és megalapozottabb, mint bármely más szigetszerű, eseti megoldás. Ráadásul ezek az intézmények hálózatszerűen lefedik szinte
az egész országot, így a Nemzeti Parkokkal regionális együttműködésekben kiváló eredményeket lehetne elérni.
Végezetül megerősítjük azon állásfoglalásunkat, hogy a növényi sokféleség megőrzése nem megvalósítható a gyűjteményes kertekben élő rendkívül gazdag növényállomány,
mint szinte kimeríthetetlen élő növényi génforrás (génbank), illetve az ott felhalmozott tudás és tapasztalat, illetve az ott elvégzett munka nélkül, ezért kellően megalapozott
szakirányú nemzeti stratégia nem mellőzheti ezen intézmények módszeres integrálását a biológiai sokféleség megőrzés grandiózus feladatának megvalósításában.
Fentiek alapján kérjük javaslataink elfogadását és észrevételeink alapos megfontolását!
Köszönettel
Dr. Orlóci László
ELTE Füvészkert
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Horváth Evelin
Egyéb észrevétel
Alapvető problémának tartom a klímaváltozás egyre szélesebb körű kiterjedését és mindenképpen hangsúlyt kell fektetni a természeti károk elkerülésére. Emellett fontosnak
tartom a szén-dioxid kibocsátás csökkentését a nagyvárosokban és az ipartelepeken. A megújuló energiaforrásokkal való kiváltása a szén-alapú gazdálkodásnak, ezáltal egy
élhetőbb környezet létrehozása.
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Szarka László
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
MÉASZ álláspont a KEHOP Társadalmi egyeztetésre javasolt változatára vonatkozóan
Dátum: 2013. december 14.
109/2013. MÉASZ
A Magyar Építőanyagipari Szövetség az alábbiakban mutatja be szakmai álláspontját a Környezet és Energiahatékonyság Operatív Program (KEHOP) társadalmi egyeztetésre
bocsátott változatára vonatkozóan.
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1. Átfogó jellegű megállapítások és javaslatok
Jelen állásfoglalás két részből áll: a javaslatok általános része a KEHOP egészére összpontosít, a konkrét tartalmi javaslatok az 5. és 6. prioritástengelyére fókuszál,
összhangban a MÉASZ hazai építőanyag gyártói érintettségével.
Általában: a MÉASZ álláspontja szerint a KEHOP munkaanyag készítői helyesen és jó lényeglátással közelítik meg a támogatásra érdemes fejlesztések, beruházások körét.
A célokra vonatkozóan: a 11. oldalon olvasható, hogy a KEHOP célja a hosszú távon is fenntartható gazdasági növekedés előmozdítása, magas hozzáadott értékű termeléssel és
a foglalkoztatás bővítésével, de a teljes dokumentumban az egyes prioritásoknál nem kerül kihangsúlyozásra az energiahatékonysági beruházások munkahelyteremtő- és
versenyképességi hatása. Véleményünk szerint a KEHOP megvalósítása során a versenyképességi és munkahely-teremtő hatás nemzetgazdasági jelentősége legalább
akkora, mint az energiamegtakarításon keresztül elérhető CO2-megtakarítás. Erre vonatkozóan a program egyelőre nem tartalmaz értékeket.
Javasoljuk, hogy a KEHOP programmal megcélzott munkahelyteremtő- és versenyképességi hatások kerüljenek bemutatásra.
Szeretnénk Önöket emlékeztetni, hogy a hazai építésgazdaságban működő szakmai szervezetek által kidolgozott „Hazai Hatékonyság” című programjavaslat
(www.hazaihatekonysag.hu) államháztartási hatások elemzésére támaszkodva mutatja be az épületek (KEHOP 5. prioritás) energetikai fejlesztésekkel elérhető
nemzetgazdasági előnyöket, a csomagban javasolt EU-források, és az azokat kiegészítő banki, és egyéb piaci, energiamegtakarításból finanszírozott konstrukciók megvalósítása
esetén.
A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia (NéES) még nem került társadalmi egyeztetésre, amely az NFM nyilatkozata és a KEHOP munkaanyag szerint is az épületenergetikai
fejlesztési-támogatási konstrukciók kiindulópontjaként szolgál majd. Pontos tartalma egyelőre nem ismert, mindazonáltal jelentősen befolyásolja az egyes intézkedések
tartalmát, továbbá műszaki szempontokat nyújt a forráselosztás lehetséges arányaira vonatkozóan.
Mindezzel összefüggésben egyelőre nem látható, hogy a KEHOP egyes tervezett intézkedései mögött arányaiban milyen mértékű energiamegtakarítás és forrás áll(hat) majd
rendelkezésre, és az 5. prioritás tengelyben ezek mekkora iparági és társadalmi hatást kiváltó felújítások / új építések / korszerűsítéseket eredményezhetnek. Ennek kijelölése,
és az érintettek bevonása az ehhez elvezető további lépések megtervezéséhez álláspontunk szerint kulcsfontosságú a 2014-2020 közötti EU-források fejlesztési hozadékának
maximalizálásához.
Fentiek alapján és a december 9-i társadalmi egyeztetésen tett jelzésünk szerint javasoljuk, hogy a NéES bemutatását követően, az egyes prioritástengelyek mentén, valamint az
egyes intézkedések közötti pénzügyi arányokra, valamint a finanszírozás módjaira vonatkozóan érintetti konzultáció(k)ra kerüljön sor.
Az OP véglegesítését követően (akár iparágak szerint szegmentált) konzultációk megtartását kérjük az egyes intézkedések tartalmi összeállítása során is. Ennek előnye, hogy a
tárcák szakemberei értékes piaci inputokat kapnak az intézkedések szövegezéséhez, eljárásrendhez, tartalmi követelményekhez. Továbbá az építőipari értéklánc képviselői
számára előre érzékelhetővé válnak a várható keresleti viszonyok és ennek nyomán pedig tervezhetőbbek lesznek a hozzá kapcsolódó üzleti iparfejlesztési feladatok.
Üdvözöljük a 2.5.5 fejezetben kijelölt épületenergetikai fejlesztési célokat és egyetértünk azokkal.
A támogatható, bemutatott tevékenységekkel egyetértünk, kiegészítve (indokolt esetben: a helyettesítő új építés fogalmával (lásd táblázat az 4. szakaszban.

2. Épületek = kiemelt energiafogyasztók → önálló prioritás tengelyt az intézkedéseknek
Az épületek az összes energiafogyasztás 40 százalékáért felelősek, továbbá 4,3 millió lakóépületet számláló állomány legalább 70%-a felújításra szorul és a Magyarországon
felhasznált összes energia 40 %-a az épületekben kerül felhasználásra, amelyen belül a legnagyobb részarányt a lakóépületek képviselik közel 60%-os részaránnyal1. Mindezért
indokoltnak tartjuk az épületek energetikai fejlesztésére és korszerűsítését önálló prioritástengelyben tárgyalni. Különösképp, hogy egyelőre nem látható, hogy az e célra kijelölt
mintegy 300,9 milliárd forint hogyan oszlik meg a 5. prioritástengely megújulóenergia-intézkedései, valamint az épületenergetikai lábai között. Az energiafelhasználás
csökkentése szempontjából az épületállomány fejlesztése a legégetőbb feladat.
Ezért
Javasoljuk, egyben kérjük, hogy az OP véglegesítése során az épületenergetikai fejlesztések 2.5.5 „5. Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások
alkalmazásának kombinálásával...” című fejezet önálló prioritástengelyként jelenjen meg. A 2013.12.09-i konzultáción elhangzott, hogy az EU intézményei minél kevesebb
prioritás tengely alkalmazását preferálják – ezért a helyzet megoldásához javasoljuk, hogy vizsgálják meg egyéb pontok együttes kezelését. Javasoljuk a 2.6-os pont
(Prioritástengely 6) „Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök” valamint a 2.7 (Prioritástengely 7.) „Technikai
segítségnyújtás”-al.

3. Javaslataink az erőteljes finanszírozásért – pénzügyi eszközök
A előző részben javasolt összevonási javaslat könnyíti a pénzügyi eszközök alkalmazását az egyes intézkedéseknél – így különösen projektjavaslatok befogadása, értékelése; a
projektek megvalósításának és előrehaladásának nyomon követése; és a projektek zárásával kapcsolatos feladatok elvégzése terén.
A MÉASZ egyetért a pénzügyi eszközök alkalmazásával és támogatja azok erőteljes alkalmazását.
Arra kérjük a KEHOP döntéshozóit, hogy a hatékony finanszírozás érdekében, a pénzügyi eszközök alkalmazásának tervezésekor vegyék figyelembe az építésgazdasági szakmai
szervezetek által kidolgozott Hazai Hatékonyság programot, amely adófizetői források felhasználása nélkül kínál lehetőséget jelentős épületenergetikai célú fejlesztésekre.
A Hazai Hatékonyság javaslatcsomagunk szerint évi 60 milliárd forint jutna a 2014-2020 között igénybe vehető uniós forrásokból energiahatékonysági fejlesztésekre, a KEHOP,
GINOP és TOP-VEKOP programokon keresztül:
Évi 20 Mrd Ft a KEHOP-ból, a Hazai Hatékonyság keretében lakossági célú, meghatározott mértékű energia megtakarítást kiváltó lakásfelújításokra, energiahatékony új épületek
építésére, tanúsítások és szaktanácsadás támogatására.
Évi 20 Mrd Ft a GINOP-ból, a Hazai Hatékonyság keretében vállalkozások telephelyfejlesztéssel összefüggő energiahatékonysági beruházásaira, vállalati energiahatékonysági
auditokra, a fejlesztést orientáló szaktanácsadásra, továbbá egy Energiahatékonysági Széchenyi kártya bevezetésére, egyszerű kisvállalkozói projektekre.
Évi 20Mrd Ft a TOP és VEKOP programokból a Hazai Hatékonyság keretében komplex felújításokra, energiahatékony új épületekre, társadalmi mobilitást szolgáló
energiahatékony bérlakásokra valamint felmérési programok és auditok megvalósítására.
Egy adott projektnél az EU forrásból eredő támogatási részt egészítse ki egy olyan fejlesztési vagy beruházási hitel, amelynek törlesztőrészlete (változatlan fogyasztási szokások

mellett) kifizethető az elért energia megtakarításból. Ezáltal az energiahatékonysági beruházások a megtakarított energia árában termelik ki a finanszírozás költségeit. A
hitelfelvevők a törlesztés során jelentik energiafogyasztásukat a hitelintézetnek. Az 5-15 éves futamidőkkel, változatlan fogyasztási szokások mentén a hitel kifizethető a
megtakarított rezsiköltségekből.
A 2.6.5.2 fejezethez kapcsolódóan javasoljuk és kérjük, hogy az épületek energiahatékonysági korszerűsítéseire legyen állami energiahatékonysági pénzalap, amely tartalmazná
a fent részletezett forrásokat és a hozzá kapcsolt banki és egyéb beruházási forrásokat is. Az Alap a kiszámítható és erőteljes finanszírozás alappillére lehetne. Javasoljuk a
megvalósítási mechanizmus kialakítását a piaci szereplők bevonásával.
A projektek finanszírozási keretrendszerével kapcsolatban
Kérjük, hogy a 2.5.5 pont valamennyi épületenergetikai felújítási, illetve korszerűsítési intézkedésénél legyen elérhető állami garanciavállalás, a tervezetben jelzett maximum 75%
mérték2 helyett 100%-ban, és általános érvénnyel.
Indoklás: a hazai lakosság több mint 80%-ának nincs érdemi, mobilizálható megtakarítása, Banki hitelfelvevő képessége és -szándéka is alacsony - azonban: rezsiszámláinak
változatlansága esetén a megtakarításból finanszírozhatóak a projektek. Gyakorlati megoldás lehet az is, hogy a rezsiszámlában jelenik meg a törlesztőrészlet.
Kérjük, hogy az épületek energiahatékonyságát szolgáló intézkedéseknél a támogatás intenzitása haladja meg az ÁFA mértékét.
Indoklás: a beruházónak (az alább javasolt számlakötelezettség mellett) alapvető érdekeltsége lesz ÁFA-t tartalmazó anyagokat beépíteni, amely jelentős államháztartási bevételt
is generál. Továbbá, az így adott KEHOP támogatás jelentős részben ÁFA bevétellé konvertálódik.

4. Gyakorlati javaslataink az energiahatékonyság, beruházási minőség és gazdaságfehérítés komplex előremozdításáért
A pénzügyi eszközökkel végrehajtott beruházások minősége kulcsfontosságú, hiszen az igénybe vett egyéb (banki vagy akár kamattámogatott) forrás az elért megtakarításból
kerülne kifizetésre.
Az KEHOP intézkedéseinek egyben garantálnia kell a beruházás megfelelő műszaki színvonalát, amely megfelelő paraméterezéssel nemcsak a piacfehérítéshez járul hozzá,
hanem jelentős államháztartási bevételeket is generálhatna.
Mindezért, a konkrét intézkedési előírásokban az alábbiakat kérjük meghatározni:
Pályázni csak minősített termékkel lehessen, amiért a gyártó felelősséget vállal.
Indoklás: az energetikailag megfelelő minőségű teljesítéséért.
Az ügyfél által kiválasztott beruházást egy előminősített listán szereplő vállalkozó végezze el (pl. kamarai regisztráció)
Indoklás: a körbetartozások elkerüléséért és a megfelelő minőségű teljesítéséért.
A munka végeztével a tanúsító (aki egyben műszaki ellenőr) igazolja, hogy az adott színvonalú beruházás a termékek tényleges beépítésével együtt ténylegesen elvégzésre került.
A vállalkozó ekkor kaphatja meg a beruházás ellenértékét.
Indoklás: a körbetartozások elkerüléséért és a megfelelő minőségű teljesítéséért.
A számla és a támogatás névhez, címhez és tulajdoni laphoz kötött legyen.
Indoklás: a visszaélések elkerülése érdekében.
Kérjük, hogy a beépített anyagról és munkadíjról egyaránt legyen előírt számlabenyújtási kötelezettség: az építőanyag gyártók, és a kivitelezői értéklánc versenyképességét
egyaránt erősíti a beépített termékekre és a kivitelezésre a programban javasolt számlaadási kötelezettség. Ez a megoldás a tisztességes kereskedőket és kivitelezőket
közvetlenül „hozza helyzetbe” de közvetve azzal is, hogy az építőanyagoknál tapasztalt jelentős, kétes minőségű szürkeimport visszaszorulhat.
Épületenergetikai projekteknél is legyen szükséges az elektronikus építési napló vezetése.
Indoklás: ezáltal – kapcsolódva a 7. prioritástengelyhez – javul a nyomonkövethetőség, a megvalósítás minősége és a pénzügyi szabályos működés.
5. A Hazai Hatékonyság kalkulált rezsicsökkentési és nemzetgazdasági hatásai
Fentiekhez kapcsolódóan szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a www.hazaihatekonysag.hu oldalon összefoglalt programcsomag az uniós források mindössze 6,7%-át
igényelné.
Ezt fejlesztési és kereskedelmi banki források által nyújtott hitelkeretek háromszorozzák meg, így 7 év alatt a források kétharmadát adó piaci forrásokkal együtt összesen 1260
Mrd forint juthat energiahatékonysági fejlesztésekre. A források egy központi „Hazai Hatékonysági Alap”-ból kiszámíthatóan és rendszeresen kerülnének kihelyezésre, egyszerű
és átlátható feltételekkel.
A program eredményeként 40 ezer új munkahely jöhetne létre – nagyrészt az építésgazdaságban.
A Hazai Hatékonyság révén évi 40.000 lakás épületenergetikai fejlesztése válik lehetségessé és a középületek évi 4%-a is megújulhatna.
A költségvetés a Hazai Hatékonyságnak köszönhetően a következő 7 évben egyre növekvő, évi átlag 70 milliárd forintos többlettel számolhatna, mivel a megnövekedett
foglalkoztatásból és gazdasági aktivitásból származó többletbevételek bőven ellensúlyozzák az alacsonyabb energiafogyasztás áfa-hatását.

6. További, szövegszerű javaslataink
A fentiekkel harmonizált, behelyettesíthető szövegszerű javaslatokat kékkel és dőlt betűvel, a törölni javasolt szövegrészeket áthúzással jelöljük.

5. prioritás
Közel nulla energiaigényű épületek
Az 5.5 „Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával, illetve új közel zéró szén-dioxid kibocsátású épületek
létesítése” c. intézkedésnél a „közel nulla energiaigényű épületek” kifejezés helyett több helyen is egyéb, pontatlan meghatározások szerepelnek: ez következetesen javítandó.
Javaslat: a címen belül a 80. oldalon, valamint a 81. oldalon több helyen is szereplő, az épületekre vonatkozó pontatlan meghatározások („közel zéró szén-dioxid kibocsátású”;
„közel zéró emissziójú”, „közel nulla szén-dioxid kibocsátású”, „közel nulla kibocsátású”) helyett a hivatalos, különböző jogszabályokban alkalmazott „közel nulla energiaigényű”
kifejezés a megfelelő.
Korszerűsítés: felújítás és helyettesítő új építés
Az 5.5 intézkedésnél lehetőség van ugyan új építések megvalósítására, ezen túlmenően ugyanakkor fontos az ún. „helyettesítő” új építés fogalmának az „épületek korszerűsítése”
fogalomkörébe történő beillesztése is. A hazai épületállomány mintegy 70%-a korszerűsítésre szorul, de az esetek jelentős részében a felújítás gazdaságosan nem valósítható

meg. Rendkívül fontos ezért annak biztosítása, hogy azokban az esetekben, amikor egy leromlott, energetikailag pazarló épület korszerűsítéséről születik döntés, akkor a felújítás
és az adott ingatlanon megvalósuló (a valódi, „zöld mezős” új építéstől megkülönböztetendő) ún. helyettesítő új építés egyenrangú alternatívák legyenek, közülük a
legoptimálisabb megoldást lehessen választani. Megóvandó építészeti értékek (pl. műemléki épületek) esetében az épületek megőrzése, felújítása fontos feladat, egyébként
azonban a gazdaságossági szempontok kell, hogy előtérbe kerüljenek. A cél az, hogy ezekben az esetekben a leginkább költséghatékony megoldás mellett születhessen
megalapozott döntés (ld. pl. 2010/31 EU Irányelv, Preambulum, 10. bekezdés: "a költségek szempontjából optimális egyensúly jöjjön létre a szükséges beruházások és az épület
teljes élettartamára vetített energiaköltség-megtakarítás között"). Egyes esetekben a felújítás, más esetekben a helyettesítő új építés jelent gazdaságos és tartós minőséget
hozó megoldást. A helyettesítő új építés esetén is minimum a komplex felújításhoz kapcsolódó támogatásnak kell rendelkezésre állnia.
Javaslat:
Az említettek miatt a következő szövegrészek módosítását javasoljuk:
- a 79. oldal közepén az épületekre vonatkozóan alkalmazott „korszerűsítés” kifejezés pontosítását javasoljuk, egy zárójeles rész szerepeltetésével, a következők szerint:
„korszerűsítésének (indokolt esetben ideértve az adott ingatlanon megvalósuló helyettesítő új építéseket is) és új, energiahatékony épületek építésének”;
- a 80. oldalon az alulról második bekezdésben szintén a „korszerűsítés” kifejezés kiegészítéssel történő pontosítását javasoljuk: „korszerűsítéseit (indokolt esetben ideértve az
adott ingatlanon megvalósuló helyettesítő új építéseket is) tervezzük támogatni”.
Új, közel nulla energiaigényű épületek építésének támogatása
Az 5.5 intézkedésnél a 81. oldal legfelső bekezdésének jelenlegi szövege szerint lehetőség van ugyan EU-támogatás felhasználásával új építések megvalósítására, de ebben az
esetben a jelenlegi jogszabályi feltételekhez, illetve a későbbiekben (a középületeknél 2015. január 1-től, egyéb épületeknél 2018. január 1-től) életbe lépő ún. költségoptimalizált
szinthez képest még szigorúbb, ún. közel nulla energiaigényű épületek követelményrendszerének kellene megfelelni. (A hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban levő
épületek esetében a közel nulla követelményt csak 2018. december 31-től, egyéb épületek esetében pedig 2020. december 31-től kellene egyébként alkalmazni.)
A közel nulla energiaigényű épületek építésének, illetve a megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzése fontos cél, ez azonban csak az erre irányuló támogatásoknak a
jelenleginél ösztönzőbb hatást biztosító, egyúttal pontosabb megfogalmazásával valósítható meg.
Javaslat:
A jelenlegi szöveg ennek alapján két szempontból is átalakításra szorul:
1) amennyiben kizárólag a kötelező energiahatékonysági követelményeken túlmutató fejlesztések kerülnének támogatásra, ez azt jelentené, hogy a hatóságok használatára
szánt vagy tulajdonukban levő épületeknél 2019-2020 között már nem lenne lehetőség EU-támogatás felhasználásával új építésre, hiszen számukra ekkor már a közel nulla
energiaigényű épület követelményrendszere kötelező – ez nem lehet reális cél, ez a rész törlendő;
2) Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról szóló, várhatóan 2014 februárjától hatályos, jelenleg notifikációs
eljárás alatt lévő BM-rendelet meghatározza a közel nulla energiaigényű épületek fogalmát. Bár a fogalom a későbbiekben még várhatóan átalakul, a költségoptimalizált és a
közel nulla szintek közötti költség-különbség várhatóan viszonylag alacsony lesz, így azokban az esetekben, amikor az energiahatékonysági jogszabályi követelmények már a
költségoptimalizált szintet írják elő (pl. középületek 2015. január 1-től), a támogatás alapjaként kizárólag a két szint különbözetének meghatározása nem lenne igazán motiváló
hatású, ez nem ösztönözné kellő mértékben a közel nulla energiaigényű épületek építését. Ez a rész emiatt szintén átalakításra szorul.
Javaslat:
A jelzett problémák kiküszöbölése érdekében a 81. oldal legfelső bekezdésének átalakítását, egyúttal új (a közel nulla energiaigényű épületek építéséhez és a megújuló
energiaforrások alkalmazásához egyaránt motiváló hatást biztosító) szövegrész beillesztését javasoljuk, a következők szerint: „Ezen felül az intézkedés keretén belül támogatni
tervezzük az új, közel zéró emissziójú nulla energiaigényű épületek létesítését is. Ez esetben a kötelező energiahatékonysági követelményeken túlmutató fejlesztések kerülnének
támogatásra, amelynek során a támogatás alapjául a közel nulla szén-dioxid kibocsátású energiaigényű épület építéséhez szükséges beruházások és az energiahatékonysági
jogszabályi követelményeknek történő megfeleléshez szükséges beruházások különbözete, de minimum a (közel nulla energiaigényű épületek építéséhez jogszabály szerint
kötelező) megújuló energiaforrások alkalmazásához kötődő, az adott épületben indokolt beruházások költsége szolgálna. Az új, közel nulla kibocsátású energiaigényű épületek
létesítése ezáltal a megújuló energiaforrások alkalmazásához is fokozottan hozzájárul.”
Indikátorok
Az 5. prioritásnál a 85. oldalon található, indikátorokat tartalmazó táblázat további indikátorokkal történő kiegészítését javasoljuk.
Javaslat:
Elsősorban a következő indikátorokat javasoljuk: „A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített középületek száma, területe (db, m2)”; „A fejlesztések
eredményeként felújított vagy újonnan épített lakóépületek száma, területe (db, m2)”; „A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakások száma, területe (db,
m2)”.

Az 5. prioritásnál az energiahatékonysághoz, illetve az épületek energia-hatékonyságához és a megújuló energia felhasználásának növeléséhez kapcsolódó indikátorok
rendszerére vonatkozóan ld. még az Egyéb észrevételekben leírtakat.
Korszerűsítés: felújítás és helyettesítő új építés
A hazai épületállomány mintegy 70%-a korszerűsítésre szorul, de az esetek jelentős részében a felújítás gazdaságosan nem valósítható meg. Rendkívül fontos ezért annak
biztosítása, hogy azokban az esetekben, amikor egy leromlott, energetikailag pazarló épület korszerűsítéséről születik döntés, akkor a felújítás és az adott ingatlanon
megvalósuló (a valódi, „zöld mezős” új építéstől megkülönböztetendő) ún. helyettesítő új építés egyenrangú alternatívák legyenek, közülük a legoptimálisabb megoldást
lehessen választani. Megóvandó építészeti értékek (pl. műemléki épületek) esetében az épületek megőrzése, felújítása fontos feladat, egyébként azonban a gazdaságossági
szempontok kell, hogy előtérbe kerüljenek. A cél az, hogy ezekben az esetekben a leginkább költséghatékony megoldás mellett születhessen megalapozott döntés (ld. pl.
2010/31 EU Irányelv, Preambulum, 10. bekezdés: "a költségek szempontjából optimális egyensúly jöjjön létre a szükséges beruházások és az épület teljes élettartamára vetített
energiaköltség-megtakarítás között"). Egyes esetekben a felújítás, más esetekben a helyettesítő új építés jelent gazdaságos és tartós minőséget hozó megoldást. A helyettesítő
új építés esetén is minimum a komplex felújításhoz kapcsolódó támogatásnak kell rendelkezésre állnia.
Javaslat:
Az említettek miatt a következő szövegrész módosítását javasoljuk:
- a 97. oldal harmadik bekezdésben az épületekre vonatkozóan alkalmazott „korszerűsítés” kifejezés pontosítását javasoljuk, egy zárójeles rész szerepeltetésével, a következők
szerint: „korszerűsítésének (indokolt esetben ideértve az adott ingatlanon megvalósuló helyettesítő új építéseket is)”.
Közel nulla energiaigényű épületek
A 6. prioritáson belül a „közel nulla energiaigényű épületek” kifejezés helyett több helyen is egyéb, pontatlan meghatározások szerepelnek: ez következetesen javítandó.
Javaslat:
A 98. oldalon, valamint a 100. oldalon a 2. vastagbetűs címben szereplő, az épületekre vonatkozó pontatlan meghatározás „közel zéró szén-dioxid kibocsátású”) helyett a
hivatalos, különböző jogszabályokban alkalmazott „közel nulla energiaigényű” kifejezés a megfelelő.
EPC-hivatkozás
A 6.2 „Pénzügyi eszközök alkalmazása az energiahatékonysági fejlesztések finanszírozása során” c. intézkedésnél a 100. oldal felső bekezdésében pontatlanul szerepel az EPCre történő hivatkozás.
(Az EPC-t (Energy Performance Contracting) egyébként célszerű lenne feltüntetni a 146. oldalon, a Rövidítések Jegyzékében.)
A bekezdés első mondata a 2012/27/EK irányelv 18. cikk (1) bekezdés d) pontjával összhangban (mivel abban a felújítások csak „különösen”, angolul: „in particular” szerepelnek)
a következőképpen módosítandó: „A 2012/27/EU irányelv 18. cikke felhívja a tagállamokat a közszférában – különösen az épületek felújítása során – az EPC alkalmazásának
ösztönzésére”.

Indikátorok
A 6. prioritásnál az energiahatékonysághoz, illetve az épületek energia-hatékonyságához és a megújuló energia felhasználásának növeléséhez kapcsolódó indikátorok
rendszerére vonatkozóan ld. az Egyéb észrevételekben leírtakat.
EGYÉB észrevétel
Korszerűsítés: felújítás és helyettesítő új építés
Észrevétel, vélemény
A hazai épületállomány mintegy 70%-a korszerűsítésre szorul, de az esetek jelentős részében a felújítás gazdaságosan nem valósítható meg. Rendkívül fontos ezért annak
biztosítása, hogy azokban az esetekben, amikor egy leromlott, energetikailag pazarló épület korszerűsítéséről születik döntés, akkor a felújítás és az adott ingatlanon
megvalósuló (a valódi, „zöld mezős” új építéstől megkülönböztetendő) ún. helyettesítő új építés egyenrangú alternatívák legyenek, közülük a legoptimálisabb megoldást
lehessen választani. Megóvandó építészeti értékek (pl. műemléki épületek) esetében az épületek megőrzése, felújítása fontos feladat, egyébként azonban a gazdaságossági
szempontok kell, hogy előtérbe kerüljenek. A cél az, hogy ezekben az esetekben a leginkább költséghatékony megoldás mellett születhessen megalapozott döntés (ld. pl.
2010/31 EU Irányelv, Preambulum, 10. bekezdés: "a költségek szempontjából optimális egyensúly jöjjön létre a szükséges beruházások és az épület teljes élettartamára vetített
energiaköltség-megtakarítás között"). Egyes esetekben a felújítás, más esetekben a helyettesítő új építés jelent gazdaságos és tartós minőséget hozó megoldást. A helyettesítő
új építés esetén is minimum a komplex felújításhoz kapcsolódó támogatásnak kell rendelkezésre állnia.
(A témával kapcsolatban ld. még az 5.5 intézkedéshez írt vonatkozó észrevételeinket is.)
Javaslat
Az említettek miatt a következő szövegrész módosítását javasoljuk:
- a 27. oldalon szereplő táblázat jobb oldali oszlopának középső cellájában javasoljuk a „felújítás” kifejezés „korszerűsítés”-re történő módosítását.

7. Javaslatok az indikátorokra
Az energiahatékonysággal, illetve az épületek energiahatékonyságával és a megújuló energia felhasználásának növelésével az Operatív Programok közül több is foglalkozik, az
ezekhez kapcsolódó indikátorok megnevezése ugyanakkor nem egységes – számos esetben pl. ugyanarra a mutatóra a különböző OP-kban (sőt esetenként egy adott OP-n
belül is) többféle elnevezés, illetve mértékegység jelenik meg. Javasoljuk emiatt a releváns indikátorok OP-ken belüli, illetve OP-k közötti egységesítését. Ezért
Egységes és kibővített indikátor listát javasolunk. Az eredmények egységes mérése és értékelése érdekében javasoljuk egyúttal azt is, hogy az energiahatékonysághoz
kapcsolódó indikátorok ne csak azoknál az intézkedéseknél/prioritástengelyeknél szerepeljenek, amelyek elsősorban és kifejezetten a 4. tematikus célhoz kapcsolódnak, hanem
valamennyi olyan esetben is (pl. a különböző szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, lakhatási feltételek javítása, társadalmi befogadás erősítése) kötelezően jelenjenek
meg, amikor az elvileg egyéb tematikus célokhoz besorolt fejlesztések közvetve járulnak hozzá az energiahatékonyság javításához, a CO2-kibocsátás javításához, és a megújuló
energia felhasználás növeléséhez.
Az általunk javasolt egységes indikátorlista a következő:
A) Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése (tonna CO2 egyenérték)
B) Új beépített megújuló energia termelési kapacitás (MW)
C) Megújuló energiaforrásból előállított energia-termelés növekedése (MWh)
D) A megújuló energiaforrások felhasználásának növekedése (MWh)
E) Az épületek primer energiafogyasztásának csökkenése (kWh)
F) A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége (PJ)
G) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített középületek száma, területe (db, m2)
H) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakóépületek száma, területe (db, m2)
I) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakások száma, területe (db, m2)
J) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások száma, területe (db, m2)
K) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített (...) infrastruktúra kapacitása (fő)
L) A jobb minőségű (...) szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság száma (fő)
M) Jobb energiafogyasztási besorolással rendelkező háztartások száma (db)
N) Jobb lakhatási körülmények között élő háztartások száma (db)
(A fenti lista szakmai megfontolások alapján további, pl. a KEHOP-ban megtalálható indikátorokkal bővíthető, pl. „Új beépített tároló kapacitás (MW)”; „Üzembe helyezett
intelligens fogyasztásmérők száma (db)”; „Fogyasztóoldali válaszintézkedést lehetővé tevő rendszerbe bevont fogyasztók összteljesítménye (MW)”; „Azon közintézmények száma,
ahol energiamenedzsment rendszerek kerültek bevezetésre (db)”.)

A MÉASZ tagjai nevében ezúton kérjük véleményünk megjelenítését, illetve beépítését.
Továbbá, készséggel állunk rendelkezésre minden további egyeztetésre, illetve konzultációra vonatkozóan.
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Ferenc Nikolett
Egyéb észrevétel
A szén-dioxid kibocsátás csökkentése mellett szerintem ugyanolyan fontos a zöld területek növelése is. Nemcsak szebbé varázsolja a környezetet, de a levegő minőségét is
javítaná.
A hulladék gazdálkodással kapcsolatban, annyit szeretnék hozzáfűzni hogy a szelektív hulladékgyűjtés országos szintű megvalósítása igencsak időszerű lenne,hiszen kisebb
vidéki településeken még egyáltalán nem alakult ki, sőt szelektív hulladékgyűjtők sem kerültek kihelyezésre.
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Zsigmond Vince
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Minisztérium!

2.5. PRIORITÁSI TENGELY 5: ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA
3. Specifikus célkitűzés: Az energiatudatosság növelése komplex szemléletformálási programok megvalósításán keresztül
A hazai gyűjteményes kertek az ország leglátogatottabb „zöld” helyei, a környezettudatos szemléletformálás kulcsintézményei. A hazai arborétumokat és botanikus kerteket évente
több mint 2 millió látogató keresi fel, akiknek a fele 20 éves kor alatti. Mindez azt jelenti, hogy intézményeink több látogatót érnek el, mint bármely más környezettudatossággal
vagy fenntarthatósággal kapcsolatos üzenetet közvetítő intézmény, ráadásul hálózatszerűen az egész országot lefedjük.
Az arborétumok, a botanikus kertek, illetve a környezet kérdésköréhez kötődő más tematikus (téma) parkok (pl. állatkertek) rendkívül eredményesek a környezettudatos
magatartásformák népszerűsítése, a fenntarthatóság fontosságának megértetése és a jövő iránti felelősségérzet kialakítása, illetve mindennek nyomán a kívánatos
magatartásformák elérése terén, szinte a születéstől életünk végéig, irányított és önálló, interaktív ismeret-, egyben élményszerzési módszerek alkalmazásával egyaránt.
Ugyanakkor intézményeink nem csak hirdetik a környezettudatosságot, hanem komolyan tesznek is érte. Szép példák erre a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben a Norvég Alap
támogatásával megvalósult termál alapú fűtési rendszer és a hozzá kapcsolódó Karbon Ház, illetve a Fővárosi Állat- és Növénykertben a KMOP keretében megvalósított a
Széchenyi Fürdő hulladék termálhőjét az állatkerti épületek fűtésére hasznosító rendszer. Ezek a projektek jelentősen emelik az intézmények hitelességét is, amely az
üzenetátadás hatékonyságát nagyban növeli.
Javasoljuk, hogy a KEHOP 2.5-ben tervezett „energiatudatosság növelése komplex szemléletformálási programok” körébe az eredményes megvalósítás, a széles társadalmi
csoportok, a családok hatékony elérése érdekében vonják be és támogassák hazánk legnépszerűbb ökoturisztikai célpontjait, az arborétumokat és a botanikus kerteket, az
energiatudatosság növelésének nemes céljára kihasználva intézményeink magas látogatottságát, hitelességét, az ebben rejlő ismeretterjesztési és szemléletformálási
potenciált.
Köszönettel
Zsigmond Vince
főtitkár
Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (MABOSZ)
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Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Az „Erőforrás-hatékony Európa: az Európa 2020 stratégia keretébe illeszkedő kiemelt kezdeményezés” (
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf ) szerint az EU károsanyag kibocsátásának 17%-át az élelmiszerlánc okozza, melyből jelentős tételt
képez az élelmiszerhulladékokhoz kapcsolódó, az előállítás során keletkező károsanyagok mértéke . Az élelmiszerhulladékok csökkentése a károsanyag kibocsátáson túl a
termőföld és vízkészlet hatékony felhasználása szempontjából is kulcsfontosságú. A témában készült kutatás
(http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf ) szerint az Európai Unióban az élelmiszerhulladék mennyisége évente 89 millió (!) tonna , ebből
Magyarországon 1,85 millió (!) tonnát „termelünk”. Ez az állapot tarthatatlan és elfogadhatatlan, az Erőforrás-hatékony Európa stratégiájában meghatározott mérföldkő szerint az
élelmiszerhulladékok mennyiségét 2020-ig 50%-kal kellene csökkenteni az EU-ban.
A kezdeményezést Magyarország is támogatja, a témához kapcsolódóan legutóbb Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter tett javaslatot Európai Mezőgazdasági és Halászati
Tanács ülésén 2013 júliusában, ( http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/hirek/miniszteri-javaslat-az-elelmiszerpazarlas-ellen )
Az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem tehát kiemelt téma, melyet mind az EU, mind hazánk támogat, tételesen azonban nem jelenik meg egyetlen operatív programban sem
(ugyan egyes intézkedések, mint pl. REL, közvetetten támogatják azt), holott az operatív programok eszközrendszerének (fejlesztések, infrastruktúra, innováció,
szemléletformálás) használata feltétlenül szükséges lenne a témában rögzített célok eléréséhez.
A fentiek alapján javasoljuk, hogy az élelmiszerveszteségek és élelmiszerpazarlás csökkentése nevesítetten jelenjen meg a KEHOP és VP operatív programok céljai/prioritásai
között.
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Merza Péter
Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
A pénzügyi konstrukció keretében kérem vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogyan lehetne az energetikai fejlesztések esetében decentralizált kereteket kialakítani. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a nagyvárosok esetében (MJV-k) ki lehetne alakítani olyan energiahatokonysági tőkealapokat, amelyekből az adott város gazdálkodói, szervezetei
tudnának a központilag meghatározott tőkealap szabályok szerint fejlesztéseikhez forrást igényelni.
Ez a konstrukció lényegesen vonzóbb és hasznosabb lenne mint a hasonló fejlesztéseket támogató banki konstrukciók, mert nem minősülnek olyan jelzálog alapú hitelnek,
amelyek elriasztják a potenciális fejlesztők jelentős részét, a megtakarítás (fűtés, villamosáram) közvetlenül a kedvezményezettnél jelentkezne - tehát nem válna multinacionális
banki profittá -, illetve a tőkalap újratermelődne, ezzel egy nagyon hosszú ideig ható, valódi multiplikátor konstrukció születhetne. A decentralizációra (MJV szintre) történő
telepítésnek pedig az lenne a lényege, hogy minden városnak egyenlő esélye legyen, minden városnak saját kerete legyen és ezzel ne legyen preferálva a gyorsabb, az adott
pályázatra hamarabb jelentkező, több előkészítési forrással rendelkező, stb. "gazdagabb" város.
A decentralizált energetikai tőkealap egy lépésben, gyorsan, banki eladósodás nélkül tenné lehetővé a kiadáscsökkentést, a versenyképesség javulást és mivel kamatmentes,
így nem pénzintézeti profit keletkezne, hanem a pályázók szintjén megtakarítás.
A keret MJV-kre történő nevesítésével, kb. 30-50 milliárd Ft lehetne, amely egy hétéves periódusban kb. 1.5-ször kerülhet fel- és visszatöltésre, így 50-70 milliárd Ft fejlesztést
eredményezhet a banki konstrukciók összes hátránya mellőzésével. A helyi kereteket a városfejlesztési társaságok menedzselhetnék, központi kihelyezési szabályok és helyi
önkormányzati testületi döntéshozatal mellett. Ha és amennyiben pedig nincs elegendő projekt, úgy a keret felhasználható lenne önkormányzati megújuló energetikai projektek
önerejére, így multiplikálva a pozitív hatásokat (pl. fotovoltaikus erőművek).
Támogató segítségüket ezúton is megköszönve, üdvözlettel,

Merza Péter
Pécsi Városfejlesztési Nzrt.
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Merza Péter
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
A KEHOP prioritásai alapvetően jól tükrözik a fejlesztési igényeket, szükségleteket. A források felhasználásának hatékonysága szempontjából indokolt lenne a lehető legnagyobb
mértékben korlátozni a felesleges pályázati konstrukciókat és helyettük nevesített keretek alapján, projektfejlesztés keretében kidolgozni azokat a projekteket, amelyek végül
megvalósításra kerülnek. Konkrétan:
1. Indokolt lenne minden nagyvárosnak (MJV) olyan fejlesztési keretet nevesíteni, melyen saját maga határozza meg, hogy 2014-2020 között milyen ütemezéssel, milyen
közfeladatra kívánja felhasználni a rendelkezésre álló keretet. Elfogadhatatlan, ami pl. a KEOP 5.5.0 A konstrukció keretében lezajlott pályáztatás módszere. Mi alapján fontosabb
pályázati szempontból egy pécsi, vagy egy szegedi óvoda? Ezalapján kérem és javaslom, hogy az MJV-k részére kerüljön kidolgozásra a prioritáson belül egy olyan konstrukció,
ahol az adott városra jutó forrás felhasználását előre megtervezik és azt ütemezetten végrehajtják. 3-5 milliárd Ft fejlesztési keretből egy Pécs nagyságú város közintézményei,
közfeladatot ellátó épületei olyan nagyságrendben lennének felújíthatók, amely éves szinten százmillió Ft nagyságú működési kiadás csökkentést eredményez.
2. Fenti konstrukciók bevezetése esetében a 2014-2020 közötti évek teljes beruházási programja jól szakaszolható lenne, az évenkénti lehívások összege pontosan tervezhető
lenne, nem lenne szükség felesleges pályázati bírálati, jogorvoslati elemekre, stb. Ha és amennyiben ezen fejlesztésekre előkészítő forrást lehetne biztosítani (elvben lehet), úgy
2014-2015-ben olyan minőségbiztosított programok készülhetnek, amelyek 2015-2020 között problmamentesen lebonyolíthatók. Pl. iskolák-óvodák esetében a tanévek, az
intézményi átköltöztetések olyan mennyiségű felesleges problémát-indulatot és persze költséget szültek a KEOP gyakorlatában, melyeket a jövőben el kell kerülni.
3. Ugyanez igaz a távfűtés fejlesztésére. Az ellátott háztartások és a rendszer általános állapota alapján meg kell határozni az egy városra jutó keretet, azt IH támogatással elő kell
készíteni és nem pályázatos formában meg kell valósítani. Sok-sok milliárd Ft forrás megy és ment el felesleges tervekre és pályázatokra, ami elkerülhető lett volna.
Fentiek alapján javaslom - a többi MJV-re vonatkozóan is - az épületek energetikai korszerűsítése tárgyában nagyvárosi keretek meghatározását és a források jelentős részének
nem pályázati kiírásokon való versenyeztetését. Mert egyik óvoda/iskola/rendelő/szociális otthon/gyermekotthon... ugyanolyan fontos mint a másik, akár Pécsen belül, akár más
városban van....
Támogató segítségüket ezúton is megköszönve, tisztelettel,
Merza Péter
Pécsi Városfejlesztési Nzrt.
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Népesedési Kerekasztal
Egyéb észrevétel
Az 5. és 6. prioritástengely vonatkozásában javasoljuk, hogy az épületenergia-korszerűsítési konstrukciók támogatásai során a gyermeket vállaló családok, különösen a
nagycsaládosok, mint társadalmilag sérülékeny csoport háztartásai előnyben részesüljenek, annak érdekében, hogy ez a könnyítés is elősegítse a gyermekvállalási
halandóságot. Ezt a szempontot az operatív programban is javasoljuk rögzíteni. A KEHOP szempontjából is fontos megemlíteni, hogy a nagycsaládos életmód ökológiai
lábnyoma egy főre vetítve a legkisebb (energiafelhasználás, hulladéktermelés, üzemanyag-fogyasztás, vízhasználat, CO2 kibocsátás stb.) ezért környezeti fenntarthatósági
szempontból is kedvezőbb a nagycsaládos életforma.
Magyarországon az öregedés és a népességfogyás trendfordulat nélkül a középtávú jövőben az egyik legfontosabb korlátja lesz a gazdasági teljesítménynek (munkaerőhiány,
adóbevétel-kiesés, fokozódó társadalmi eltartási teher stb.), s ez később már kezelhetetlenné válik.
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Glück Cintia
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
1. A szelektív hulladékgyűjtés fontosságára még mindig nem sikerült felhívni a legtöbb ember figyelmét, szorgalmazni kéne minél inkább nyomatékosítva ennek szükségességét!
2. A gazdasági fejlődéshez mindenképpen szükséges az aktív lakossági együttműködés helyi szinten is! Javaslom a minél szélesebb körű tájékoztatást az ehhez szükséges
tevékenységekkel kapcsolatosan.
3. A veszélyes hulladékok lerakásával kapcsolatosan fejlesztések szükségesek a környezetvédelem és egészségünk érdekében!
4. A szén-dioxid kibocsátás csökkentése mellett nagy figyelmet kell fordítani a zöld területek növelésére is!
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Glück Cintia
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
1. A szelektív hulladékgyűjtés fontosságára még mindig nem sikerült felhívni a legtöbb ember figyelmét, szorgalmazni kéne minél inkább nyomatékosítva ennek szükségességét!
2. A gazdasági fejlődéshez mindenképpen szükséges az aktív lakossági együttműködés helyi szinten is! Javaslom a minél szélesebb körű tájékoztatást az ehhez szükséges
tevékenységekkel kapcsolatosan.
3. A veszélyes hulladékok lerakásával kapcsolatosan fejlesztések szükségesek a környezetvédelem és egészségünk érdekében!

4. A szén-dioxid kibocsátás csökkentése mellett kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a zöldterületek növelése!
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Dr. Éri Vilma
Egyéb észrevétel
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) tervezetében örömmel láttam, hogy a környezetvédelmi célú operatív programban az eddigi szennyvíz- és
hulladékkezelési infrstruktúra fejlesztések mellett az új tervezési ciklusban kiemelt szerep jut az energiahatékonyság növelését és a megújuló energia felhasználását célzó
beruházásoknak.
Örömmel olvastam azt is, hogy a KEHOP a 2014-20-as időszakban a szükséges eszközfejlesztések mellett fontos szerepet szán a környezeti tudatosság növelésének, a
fenntartható, erőforrás-hatékony életmód elősegítésének, és elsősorban az egyes prioritási tengelyekhez kapcsolódva, a fejlesztésekben a környezeti szempontok tudatosítását
szolgáló, valamint preventív jellegű tematikus kampányokra és tevékenységekre helyezné a hangsúlyt. Egyetértek azzal a tervezet 24. oldalán olvasható megállapítással, hogy a
„hazai és uniós környezetügyi célok csak a társadalom széles és aktív részvételével, az erőforrások megőrzéséhez, a környezetterhelés megelőzéséhez szükséges
eszközrendszer sokfélesége révén valósíthatóak meg, amelyhez kapcsolódóan elengedhetetlen a szemléletformálás támogatása is.” A szemléletformálás segíti az új,
energiahatékony és környezetbarát termékek, eljárások, technológiák piacra lépését, és visszahatnak ipar fejlesztésére is, így munkahelyeket és magas hozzáadott értéket
teremtve.” Éppen ezért fontos, hogy a szemléletformálás minden prioritási tengely esetében kellő támogatást kapjon.
Az is nagyon tetszett, hogy a tervezet a szemléletformálás megszokott eszközei és módszerei (demonstrációs projektek, kiállítások, tájékoztató kampányok, erdei iskola és
fiatalok oktatása) mellett új eszközöket és módszereket is említ. Ilyen például, hogy a fenntartható életmódot bemutató, valamint a komplex fenntarthatósági szemléletet és a
környezetetikát megismertető mintaprojektek esetében hangsúlyozza az élményközpontúságot, hogy a szemléletformálás célközönségét nemcsak a fiatalokban és a
családokban látja, hanem kiterjeszti a közszféra szakembereire is (lsd. energiamenedzsment rendszerek bevezetése a közfeladat-ellátásban).
A pályázók szemléletét os formálja a horizontális szempontok, köztük a fenntarthatősági szempont következetes érvényesítése a pályázatok elbírálásánál és a teljesítés
értékelésénél, hiszen így az operatív programok hatására a fenntarthatósági szempontok figyelembe vétele a beruházások és az ezeket megvalósító szervezetek széles körénél
válhat mindennapi tapasztalattá és gyakorlattá. Éppen ezért a horizontális szempontok alkalmazása a KEHOP esetében is fontos. Igaz, amit a tervezet 142. oldalán a
fennntarthatósági szempontok érvényesülésével kapcsolatban ír, hogy: „A KEHOP a környezeti fenntarthatóság szempontjából sajátos helyzetben van a 2014-2020-as
programozási periódus operatív programjai között. Gyakorlatilag az operatív program egészének elsődleges célja a környezeti fenntarthatósághoz való hozzájárulás. Teljes
egészében ezen horizontális alapelv elérését biztosítják a prioritástengelyek és intézkedések egyaránt. Az OP tartalmának tervezése során a környezeti fenntarthatóság
érvényesítése alapvető hangsúlyt kapott, lényegében maguk az intézkedések hatnak köz-vetlenül a lakosság életminőségének, az élhetőbb, tisztább környezet biztosításának és
a fenntartható gazdasági növekedés támogatásának az irányában.” De nagyon fontos az is, hogy a megvalósuló projektek kiválasztásánál az is szempont legyen, hogy melyikkel
érhető el a lehető legkisebb környezeti terhelés és melyik biztosítja az erőforrások hatékonyabb felhasználását.
Az operatív programból támogatott fejlesztések kedvező környezeti hatását noveli, ha ezek a közpénzből (is) megvalósuló, deklaráltan környezetvédelmi, környezeti
fenntarthatósági célokat szolgáló programok a beszerzendő eszközeiket zöld beszerzés útján szerzik be, és lehetőség szerint törekednek környezetbarát eszközök, termékek
felhasználására. (Mint ismeretes, a termékek környezetbarát jellegét megbízhatóan az ökocímkék tanúsítják.) A különböző ökocímkék, köztük a magyar környezetbarát termék
védjegy több olyan feltételrendszert is elfogadott, amely a tervezett energiahetékonysági és megújuló energia projektek szempontjából hasznos lehet, pl. a hőszivattyúkra,
napelemekre, napkollektorokra vonatkozó vagy a környezetbarát és hőszigetelő építőanyagokra vonatkozó feltételrendszerek. Az ilyen termékek zöld beszerzés keretében történő
beszerzésének előírása lehetővé tenné, hogy a projektek végrehajtói a környezeti és gazdasági szempontok együttes mérlegelésével döntsenek. Ez a beszerzési gyakorlat
ugyanakkor szemléletformáló hatással lehet a hasonló jellegű, KEHOP-on kívüli beszerzésekre és projektekre is, továbbá segítené az ilyen termékek (köztük a hazai gyártású
termékek) piacra jutását is.
Fontos szemléletformáló hatása lehet a pályázók számára előírt kommunikációs és arculati szabályoknak is. Ha a pályázóknak a kommunikációs és arculati előírások nemcsak
azt írnák elő, hogy a fejlesztési pénzek forrásáról tájékoztassanak, hanem azt is, hogy a foglalkoztatási, fenntarthatósági és esélyegyenlőségi téren elért eredményeket is
közzétegyék, az operatív programok a szervezetek és a társadalom széles körében válhatnának követendő példává. Az olyan tájékoztatás, mely szerint pl. a projekt, melyet a EU
és a KEHOP támogatott, x munkahelyet teremtett (x megváltozott képességű munkavállalót foglalkoztatását tette lehetővé), amelynek keretében y Ft értékű környezetbarát
terméket használtak fel, vagy amelynek megvalósítása z százalékban környezetbarát termékek felhasználásával történt, mintául szolgálhatna a mindennapi gyakorlat számára.
Budapest, 2013. december 15.
Dr. Éri Vilma
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Magyar Építőanyagipari Szövetség
Egyéb észrevétel
A Magyar Építőanyagipari Szövetség az alábbiakban mutatja be szakmai álláspontját a Környezet és Energiahatékonyság Operatív Program (KEHOP) társadalmi egyeztetésre
bocsátott változatára vonatkozóan.
Tartalom:
1. Átfogó jellegű megállapítások és javaslatok
2. Épületek = kiemelt energiafogyasztók → önálló prioritás tengelyt az intézkedéseknek
3. Javaslataink az erőteljes finanszírozásért – pénzügyi eszközök
4. Gyakorlati javaslataink az energiahatékonyság, beruházási minőség és gazdaságfehérítés komplex előremozdításáért
5. A Hazai Hatékonyság kalkulált rezsicsökkentési és nemzetgazdasági hatásai
6. További, szövegszerű javaslataink
7. Javaslatok az indikátorokra
1. Átfogó jellegű megállapítások és javaslatok
Jelen állásfoglalás két részből áll: a javaslatok általános része a KEHOP egészére összpontosít, a konkrét tartalmi javaslatok az 5. és 6. prioritástengelyére fókuszál,
összhangban a MÉASZ hazai építőanyag gyártói érintettségével.
Általában: a MÉASZ álláspontja szerint a KEHOP munkaanyag készítői helyesen és jó lényeglátással közelítik meg a támogatásra érdemes fejlesztések, beruházások körét.
A célokra vonatkozóan: a 11. oldalon olvasható, hogy a KEHOP célja a hosszú távon is fenntartható gazdasági növekedés előmozdítása, magas hozzáadott értékű termeléssel és
a foglalkoztatás bővítésével, de a teljes dokumentumban az egyes prioritásoknál nem kerül kihangsúlyozásra az energiahatékonysági beruházások munkahelyteremtő- és
versenyképességi hatása. Véleményünk szerint a KEHOP megvalósítása során a versenyképességi és munkahely-teremtő hatás nemzetgazdasági jelentősége legalább
akkora, mint az energiamegtakarításon keresztül elérhető CO2-megtakarítás. Erre vonatkozóan a program egyelőre nem tartalmaz értékeket.
• Javasoljuk, hogy a KEHOP programmal megcélzott munkahelyteremtő- és versenyképességi hatások kerüljenek bemutatásra.
Szeretnénk Önöket emlékeztetni, hogy a hazai építésgazdaságban működő szakmai szervezetek által kidolgozott „Hazai Hatékonyság” című programjavaslat
(www.hazaihatekonysag.hu) államháztartási hatások elemzésére támaszkodva mutatja be az épületek (KEHOP 5. prioritás) energetikai fejlesztésekkel elérhető
nemzetgazdasági előnyöket, a csomagban javasolt EU-források, és az azokat kiegészítő banki, és egyéb piaci, energiamegtakarításból finanszírozott konstrukciók megvalósítása
esetén.

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia (NéES) még nem került társadalmi egyeztetésre, amely az NFM nyilatkozata és a KEHOP munkaanyag szerint is az épületenergetikai
fejlesztési-támogatási konstrukciók kiindulópontjaként szolgál majd. Pontos tartalma egyelőre nem ismert, mindazonáltal jelentősen befolyásolja az egyes intézkedések
tartalmát, továbbá műszaki szempontokat nyújt a forráselosztás lehetséges arányaira vonatkozóan.
Mindezzel összefüggésben egyelőre nem látható, hogy a KEHOP egyes tervezett intézkedései mögött arányaiban milyen mértékű energiamegtakarítás és forrás áll(hat) majd
rendelkezésre, és az 5. prioritás tengelyben ezek mekkora iparági és társadalmi hatást kiváltó felújítások / új építések / korszerűsítéseket eredményezhetnek. Ennek kijelölése,
és az érintettek bevonása az ehhez elvezető további lépések megtervezéséhez álláspontunk szerint kulcsfontosságú a 2014-2020 közötti EU-források fejlesztési hozadékának
maximalizálásához.
• Fentiek alapján és a december 9-i társadalmi egyeztetésen tett jelzésünk szerint javasoljuk, hogy a NéES bemutatását követően, az egyes prioritástengelyek mentén, valamint
az egyes intézkedések közötti pénzügyi arányokra, valamint a finanszírozás módjaira vonatkozóan érintetti konzultáció(k)ra kerüljön sor.
• Az OP véglegesítését követően (akár iparágak szerint szegmentált) konzultációk megtartását kérjük az egyes intézkedések tartalmi összeállítása során is. Ennek előnye, hogy a
tárcák szakemberei értékes piaci inputokat kapnak az intézkedések szövegezéséhez, eljárásrendhez, tartalmi követelményekhez. Továbbá az építőipari értéklánc képviselői
számára előre érzékelhetővé válnak a várható keresleti viszonyok és ennek nyomán pedig tervezhetőbbek lesznek a hozzá kapcsolódó üzleti iparfejlesztési feladatok.
• Üdvözöljük a 2.5.5 fejezetben kijelölt épületenergetikai fejlesztési célokat és egyetértünk azokkal.
• A támogatható, bemutatott tevékenységekkel egyetértünk, kiegészítve (indokolt esetben: a helyettesítő új építés fogalmával (lásd táblázat az 4. szakaszban.
2. Épületek = kiemelt energiafogyasztók → önálló prioritás tengelyt az intézkedéseknek
Az épületek az összes energiafogyasztás 40 százalékáért felelősek, továbbá 4,3 millió lakóépületet számláló állomány legalább 70%-a felújításra szorul és a Magyarországon
felhasznált összes energia 40 %-a az épületekben kerül felhasználásra, amelyen belül a legnagyobb részarányt a lakóépületek képviselik közel 60%-os részaránnyal . Mindezért
indokoltnak tartjuk az épületek energetikai fejlesztésére és korszerűsítését önálló prioritástengelyben tárgyalni. Különösképp, hogy egyelőre nem látható, hogy az e célra kijelölt
mintegy 300,9 milliárd forint hogyan oszlik meg a 5. prioritástengely megújulóenergia-intézkedései, valamint az épületenergetikai lábai között. Az energiafelhasználás
csökkentése szempontjából az épületállomány fejlesztése a legégetőbb feladat.
Ezért
• Javasoljuk, egyben kérjük, hogy az OP véglegesítése során az épületenergetikai fejlesztések 2.5.5 „5. Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások
alkalmazásának kombinálásával...” című fejezet önálló prioritástengelyként jelenjen meg. A 2013.12.09-i konzultáción elhangzott, hogy az EU intézményei minél kevesebb
prioritás tengely alkalmazását preferálják – ezért a helyzet megoldásához javasoljuk, hogy vizsgálják meg egyéb pontok együttes kezelését. Javasoljuk a 2.6-os pont
(Prioritástengely 6) „Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök” valamint a 2.7 (Prioritástengely 7.) „Technikai
segítségnyújtás”-al.
3. Javaslataink az erőteljes finanszírozásért – pénzügyi eszközök
A előző részben javasolt összevonási javaslat könnyíti a pénzügyi eszközök alkalmazását az egyes intézkedéseknél – így különösen projektjavaslatok befogadása, értékelése; a
projektek megvalósításának és előrehaladásának nyomon követése; és a projektek zárásával kapcsolatos feladatok elvégzése terén.
• A MÉASZ egyetért a pénzügyi eszközök alkalmazásával és támogatja azok erőteljes alkalmazását.
• Arra kérjük a KEHOP döntéshozóit, hogy a hatékony finanszírozás érdekében, a pénzügyi eszközök alkalmazásának tervezésekor vegyék figyelembe az építésgazdasági
szakmai szervezetek által kidolgozott Hazai Hatékonyság programot, amely adófizetői források felhasználása nélkül kínál lehetőséget jelentős épületenergetikai célú
fejlesztésekre.
A Hazai Hatékonyság javaslatcsomagunk szerint évi 60 milliárd forint jutna a 2014-2020 között igénybe vehető uniós forrásokból energiahatékonysági fejlesztésekre, a KEHOP,
GINOP és TOP-VEKOP programokon keresztül:
• Évi 20 Mrd Ft a KEHOP-ból, a Hazai Hatékonyság keretében lakossági célú, meghatározott mértékű energia megtakarítást kiváltó lakásfelújításokra, energiahatékony új
épületek építésére, tanúsítások és szaktanácsadás támogatására.
• Évi 20 Mrd Ft a GINOP-ból, a Hazai Hatékonyság keretében vállalkozások telephelyfejlesztéssel összefüggő energiahatékonysági beruházásaira, vállalati energiahatékonysági
auditokra, a fejlesztést orientáló szaktanácsadásra, továbbá egy Energiahatékonysági Széchenyi kártya bevezetésére, egyszerű kisvállalkozói projektekre.
• Évi 20Mrd Ft a TOP és VEKOP programokból a Hazai Hatékonyság keretében komplex felújításokra, energiahatékony új épületekre, társadalmi mobilitást szolgáló
energiahatékony bérlakásokra valamint felmérési programok és auditok megvalósítására.
Egy adott projektnél az EU forrásból eredő támogatási részt egészítse ki egy olyan fejlesztési vagy beruházási hitel, amelynek törlesztőrészlete (változatlan fogyasztási szokások
mellett) kifizethető az elért energia megtakarításból. Ezáltal az energiahatékonysági beruházások a megtakarított energia árában termelik ki a finanszírozás költségeit. A
hitelfelvevők a törlesztés során jelentik energiafogyasztásukat a hitelintézetnek. Az 5-15 éves futamidőkkel, változatlan fogyasztási szokások mentén a hitel kifizethető a
megtakarított rezsiköltségekből.
• A 2.6.5.2 fejezethez kapcsolódóan javasoljuk és kérjük, hogy az épületek energiahatékonysági korszerűsítéseire legyen állami energiahatékonysági pénzalap, amely
tartalmazná a fent részletezett forrásokat és a hozzá kapcsolt banki és egyéb beruházási forrásokat is. Az Alap a kiszámítható és erőteljes finanszírozás alappillére lehetne.
Javasoljuk a megvalósítási mechanizmus kialakítását a piaci szereplők bevonásával.
A projektek finanszírozási keretrendszerével kapcsolatban
• Kérjük, hogy a 2.5.5 pont valamennyi épületenergetikai felújítási, illetve korszerűsítési intézkedésénél legyen elérhető állami garanciavállalás, a tervezetben jelzett maximum
75% mérték helyett 100%-ban, és általános érvénnyel.
Indoklás: a hazai lakosság több mint 80%-ának nincs érdemi, mobilizálható megtakarítása, Banki hitelfelvevő képessége és -szándéka is alacsony - azonban: rezsiszámláinak
változatlansága esetén a megtakarításból finanszírozhatóak a projektek. Gyakorlati megoldás lehet az is, hogy a rezsiszámlában jelenik meg a törlesztőrészlet.
• Kérjük, hogy az épületek energiahatékonyságát szolgáló intézkedéseknél a támogatás intenzitása haladja meg az ÁFA mértékét.
Indoklás: a beruházónak (az alább javasolt számlakötelezettség mellett) alapvető érdekeltsége lesz ÁFA-t tartalmazó anyagokat beépíteni, amely jelentős államháztartási bevételt
is generál. Továbbá, az így adott KEHOP támogatás jelentős részben ÁFA bevétellé konvertálódik.

2013. december 15. 09:58

Magyar Építőanyagipari Szövetség
Egyéb észrevétel
4. Gyakorlati javaslataink az energiahatékonyság, beruházási minőség és gazdaságfehérítés komplex előremozdításáért
A pénzügyi eszközökkel végrehajtott beruházások minősége kulcsfontosságú, hiszen az igénybe vett egyéb (banki vagy akár kamattámogatott) forrás az elért megtakarításból
kerülne kifizetésre.
Az KEHOP intézkedéseinek egyben garantálnia kell a beruházás megfelelő műszaki színvonalát, amely megfelelő paraméterezéssel nemcsak a piacfehérítéshez járul hozzá,
hanem jelentős államháztartási bevételeket is generálhatna.
Mindezért, a konkrét intézkedési előírásokban az alábbiakat kérjük meghatározni:
• Pályázni csak minősített termékkel lehessen, amiért a gyártó felelősséget vállal.
Indoklás: az energetikailag megfelelő minőségű teljesítéséért.
• Az ügyfél által kiválasztott beruházást egy előminősített listán szereplő vállalkozó végezze el (pl. kamarai regisztráció)
Indoklás: a körbetartozások elkerüléséért és a megfelelő minőségű teljesítéséért.

• A munka végeztével a tanúsító (aki egyben műszaki ellenőr) igazolja, hogy az adott színvonalú beruházás a termékek tényleges beépítésével együtt ténylegesen elvégzésre
került. A vállalkozó ekkor kaphatja meg a beruházás ellenértékét.
Indoklás: a körbetartozások elkerüléséért és a megfelelő minőségű teljesítéséért.
• A számla és a támogatás névhez, címhez és tulajdoni laphoz kötött legyen.
Indoklás: a visszaélések elkerülése érdekében.
• Kérjük, hogy a beépített anyagról és munkadíjról egyaránt legyen előírt számlabenyújtási kötelezettség: az építőanyag gyártók, és a kivitelezői értéklánc versenyképességét
egyaránt erősíti a beépített termékekre és a kivitelezésre a programban javasolt számlaadási kötelezettség. Ez a megoldás a tisztességes kereskedőket és kivitelezőket
közvetlenül „hozza helyzetbe” de közvetve azzal is, hogy az építőanyagoknál tapasztalt jelentős, kétes minőségű szürkeimport visszaszorulhat.
• Épületenergetikai projekteknél is legyen szükséges az elektronikus építési napló vezetése.
Indoklás: ezáltal – kapcsolódva a 7. prioritástengelyhez – javul a nyomonkövethetőség, a megvalósítás minősége és a pénzügyi szabályos működés.
5. A Hazai Hatékonyság kalkulált rezsicsökkentési és nemzetgazdasági hatásai
Fentiekhez kapcsolódóan szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a www.hazaihatekonysag.hu oldalon összefoglalt programcsomag az uniós források mindössze 6,7%-át
igényelné. Ezt fejlesztési és kereskedelmi banki források által nyújtott hitelkeretek háromszorozzák meg, így 7 év alatt a források kétharmadát adó piaci forrásokkal együtt
összesen 1260 Mrd forint juthat energiahatékonysági fejlesztésekre. A források egy központi „Hazai Hatékonysági Alap”-ból kiszámíthatóan és rendszeresen kerülnének
kihelyezésre, egyszerű és átlátható feltételekkel.
• A program eredményeként 40 ezer új munkahely jöhetne létre – nagyrészt az építésgazdaságban.
• A Hazai Hatékonyság révén évi 40.000 lakás épületenergetikai fejlesztése válik lehetségessé és a középületek évi 4%-a is megújulhatna.
• A költségvetés a Hazai Hatékonyságnak köszönhetően a következő 7 évben egyre növekvő, évi átlag 70 milliárd forintos többlettel számolhatna, mivel a megnövekedett
foglalkoztatásból és gazdasági aktivitásból származó többletbevételek bőven ellensúlyozzák az alacsonyabb energiafogyasztás áfa-hatását.
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Az 5.5 „Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával, illetve új közel zéró szén-dioxid kibocsátású épületek
létesítése” c. intézkedésnél a „közel nulla energiaigényű épületek” kifejezés helyett több helyen is egyéb, pontatlan meghatározások szerepelnek: ez következetesen javítandó. A
címen belül a 80. oldalon, valamint a 81. oldalon több helyen is szereplő, az épületekre vonatkozó pontatlan meghatározások („közel zéró szén-dioxid kibocsátású”; „közel zéró
emissziójú”, „közel nulla szén-dioxid kibocsátású”, „közel nulla kibocsátású”) helyett a hivatalos, különböző jogszabályokban alkalmazott „közel nulla energiaigényű” kifejezés a
megfelelő.
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Az 5.5 intézkedésnél lehetőség van ugyan új építések megvalósítására, ezen túlmenően ugyanakkor fontos az ún. „helyettesítő” új építés fogalmának az „épületek korszerűsítése”
fogalomkörébe történő beillesztése is. A hazai épületállomány mintegy 70%-a korszerűsítésre szorul, de az esetek jelentős részében a felújítás gazdaságosan nem valósítható
meg. Rendkívül fontos ezért annak biztosítása, hogy azokban az esetekben, amikor egy leromlott, energetikailag pazarló épület korszerűsítéséről születik döntés, akkor a felújítás
és az adott ingatlanon megvalósuló (a valódi, „zöld mezős” új építéstől megkülönböztetendő) ún. helyettesítő új építés egyenrangú alternatívák legyenek, közülük a
legoptimálisabb megoldást lehessen választani. Megóvandó építészeti értékek (pl. műemléki épületek) esetében az épületek megőrzése, felújítása fontos feladat, egyébként
azonban a gazdaságossági szempontok kell, hogy előtérbe kerüljenek. A cél az, hogy ezekben az esetekben a leginkább költséghatékony megoldás mellett születhessen
megalapozott döntés (ld. pl. 2010/31 EU Irányelv, Preambulum, 10. bekezdés: "a költségek szempontjából optimális egyensúly jöjjön létre a szükséges beruházások és az épület
teljes élettartamára vetített energiaköltség-megtakarítás között"). Egyes esetekben a felújítás, más esetekben a helyettesítő új építés jelent gazdaságos és tartós minőséget
hozó megoldást. A helyettesítő új építés esetén is minimum a komplex felújításhoz kapcsolódó támogatásnak kell rendelkezésre állnia. Az említettek miatt a következő
szövegrészek módosítását javasoljuk:
- a 79. oldal közepén az épületekre vonatkozóan alkalmazott „korszerűsítés” kifejezés pontosítását javasoljuk, egy zárójeles rész szerepeltetésével, a következők szerint:
„korszerűsítésének (indokolt esetben ideértve az adott ingatlanon megvalósuló helyettesítő új építéseket is) és új, energiahatékony épületek építésének”;
- a 80. oldalon az alulról második bekezdésben szintén a „korszerűsítés” kifejezés kiegészítéssel történő pontosítását javasoljuk: „korszerűsítéseit (indokolt esetben ideértve az
adott ingatlanon megvalósuló helyettesítő új építéseket is) tervezzük támogatni”.

2013. december 15. 09:58

Magyar Építőanyagipari Szövetség
Egyéb észrevétel
Az 5.5 intézkedésnél a 81. oldal legfelső bekezdésének jelenlegi szövege szerint lehetőség van ugyan EU-támogatás felhasználásával új építések megvalósítására, de ebben az
esetben a jelenlegi jogszabályi feltételekhez, illetve a későbbiekben (a középületeknél 2015. január 1-től, egyéb épületeknél 2018. január 1-től) életbe lépő ún. költségoptimalizált
szinthez képest még szigorúbb, ún. közel nulla energiaigényű épületek követelményrendszerének kellene megfelelni. (A hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban levő
épületek esetében a közel nulla követelményt csak 2018. december 31-től, egyéb épületek esetében pedig 2020. december 31-től kellene egyébként alkalmazni.)
A közel nulla energiaigényű épületek építésének, illetve a megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzése fontos cél, ez azonban csak az erre irányuló támogatásoknak a
jelenleginél ösztönzőbb hatást biztosító, egyúttal pontosabb megfogalmazásával valósítható meg.
A jelenlegi szöveg ennek alapján két szempontból is átalakításra szorul:
1) amennyiben kizárólag a kötelező energiahatékonysági követelményeken túlmutató fejlesztések kerülnének támogatásra, ez azt jelentené, hogy a hatóságok használatára
szánt vagy tulajdonukban levő épületeknél 2019-2020 között már nem lenne lehetőség EU-támogatás felhasználásával új építésre, hiszen számukra ekkor már a közel nulla
energiaigényű épület követelményrendszere kötelező – ez nem lehet reális cél, ez a rész törlendő;
2) Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról szóló, várhatóan 2014 februárjától hatályos, jelenleg notifikációs
eljárás alatt lévő BM-rendelet meghatározza a közel nulla energiaigényű épületek fogalmát. Bár a fogalom a későbbiekben még várhatóan átalakul, a költségoptimalizált és a
közel nulla szintek közötti költség-különbség várhatóan viszonylag alacsony lesz, így azokban az esetekben, amikor az energiahatékonysági jogszabályi követelmények már a
költségoptimalizált szintet írják elő (pl. középületek 2015. január 1-től), a támogatás alapjaként kizárólag a két szint különbözetének meghatározása nem lenne igazán motiváló
hatású, ez nem ösztönözné kellő mértékben a közel nulla energiaigényű épületek építését. Ez a rész emiatt szintén átalakításra szorul.
A jelzett problémák kiküszöbölése érdekében a 81. oldal legfelső bekezdésének átalakítását, egyúttal új (a közel nulla energiaigényű épületek építéséhez és a megújuló
energiaforrások alkalmazásához egyaránt motiváló hatást biztosító) szövegrész beillesztését javasoljuk, a következők szerint: „Ezen felül az intézkedés keretén belül támogatni
tervezzük az új, közel zéró emissziójú nulla energiaigényű épületek létesítését is. Ez esetben a kötelező energiahatékonysági követelményeken túlmutató fejlesztések kerülnének
támogatásra, amelynek során a támogatás alapjául a közel nulla szén-dioxid kibocsátású energiaigényű épület építéséhez szükséges beruházások és az energiahatékonysági
jogszabályi követelményeknek történő megfeleléshez szükséges beruházások különbözete, de minimum a (közel nulla energiaigényű épületek építéséhez jogszabály szerint
kötelező) megújuló energiaforrások alkalmazásához kötődő, az adott épületben indokolt beruházások költsége szolgálna. Az új, közel nulla kibocsátású energiaigényű épületek
létesítése ezáltal a megújuló energiaforrások alkalmazásához is fokozottan hozzájárul.” Az 5. prioritásnál a 85. oldalon található, indikátorokat tartalmazó táblázat további
indikátorokkal történő kiegészítését javasoljuk Elsősorban a következő indikátorokat javasoljuk: „A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített középületek száma,

területe (db, m2)”; „A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakóépületek száma, területe (db, m2)”; „A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített
lakások száma, területe (db, m2)”.
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A hazai épületállomány mintegy 70%-a korszerűsítésre szorul, de az esetek jelentős részében a felújítás gazdaságosan nem valósítható meg. Rendkívül fontos ezért annak
biztosítása, hogy azokban az esetekben, amikor egy leromlott, energetikailag pazarló épület korszerűsítéséről születik döntés, akkor a felújítás és az adott ingatlanon
megvalósuló (a valódi, „zöld mezős” új építéstől megkülönböztetendő) ún. helyettesítő új építés egyenrangú alternatívák legyenek, közülük a legoptimálisabb megoldást
lehessen választani. Megóvandó építészeti értékek (pl. műemléki épületek) esetében az épületek megőrzése, felújítása fontos feladat, egyébként azonban a gazdaságossági
szempontok kell, hogy előtérbe kerüljenek. A cél az, hogy ezekben az esetekben a leginkább költséghatékony megoldás mellett születhessen megalapozott döntés (ld. pl.
2010/31 EU Irányelv, Preambulum, 10. bekezdés: "a költségek szempontjából optimális egyensúly jöjjön létre a szükséges beruházások és az épület teljes élettartamára vetített
energiaköltség-megtakarítás között"). Egyes esetekben a felújítás, más esetekben a helyettesítő új építés jelent gazdaságos és tartós minőséget hozó megoldást. A helyettesítő
új építés esetén is minimum a komplex felújításhoz kapcsolódó támogatásnak kell rendelkezésre állnia. Az említettek miatt a következő szövegrész módosítását javasoljuk:
- a 97. oldal harmadik bekezdésben az épületekre vonatkozóan alkalmazott „korszerűsítés” kifejezés pontosítását javasoljuk, egy zárójeles rész szerepeltetésével, a következők
szerint: „korszerűsítésének (indokolt esetben ideértve az adott ingatlanon megvalósuló helyettesítő új építéseket is)”.
A 6. prioritáson belül a „közel nulla energiaigényű épületek” kifejezés helyett több helyen is egyéb, pontatlan meghatározások szerepelnek: ez következetesen javítandó. A 98.
oldalon, valamint a 100. oldalon a 2. vastagbetűs címben szereplő, az épületekre vonatkozó pontatlan meghatározás „közel zéró szén-dioxid kibocsátású”) helyett a hivatalos,
különböző jogszabályokban alkalmazott „közel nulla energiaigényű” kifejezés a megfelelő. A 6.2 „Pénzügyi eszközök alkalmazása az energiahatékonysági fejlesztések
finanszírozása során” c. intézkedésnél a 100. oldal felső bekezdésében pontatlanul szerepel az EPC-re történő hivatkozás.
(Az EPC-t (Energy Performance Contracting) egyébként célszerű lenne feltüntetni a 146. oldalon, a Rövidítések Jegyzékében.) A bekezdés első mondata a 2012/27/EK irányelv
18. cikk (1) bekezdés d) pontjával összhangban (mivel abban a felújítások csak „különösen”, angolul: „in particular” szerepelnek) a következőképpen módosítandó: „A
2012/27/EU irányelv 18. cikke felhívja a tagállamokat a közszférában – különösen az épületek felújítása során – az EPC alkalmazásának ösztönzésére”.
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A hazai épületállomány mintegy 70%-a korszerűsítésre szorul, de az esetek jelentős részében a felújítás gazdaságosan nem valósítható meg. Rendkívül fontos ezért annak
biztosítása, hogy azokban az esetekben, amikor egy leromlott, energetikailag pazarló épület korszerűsítéséről születik döntés, akkor a felújítás és az adott ingatlanon
megvalósuló (a valódi, „zöld mezős” új építéstől megkülönböztetendő) ún. helyettesítő új építés egyenrangú alternatívák legyenek, közülük a legoptimálisabb megoldást
lehessen választani. Megóvandó építészeti értékek (pl. műemléki épületek) esetében az épületek megőrzése, felújítása fontos feladat, egyébként azonban a gazdaságossági
szempontok kell, hogy előtérbe kerüljenek. A cél az, hogy ezekben az esetekben a leginkább költséghatékony megoldás mellett születhessen megalapozott döntés (ld. pl.
2010/31 EU Irányelv, Preambulum, 10. bekezdés: "a költségek szempontjából optimális egyensúly jöjjön létre a szükséges beruházások és az épület teljes élettartamára vetített
energiaköltség-megtakarítás között"). Egyes esetekben a felújítás, más esetekben a helyettesítő új építés jelent gazdaságos és tartós minőséget hozó megoldást. A helyettesítő
új építés esetén is minimum a komplex felújításhoz kapcsolódó támogatásnak kell rendelkezésre állnia.
(A témával kapcsolatban ld. még az 5.5 intézkedéshez írt vonatkozó észrevételeinket is.) Az említettek miatt a következő szövegrész módosítását javasoljuk:
- a 27. oldalon szereplő táblázat jobb oldali oszlopának középső cellájában javasoljuk a „felújítás” kifejezés „korszerűsítés”-re történő módosítását.
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7. Javaslatok az indikátorokra
Az energiahatékonysággal, illetve az épületek energiahatékonyságával és a megújuló energia felhasználásának növelésével az Operatív Programok közül több is foglalkozik, az
ezekhez kapcsolódó indikátorok megnevezése ugyanakkor nem egységes – számos esetben pl. ugyanarra a mutatóra a különböző OP-kban (sőt esetenként egy adott OP-n
belül is) többféle elnevezés, illetve mértékegység jelenik meg. Javasoljuk emiatt a releváns indikátorok OP-ken belüli, illetve OP-k közötti egységesítését. Ezért
• Egységes és kibővített indikátor listát javasolunk. Az eredmények egységes mérése és értékelése érdekében javasoljuk egyúttal azt is, hogy az energiahatékonysághoz
kapcsolódó indikátorok ne csak azoknál az intézkedéseknél/prioritástengelyeknél szerepeljenek, amelyek elsősorban és kifejezetten a 4. tematikus célhoz kapcsolódnak, hanem
valamennyi olyan esetben is (pl. a különböző szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, lakhatási feltételek javítása, társadalmi befogadás erősítése) kötelezően jelenjenek
meg, amikor az elvileg egyéb tematikus célokhoz besorolt fejlesztések közvetve járulnak hozzá az energiahatékonyság javításához, a CO2-kibocsátás javításához, és a megújuló
energia felhasználás növeléséhez.
Az általunk javasolt egységes indikátorlista a következő:
A) Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése (tonna CO2 egyenérték)
B) Új beépített megújuló energia termelési kapacitás (MW)
C) Megújuló energiaforrásból előállított energia-termelés növekedése (MWh)
D) A megújuló energiaforrások felhasználásának növekedése (MWh)
E) Az épületek primer energiafogyasztásának csökkenése (kWh)
F) A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége (PJ)
G) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített középületek száma, területe (db, m2)
H) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakóépületek száma, területe (db, m2)
I) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakások száma, területe (db, m2)
J) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások száma, területe (db, m2)
K) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített (...) infrastruktúra kapacitása (fő)
L) A jobb minőségű (...) szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság száma (fő)
M) Jobb energiafogyasztási besorolással rendelkező háztartások száma (db)
N) Jobb lakhatási körülmények között élő háztartások száma (db)
(A fenti lista szakmai megfontolások alapján további, pl. a KEHOP-ban megtalálható indikátorokkal bővíthető, pl. „Új beépített tároló kapacitás (MW)”; „Üzembe helyezett
intelligens fogyasztásmérők száma (db)”; „Fogyasztóoldali válaszintézkedést lehetővé tevő rendszerbe bevont fogyasztók összteljesítménye (MW)”; „Azon közintézmények száma,
ahol energiamenedzsment rendszerek kerültek bevezetésre (db)”.)
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A Magyar Építőanyagipari Szövetség az alábbiakban mutatja be szakmai álláspontját a Környezet és Energiahatékonyság Operatív Program (KEHOP) társadalmi egyeztetésre
bocsátott változatára vonatkozóan.
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1. Átfogó jellegű megállapítások és javaslatok
Jelen állásfoglalás két részből áll: a javaslatok általános része a KEHOP egészére összpontosít, a konkrét tartalmi javaslatok az 5. és 6. prioritástengelyére fókuszál,
összhangban a MÉASZ hazai építőanyag gyártói érintettségével.
Általában: a MÉASZ álláspontja szerint a KEHOP munkaanyag készítői helyesen és jó lényeglátással közelítik meg a támogatásra érdemes fejlesztések, beruházások körét.
A célokra vonatkozóan: a 11. oldalon olvasható, hogy a KEHOP célja a hosszú távon is fenntartható gazdasági növekedés előmozdítása, magas hozzáadott értékű termeléssel és
a foglalkoztatás bővítésével, de a teljes dokumentumban az egyes prioritásoknál nem kerül kihangsúlyozásra az energiahatékonysági beruházások munkahelyteremtő- és
versenyképességi hatása. Véleményünk szerint a KEHOP megvalósítása során a versenyképességi és munkahely-teremtő hatás nemzetgazdasági jelentősége legalább
akkora, mint az energiamegtakarításon keresztül elérhető CO2-megtakarítás. Erre vonatkozóan a program egyelőre nem tartalmaz értékeket.
• Javasoljuk, hogy a KEHOP programmal megcélzott munkahelyteremtő- és versenyképességi hatások kerüljenek bemutatásra.
Szeretnénk Önöket emlékeztetni, hogy a hazai építésgazdaságban működő szakmai szervezetek által kidolgozott „Hazai Hatékonyság” című programjavaslat
(www.hazaihatekonysag.hu) államháztartási hatások elemzésére támaszkodva mutatja be az épületek (KEHOP 5. prioritás) energetikai fejlesztésekkel elérhető
nemzetgazdasági előnyöket, a csomagban javasolt EU-források, és az azokat kiegészítő banki, és egyéb piaci, energiamegtakarításból finanszírozott konstrukciók megvalósítása
esetén.
A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia (NéES) még nem került társadalmi egyeztetésre, amely az NFM nyilatkozata és a KEHOP munkaanyag szerint is az épületenergetikai
fejlesztési-támogatási konstrukciók kiindulópontjaként szolgál majd. Pontos tartalma egyelőre nem ismert, mindazonáltal jelentősen befolyásolja az egyes intézkedések
tartalmát, továbbá műszaki szempontokat nyújt a forráselosztás lehetséges arányaira vonatkozóan.
Mindezzel összefüggésben egyelőre nem látható, hogy a KEHOP egyes tervezett intézkedései mögött arányaiban milyen mértékű energiamegtakarítás és forrás áll(hat) majd
rendelkezésre, és az 5. prioritás tengelyben ezek mekkora iparági és társadalmi hatást kiváltó felújítások / új építések / korszerűsítéseket eredményezhetnek. Ennek kijelölése,
és az érintettek bevonása az ehhez elvezető további lépések megtervezéséhez álláspontunk szerint kulcsfontosságú a 2014-2020 közötti EU-források fejlesztési hozadékának
maximalizálásához.
• Fentiek alapján és a december 9-i társadalmi egyeztetésen tett jelzésünk szerint javasoljuk, hogy a NéES bemutatását követően, az egyes prioritástengelyek mentén, valamint
az egyes intézkedések közötti pénzügyi arányokra, valamint a finanszírozás módjaira vonatkozóan érintetti konzultáció(k)ra kerüljön sor.
• Az OP véglegesítését követően (akár iparágak szerint szegmentált) konzultációk megtartását kérjük az egyes intézkedések tartalmi összeállítása során is. Ennek előnye, hogy a
tárcák szakemberei értékes piaci inputokat kapnak az intézkedések szövegezéséhez, eljárásrendhez, tartalmi követelményekhez. Továbbá az építőipari értéklánc képviselői
számára előre érzékelhetővé válnak a várható keresleti viszonyok és ennek nyomán pedig tervezhetőbbek lesznek a hozzá kapcsolódó üzleti iparfejlesztési feladatok.
• Üdvözöljük a 2.5.5 fejezetben kijelölt épületenergetikai fejlesztési célokat és egyetértünk azokkal.
• A támogatható, bemutatott tevékenységekkel egyetértünk, kiegészítve (indokolt esetben: a helyettesítő új építés fogalmával (lásd táblázat az 4. szakaszban.
2. Épületek = kiemelt energiafogyasztók → önálló prioritás tengelyt az intézkedéseknek
Az épületek az összes energiafogyasztás 40 százalékáért felelősek, továbbá 4,3 millió lakóépületet számláló állomány legalább 70%-a felújításra szorul és a Magyarországon
felhasznált összes energia 40 %-a az épületekben kerül felhasználásra, amelyen belül a legnagyobb részarányt a lakóépületek képviselik közel 60%-os részaránnyal . Mindezért
indokoltnak tartjuk az épületek energetikai fejlesztésére és korszerűsítését önálló prioritástengelyben tárgyalni. Különösképp, hogy egyelőre nem látható, hogy az e célra kijelölt
mintegy 300,9 milliárd forint hogyan oszlik meg a 5. prioritástengely megújulóenergia-intézkedései, valamint az épületenergetikai lábai között. Az energiafelhasználás
csökkentése szempontjából az épületállomány fejlesztése a legégetőbb feladat.
Ezért
• Javasoljuk, egyben kérjük, hogy az OP véglegesítése során az épületenergetikai fejlesztések 2.5.5 „5. Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások
alkalmazásának kombinálásával...” című fejezet önálló prioritástengelyként jelenjen meg. A 2013.12.09-i konzultáción elhangzott, hogy az EU intézményei minél kevesebb
prioritás tengely alkalmazását preferálják – ezért a helyzet megoldásához javasoljuk, hogy vizsgálják meg egyéb pontok együttes kezelését. Javasoljuk a 2.6-os pont
(Prioritástengely 6) „Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök” valamint a 2.7 (Prioritástengely 7.) „Technikai
segítségnyújtás”-al.
3. Javaslataink az erőteljes finanszírozásért – pénzügyi eszközök
A előző részben javasolt összevonási javaslat könnyíti a pénzügyi eszközök alkalmazását az egyes intézkedéseknél – így különösen projektjavaslatok befogadása, értékelése; a
projektek megvalósításának és előrehaladásának nyomon követése; és a projektek zárásával kapcsolatos feladatok elvégzése terén.
• A MÉASZ egyetért a pénzügyi eszközök alkalmazásával és támogatja azok erőteljes alkalmazását.
• Arra kérjük a KEHOP döntéshozóit, hogy a hatékony finanszírozás érdekében, a pénzügyi eszközök alkalmazásának tervezésekor vegyék figyelembe az építésgazdasági
szakmai szervezetek által kidolgozott Hazai Hatékonyság programot, amely adófizetői források felhasználása nélkül kínál lehetőséget jelentős épületenergetikai célú
fejlesztésekre.
A Hazai Hatékonyság javaslatcsomagunk szerint évi 60 milliárd forint jutna a 2014-2020 között igénybe vehető uniós forrásokból energiahatékonysági fejlesztésekre, a KEHOP,
GINOP és TOP-VEKOP programokon keresztül:
• Évi 20 Mrd Ft a KEHOP-ból, a Hazai Hatékonyság keretében lakossági célú, meghatározott mértékű energia megtakarítást kiváltó lakásfelújításokra, energiahatékony új
épületek építésére, tanúsítások és szaktanácsadás támogatására.
• Évi 20 Mrd Ft a GINOP-ból, a Hazai Hatékonyság keretében vállalkozások telephelyfejlesztéssel összefüggő energiahatékonysági beruházásaira, vállalati energiahatékonysági
auditokra, a fejlesztést orientáló szaktanácsadásra, továbbá egy Energiahatékonysági Széchenyi kártya bevezetésére, egyszerű kisvállalkozói projektekre.
• Évi 20Mrd Ft a TOP és VEKOP programokból a Hazai Hatékonyság keretében komplex felújításokra, energiahatékony új épületekre, társadalmi mobilitást szolgáló
energiahatékony bérlakásokra valamint felmérési programok és auditok megvalósítására.
Egy adott projektnél az EU forrásból eredő támogatási részt egészítse ki egy olyan fejlesztési vagy beruházási hitel, amelynek törlesztőrészlete (változatlan fogyasztási szokások
mellett) kifizethető az elért energia megtakarításból. Ezáltal az energiahatékonysági beruházások a megtakarított energia árában termelik ki a finanszírozás költségeit. A
hitelfelvevők a törlesztés során jelentik energiafogyasztásukat a hitelintézetnek. Az 5-15 éves futamidőkkel, változatlan fogyasztási szokások mentén a hitel kifizethető a
megtakarított rezsiköltségekből.

• A 2.6.5.2 fejezethez kapcsolódóan javasoljuk és kérjük, hogy az épületek energiahatékonysági korszerűsítéseire legyen állami energiahatékonysági pénzalap, amely
tartalmazná a fent részletezett forrásokat és a hozzá kapcsolt banki és egyéb beruházási forrásokat is. Az Alap a kiszámítható és erőteljes finanszírozás alappillére lehetne.
Javasoljuk a megvalósítási mechanizmus kialakítását a piaci szereplők bevonásával.
A projektek finanszírozási keretrendszerével kapcsolatban
• Kérjük, hogy a 2.5.5 pont valamennyi épületenergetikai felújítási, illetve korszerűsítési intézkedésénél legyen elérhető állami garanciavállalás, a tervezetben jelzett maximum
75% mérték helyett 100%-ban, és általános érvénnyel.
Indoklás: a hazai lakosság több mint 80%-ának nincs érdemi, mobilizálható megtakarítása, Banki hitelfelvevő képessége és -szándéka is alacsony - azonban: rezsiszámláinak
változatlansága esetén a megtakarításból finanszírozhatóak a projektek. Gyakorlati megoldás lehet az is, hogy a rezsiszámlában jelenik meg a törlesztőrészlet.
• Kérjük, hogy az épületek energiahatékonyságát szolgáló intézkedéseknél a támogatás intenzitása haladja meg az ÁFA mértékét.
Indoklás: a beruházónak (az alább javasolt számlakötelezettség mellett) alapvető érdekeltsége lesz ÁFA-t tartalmazó anyagokat beépíteni, amely jelentős államháztartási bevételt
is generál. Továbbá, az így adott KEHOP támogatás jelentős részben ÁFA bevétellé konvertálódik.
4. Gyakorlati javaslataink az energiahatékonyság, beruházási minőség és gazdaságfehérítés komplex előremozdításáért
A pénzügyi eszközökkel végrehajtott beruházások minősége kulcsfontosságú, hiszen az igénybe vett egyéb (banki vagy akár kamattámogatott) forrás az elért megtakarításból
kerülne kifizetésre.
Az KEHOP intézkedéseinek egyben garantálnia kell a beruházás megfelelő műszaki színvonalát, amely megfelelő paraméterezéssel nemcsak a piacfehérítéshez járul hozzá,
hanem jelentős államháztartási bevételeket is generálhatna.
Mindezért, a konkrét intézkedési előírásokban az alábbiakat kérjük meghatározni:
• Pályázni csak minősített termékkel lehessen, amiért a gyártó felelősséget vállal.
Indoklás: az energetikailag megfelelő minőségű teljesítéséért.
• Az ügyfél által kiválasztott beruházást egy előminősített listán szereplő vállalkozó végezze el (pl. kamarai regisztráció)
Indoklás: a körbetartozások elkerüléséért és a megfelelő minőségű teljesítéséért.
• A munka végeztével a tanúsító (aki egyben műszaki ellenőr) igazolja, hogy az adott színvonalú beruházás a termékek tényleges beépítésével együtt ténylegesen elvégzésre
került. A vállalkozó ekkor kaphatja meg a beruházás ellenértékét.
Indoklás: a körbetartozások elkerüléséért és a megfelelő minőségű teljesítéséért.
• A számla és a támogatás névhez, címhez és tulajdoni laphoz kötött legyen.
Indoklás: a visszaélések elkerülése érdekében.
• Kérjük, hogy a beépített anyagról és munkadíjról egyaránt legyen előírt számlabenyújtási kötelezettség: az építőanyag gyártók, és a kivitelezői értéklánc versenyképességét
egyaránt erősíti a beépített termékekre és a kivitelezésre a programban javasolt számlaadási kötelezettség. Ez a megoldás a tisztességes kereskedőket és kivitelezőket
közvetlenül „hozza helyzetbe” de közvetve azzal is, hogy az építőanyagoknál tapasztalt jelentős, kétes minőségű szürkeimport visszaszorulhat.
• Épületenergetikai projekteknél is legyen szükséges az elektronikus építési napló vezetése.
Indoklás: ezáltal – kapcsolódva a 7. prioritástengelyhez – javul a nyomonkövethetőség, a megvalósítás minősége és a pénzügyi szabályos működés.
5. A Hazai Hatékonyság kalkulált rezsicsökkentési és nemzetgazdasági hatásai
Fentiekhez kapcsolódóan szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a www.hazaihatekonysag.hu oldalon összefoglalt programcsomag az uniós források mindössze 6,7%-át
igényelné. Ezt fejlesztési és kereskedelmi banki források által nyújtott hitelkeretek háromszorozzák meg, így 7 év alatt a források kétharmadát adó piaci forrásokkal együtt
összesen 1260 Mrd forint juthat energiahatékonysági fejlesztésekre. A források egy központi „Hazai Hatékonysági Alap”-ból kiszámíthatóan és rendszeresen kerülnének
kihelyezésre, egyszerű és átlátható feltételekkel.
• A program eredményeként 40 ezer új munkahely jöhetne létre – nagyrészt az építésgazdaságban.
• A Hazai Hatékonyság révén évi 40.000 lakás épületenergetikai fejlesztése válik lehetségessé és a középületek évi 4%-a is megújulhatna.
• A költségvetés a Hazai Hatékonyságnak köszönhetően a következő 7 évben egyre növekvő, évi átlag 70 milliárd forintos többlettel számolhatna, mivel a megnövekedett
foglalkoztatásból és gazdasági aktivitásból származó többletbevételek bőven ellensúlyozzák az alacsonyabb energiafogyasztás áfa-hatását.
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Általánosan
A környezetvédelmi ipart Európa fejlettebb államaiban a jövő iparágának tekintik, fejlődése még a gazdasági visszaesés idejében is dinamikus és töretlen, dinamikája
meghaladja a többi termelő ágazatét. Ez annak a fölismerésnek köszönhető, hogy nyilvánvalóvá vált, a gazdasági tevékenységek ma már csak úgy végezhetők, ha azok együtt
járnak a környezet védelme érdekében megtett beruházásokkal, a környezeti elemek minőségének folyamatos ellenőrzésével, illetve az okozott károk felszámolásával. Mivel a
környezetipar éppen ezeknek a tevékenységeknek az elvégzésére szakosodott, értelem szerűen ott kell lennie valamennyi gazdasági (termelő és szolgáltató) ágazat mellett, ide
értve a mezőgazdaságot is.
Nem véletlen, hogy az Unió a szabályozásban mindenhol kiemelt szerepet szán a környezetvédelmi tevékenységeknek, illetve a fejlesztési források elosztásánál jelentős
összegeket juttat a környezetvédelmi célú infrastruktúrák fejlesztéséhez.
A környezetvédelmi ipart mindenhol a világon alapvetően KKV-k alkotják (80-90%), ami meghatározza ennek a szektornak a gazdasági potenciálját, sérülékenységét, ugyanakkor
csak ezzel a szerkezettel biztosítható a szolgáltatások sokszínűsége, a mozgékonyság, az igényekhez való állandó, gyors alkalmazkodó képesség.
Mindezekre figyelemmel Szövetségünk hiányolja, hogy ez a szemlélet nem vonul végig az OP tervezeteken, horizontálisan megjelenítve a környezetvédelmi tevékenységek
fontosságát valamennyi fő nemzeti prioritásban, illetve tematikus célban. Véleményünk szerint az általunk javasolt megközelítés lényegesen kedvezőbb megítélést vonna maga
után az EU döntéshozóknál, ugyanakkor elősegítené Magyarországon is egy olyan iparág fejlődősét, amely Európa más országaiban nagyobb prioritást kap.
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KEHOP:
A Stratégiához: 25. oldal: Hiányzik az KEHOP és OP-k összefüggéseit bemutató táblázatából az energiahatékonysági fejlesztéseknél a hulladékból tüzelőanyag által kinyerhető és
az elsődleges természeti erőforrást megkímélő fejlesztések tervezése.
A VEKOP nem tartalmaz közvetlenül KFI forrást környezetvédelmi technológiafejlesztésre a KEHOP pedig nem tartalmaz KFI forrást. Egyáltalán, nem látszik, hogy a zöld K+F+I
melyik OP-ben kapott helyet.
A fenntartható társadalom és gazdaság elősegítése érdekében javasoljuk, hogy a KEHOP-on belül a zöld KFI is kapjon saját prioritási tengelyt- tekintettel arra, hogy ebben a
szektorban a mikro és kisvállalkozások a legjellemzőbbek, a méretükből adódóan gyenge KFI potenciállal rendelkeznek. Az OP tervezet 3. prioritási tengelyének 3. beruházási
prioritása a városi környezet javítása „a szennyezett talajú területek helyreállítása és a levegőszennyezés csökkentése”. A támogatott intézkedések felsorolásánál azonban
egyetlen, a levegőszennyezés csökkentésével és a levegőminőség védelmével kapcsolatos fejlesztés sem szerepel, csupán a vizek állapotát veszélyeztető szennyező-források

felszámolását célul kitűző Országos Környezeti Kármentesítő Program kerül megnevezésre. A levegőminőséggel kapcsolatos fejlesztések az OP egész tervezetéből kimaradtak.
Javasoljuk a 3. prioritási tengely megnevezésének módosítását: „Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel, valamint a levegőminőség védelmével kapcsolatos fejlesztések”
megnevezésre, valamint ezen belül a 3. beruházási prioritás kiegészítését a levegőminőséggel kapcsolatos fejlesztésekkel.
1. PRIORITÁSI TENGELY: A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAIHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁS
33. oldal: 2. Specifikus célkitűzés: Felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható térségi víz-szétosztás fejlesztése:
Az árvízvédelemnek megelőző típusúnak kell lennie és ez esetben a feladat nem a katasztrófavédelemhez tartozik. A megfelelő infrastruktúra fejlesztése (gátak megemelése,
karbantartása, aszály esetén szakszerű megbonthatósága) legyen inkább a cél.
Az iparról kevés szó esik a tervezetben, holott 2014-től az IED direktíva betartása jelentős költségekkel terheli az ipart, amely számít az állam segtségére. Nem értünk egyet ezen a
tengelyen belül a polgári védelem, tűzoltóság fejlesztésével.
2 PRIORITÁSI TENGELY: TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZ-ELVEZETÉS ÉS –TISZTÍTÁS, SZENNYVÍZKEZELÉS FEJLESZTÉSE
A csapadékvíz elvezetés problémáját nem kezeli a tervezet. A cél a víz visszatartása, hasznosítása, ehhez infrastrukturális támogatás szükséges. A régebbi vízelvezető hálózat
rekonstrukciója sem szerepel a tervezetben.
A Vízgyűjtő Gazdálkodási tervek elkészítése nem szerepel.
2. specifikus célkitűzés:
1. A szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése, megelőzése a 2000 LE feletti agglomerációkban, megoldandó a derogációs határidő végéig, 2015 december 31-ig. De
teljesen kimaradt a 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése, az egyedi szennyvízkezelési (nem csatornázott) megoldásokra támogatás tervezése, holott Magyarországra
éppen az aprófalvas települések jellemzőek. 2015 végéig meg kell oldani a 2000 LE fölötti települések szennyvízelvezetését és tisztítását, de 2015 után már a 2000 LE alattiakkal
is kell foglalkozni, tehát 2020-ig be kell tervezni ezeket is! Honnan lesz forrás? Egyébként a 2000 LE fölötti területeknél is sok esetben indokolatlan a csatornázás és indokolt
lenne a településszintű egyedi szennyvízkezelés.
2. A célkitűzés eléréséhez hozzá tartozik az ipari vízfelhasználás csökkentése is, ehhez KFI, majd technológiaváltások szükségesek, nem lájuk a KFI-hez felhasználható keret
beépítését.
3. A szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosítását célként tűzi ki a tervezet. Ugyanakkor az 50/2001. Korm. rendelet napirenden lévő módosítási tervezete ellentmondani látszik
ennek a célnak, az európainál szigorúbb határértékek bevezetése teljességgel ellehetetleníti a szennyvíziszapok ezen legegyszerűbb és ez ideig biztonságos és ellenőrzött
mezőgazdasági hasznosítását. Ha biogáz előállításra használjuk a szennyvíziszapot, a fermentiszap, vagy a lekomposztált iszap már nem helyezhető ki a mezőgazdaságban. A
szennyvíziszapok energetikai hasznosítása pedig nem hasznosítás, hiszen 30% szárazanyag tartalom mellett 70% vizet égetünk.
3 PRIORITÁSI TENGELY: HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÉS KÁRMENTESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSEK
Specifikus célkitűzés: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelvek végrehajtásának elősegítése 1. Fontosnak tartjuk az innovatív hulladékkezelési, újrahasznosítási
eljárások támogatásának megjelenését, a hazai és nemzetközi K+F eredményeknek hasznosítását, a hulladékokhoz köthető K+F tevékenységek támogatását A lerakóra jutó
hulladékmennyiség csökkentése egyetlen európai országban sem valósult meg a hulladék energetikai hasznosítása, együttégetése nélkül. J Említés szinten megtalálható az
energetikai hasznosítás fejlesztése, mint cél. Azonban aggodalomra ad okot, hogy az Operatív Programokat megalapozó stratégiák egyike, az Országos Hulladékgazdálkodási
Terv kifejezetten az égetés ellen foglal állást, annak a hulladékkezelésben csökkenő szerepet szán, ugyanakkor a lerakott hulladék mennyiségét is csökkenteni kívánja.Ezzel a
2008/98 Irányelvben szereplő hierarchia 4 lépcsőjét figyelmen kívül hagyja, így az irányelv végrehajtása nem teljesülhet. Ezt az ellentmondást a KEHOP 3. prioritási tengelye sem
oldja fel megnyugtató módon, az európai példák az égetésre nem befolyásolják.
Jelenleg pl. Lengyelországban 6 hulladékhasznosító mű épül EU forrásokból. A magyarországi égetőellenesség nem tartható fenn, ma már az EU előírásoknak megfelelően
szabályozott égetők indokolatlanná teszik ezt és ez a szemlélet akadályává vált a környezetkímélő hulladékgazdálkodás hatékonyabbá válásának. A Nemzeti Energiastratégia
egyébként számol a hulladékból kinyerhető energiával, mint természeti erőforrást helyettesítő energiaforrással, de pl. az Országos Hulladékgazdálkodási Terv teljes mértékben
elveti ezt a lehetőséget. A prioritástengelyben nem látjuk annak megfogalmazását, hogy az infrastruktúra további bővítésekor újabb hulladékhasznosító művel számolhatnánk. A
cementipar, mint együttégető mű- függ az építőipartól és nem biztosítja a keletkező hulladékmennyiség mintegy 30 %-ának égethető (anyagában nem hasznosítható) részére a
megfelelő kapacitásokat.
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4. PRIORITÁSI TENGELY: TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÉLŐVILÁG VÉDELMI FEJLESZTÉSEK Nem csupán a Nemzeti Parkok vagyonkezelésében lévő területeken kell az
élőhelyeket megvédeni. A vízi élőlények védelme kimaradt a tervezetből. A NATURA 2000 –hez tartozó területek kijelölését le kell zárni, mert a gazdaság számára kiszámíthatatlan
helyzetet teremt a változtatás.
4. PRIORITÁSI TENGELY: ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA A megújulók közül a szélenergia hasznosítása kimaradt.
Épületek korszerűsítése: A tervezői szándék a gépészeti megoldásokra helyezi a hangsúlyt, de hiányoznak az építészeti megoldások. Nem készült még el az Épületenergetikai
Stratégia, a nélkül nem lehet tervezni. Problémának látjuk, hogy nem különül el az épületenergetikára és az energiahatékonyságra, megújuló energiaforrásokra szánt támogatási
összeg.
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Tisztelt Minisztérium!
A KEHOP 2.4. PRIORITÁSI TENGELY 4: TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÉLŐVILÁGVÉDELMI FEJLESZTÉSEK fejezet 3. specifikus célkitűzéséhez és a kapcsolódó intézkedések
tervezetéhez a következő észrevételeket tesszük:
A hazai gyűjteményes kertek az ország leglátogatottabb „zöld” helyei, a biológiai sokféleségről szóló tájékoztatás és szemléletformálás kulcsintézményei. A hazai arborétumokat
és botanikus kerteket évente több mint 2 millió látogató keresi fel, vagyis több, mint bármely más, a biológiai sokféleséget bemutató helyszínt, ráadásul intézményeink ezzel
jelentősen tehermentesítik a természetes területeket is.
Javasoljuk, hogy a KEHOP 2.4-ben lefektetett bemutatási és ismeretterjesztési célok eredményes megvalósítása érdekében vonják be és támogassák hazánk legnépszerűbb
ökoturisztikai célpontjait, az arborétumokat és a botanikus kerteket.
Köszönettel
Zsigmond Vince
főtitkár
Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (MABOSZ)
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Tisztelt Minisztérium!
A KEHOP 2.4. PRIORITÁSI TENGELY 4: TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÉLŐVILÁGVÉDELMI FEJLESZTÉSEK fejezethez a következő észrevételeket tesszük:
Szövetségünk számos szövegszerű javaslatot és megalapozó észrevételt tett a NBS, a NKP és a NTA tervezeteihez, amelyek tudomásunk szerint a jelen programot is részben
megalapozó nemzeti stratégiák.
Sajnálatos módon az ott megfogalmazottak korlátozott mértékben jelennek meg a KEHOP tervezetében, ezért reményünket fejezzük ki, hogy a jelen dokumentumba a szakmai
stratégiák releváns megállapításai és az azokból eredő tennivalók még beemelésre kerülnek.
Egyes vonatkozó megállapításainkra ezúton ismét felhívjuk a figyelmet.
A védett területek és a fajok in situ védelme mellett a fajmegőrzés, a fajon belüli diverzitás megőrzése érdekében elengedhetetlen az ex situ megőrzés, a hatékony élő génbanki
tevékenység. A gyűjteményes kertek mindhárom tekintetében közvetlenül érintettek, de ezek közül kiemelt és meghatározó szerepet töltenek be az ex situ megőrzés terén.
Fent hivatkozott stratégiákhoz hasonlóan jelen tervezet is kerüli a botanikus kertek és arborétumok nevesítését, szerepükhöz, tevékenységükhöz megfelelő integrálását a
fajvédelmi, génbanki feladatok ellátásában, jóllehet az legalább néhány pontban szakmailag kifejezetten indokolt lenne. Ez a szinte érthetetlen hiányosság a releváns
fejezetekben és pontokban feltétlenül pótlandó!
A gyűjteményes kertek a világon a növényi diverzitás ex situ megőrzésének első számú intézményei. Hazánkban a félszáz legfontosabb arborétum és botanikus kert 335 hazai
védett faj többszázezer egyedét őrzi. A hazai gyűjteményes kertek nagyságrendekkel nagyobb növényi diverzitást őriznek, mint bármely egyéb hazai növényi génbank, továbbá
összességében az őrzött tételek száma is lényegesen nagyobb, mint bármelyikben!
A Kárpát-medence növényvilága, a pannon flóra hazánk nemzeti kincse, e természeti örökség megőrzése nemzetstratégiai, sőt nemzetbiztonsági feladat, ugyanis ezek az
intézmények a honos veszélyeztetett fajok megőrzésén túl számtalan mezőgazdasági és ipari (pl. gyógyszeripar, kozmetikai ipar, stb.) tevékenységhez, alap- és alkalmazott
kutatáshoz szolgáltatnak folyamatosan élő forrást, tehát mindez a mezőgazdaság és az ipar fejlődéséhez, az innovációhoz, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz is
alapvető kutatási forrást, infrastruktúrát jelent!
2007-13 között az EU és a Magyar Kormány a hazai gyűjteményes kertekben élőhely rekonstrukcióra és az ex situ megőrzés megerősítésére jelentős forrást biztosított,
összhangban a nemzetközi egyezményekkel, uniós direktívákkal és a hazai természetvédelmi jogszabályokkal, illetve a biológiai sokféleség megőrzésére szóló stratégiával.
Tette ezt minden bizonnyal azért, mert ezeket a tevékenységeket hosszú távon fenn kívánja tartani (ahogy ezt széles e világon teszik) és a korábbiaknál fokozottabban kívánja a
hazai génmegőrzés, oktatás és kutatás, ismeretterjesztés és szemléletformálás szolgálatába állítani.
A hosszú táv messze túlmutat egy EU-s költségvetési cikluson, különös tekintettel arra, hogy a gyűjteményes kertek évszázadok óta végzik e tevékenységeknek döntő többségét.
Ez az intézményi forma tehát bevált, fenntartásra, fejlesztésre, támogatásra, szervezeti és infrastrukturális megerősítésre, kapacitásnövelésre érdemes.
A gyűjteményes kerteknek a biológiai sokféleség ex situ megőrzésében betöltött szerepét a 2012-ben a VM Zöld Forrás támogatásával, a Magyar Arborétumok és Botanikus
Kertek Szövetségének gondozásában megjelent kiadvány részletesen tárgyalja (Ex situ növénymegőrzés - Gyűjteményes kertek a növényvilág megőrzéséért). Ebből többek között
kiderül, hogy a hazai gyűjteményes kertek 335 honos védett fajt őriznek ex situ formában. Ez a szám többszöröse, mint bármely más hazai intézmény, vagy intézménycsoport által
őrzött taxonszám, számossal közülük felszaporítási, restaurációs program keretében is foglalkozunk.
Az ex situ fajmegőrzés és a hozzá kapcsolódó szakmai programok gyűjteményes kerti megvalósítása és megerősítése a már rendelkezésre álló humán erőforrások és
infrastruktúra okán lényegesen hatékonyabb és megalapozottabb, mint bármely más szigetszerű, eseti megoldás. Ráadásul ezek az intézmények hálózatszerűen lefedik szinte
az egész országot, így a Nemzeti Parkokkal regionális együttműködésekben kiváló eredményeket lehetne elérni.
Végezetül megerősítjük azon állásfoglalásunkat, hogy a növényi sokféleség megőrzése nem megvalósítható a gyűjteményes kertekben élő rendkívül gazdag növényállomány,
mint szinte kimeríthetetlen élő növényi génforrás (génbank), illetve az ott felhalmozott tudás és tapasztalat, illetve az ott elvégzett munka nélkül, ezért kellően megalapozott
szakirányú stratégia, koncepció, program, stb. nem mellőzheti ezen intézmények módszeres integrálását a biológiai sokféleség megőrzés grandiózus feladatának
megvalósításában.
Fentiek alapján kérjük javaslataink elfogadását és észrevételeink alapos megfontolását!
Köszönettel
Zsigmond Vince
főtitkár
Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (MABOSZ)
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Farkas István
Technikai segítségnyújtás c. prioritással kapcsolatos észrevétel

1. Horizontális célok integrációja
Az Európai Unió regionális politikájának sarokkövei a partnerség (lásd az alapokra vonatkozó közös előírások 5. cikkely), és a fenntartható fejlődés elősegítése (lásd az említett
rendelet 8. cikkelyét).
JAVASLAT 1. – környezeti szempontok integrációja a projektekbe, mind szakmai kritériumok
Ebből következően – ahogy ezt a Partnerségi megállapodás tervezete is leszögezi - minden programban, illetve minden releváns projektben érvényesíteni kell a
környezetvédelem és a klímaváltozás elleni fellépés, illetve ahhoz való alkalmazkodás szempontjai. Javasoljuk, hogy ezt az elvet szögezze le egyértelműen a KEHOP is.
Szakítani kell a pályázókat és az intézményrendszert feleslegesen terhelő és kishatékonyságú horizontális vállalások rendszerével, azt kell elérni, hogy például a környezeti
problémák megelőzése és a fejlesztések negatív hatásainak csökkentése legyen a cél, úgy, hogy a horizontális elvek elsősorban projekt specifikus szakmai belépési és
értékelési kritériumként legyenek megfogalmazva.

JAVASLAT 2. – intézményrendszeri javaslatok a horizontális integrációra
A környezeti és klíma szempontok (illetve a többi horizontális szempont) érvényesítése érdekében hozzon létre az Irányító Hatóság egy horizontális operatív szakmai bizottságot,
amelyek minden pályázati kiírásnál megvizsgálja a horizontális szempontok egyedi integrálásának lehetőségét, építve a stratégiai környezeti vizsgálat eredményeire is. Ezekben
a bizottságokban kapjanak szerepet a környezetvédő, illetve esélyegyenlőségi civilek.
Emellett javasoljuk speciális, horizontális szempontok érvényesítését elősegítő pályázati kiírások létrehozását, illesztve az operatív program megfelelő prioritásaihoz.
Fontos mind a pályázói, projekttervező és végrehajtói oldal, mind a lebonyolító intézmények képzése a horizontális szempontok integrációjára. Javasoljuk, hogy készüljön olyan
érthető útmutató, amely az elvek érvényesítési lehetőségeit mutatja be.
Mind az intézményrendszer, mind a pályázó kommunikálja a horizontális szempontok integrációjával kapcsolatos eredményeket. Fontos a nemzetközi és hazai jó példák
összegyűjtése, terjesztése is.
Javasoljuk, hogy a felsorolt feladatok szerepeljenek a technikai segítségnyújtás prioritásnál, a „Program-végrehajtási feladatok támogatása” intézkedésben.

2. A horizontális partnerek bevonása, kapacitásfejlesztése és hálózati együttműködés elősegítése
Sajnos az operatív programok és specifikusan a KEHOP tervezése során sem sikerült a korai szakaszban bevonni a környezetvédő civil szervezeteket. Ez különösen visszatetsző
annak a fényében, hogy az összes csatlakozó országban Bulgáriától Lengyelországig ott voltak a civilek a tervező munkacsoportokban. Felhívjuk a figyelmet ennek fontosságára,
amelyet az alapokra vonatkozó közös előírások 5. cikkely-e előír és az említett European Code of Conduct on Partnership kifejt.
JAVASLAT 3. – partnerek kapacitásépítése
Az EU alapok hatékony felhasználásához szükséges a partnerség, különös tekintettel a horizontális célok elérésére. Az említett rendelet mellett a készülő European Code of
Conduct on Partnership (ECCP) is elő fogja írni, hogy a technikai segítségnyújtásból támogatni kell a partnerek kapacitásfejlesztését, beleértve a képzéseket, a részvétel
költségeit és a partnerek koordinációs és hálózati struktúráit is. Különösen fontos a horizontális elveket képviselő civil szervezetek kapacitásainak építése. A környezetvédő
szervezeteknek speciális hálózataik vannak erre, amelyek alkalmasak e feladat ellátására. Ilyen például a Zöld Régiók Hálózata, amely a regionális fejlesztés és a
környezetvédelem kérdéseivel foglalkozik, s amelynek 170 civil környezetvédő szervezet tagja a Fővárosból és az ország 19 megyéjéből.
Javasoljuk, hogy a technikai segítségnyújtás résznél a „Programkommunikációs és partnerségi feladatok támogatása” támogatása intézkedés tartalmazza a partnerek
kapacitásépítése feladatot is a hálózati együttműködések támogatása mellett.
JAVASLAT 4. – horizontális partnerek bevonása a monitoringba és pályázati elbírálásba
Legyen egyértelműen kimondva, hogy a monitoring bizottságokba szavazati joggal kell be vonni a civil szervezeteket, kiemelten a horizontális ügyekkel foglalkozó
esélyegyenlőségi és környezetvédelmi civil partnereket. Emellett a pályázati kiírások tervezésénél és pályázati döntéseknél is legyenek ott a civil szervezetek szakértői –
természetesen figyelembe véve az összeférhetetlenség elvét.
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Farkas István
Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök c. prioritással kapcsolatos észrevétel

JAVASLAT 1. – energiaközösségek támogatása
Nyugat-európai mintákra is építve javasoljuk egy speciális konstrukció indítását szövetkezeti formában működő energiaközösségek kialakításának és beruházásainak
támogatására. Az intézkedés terve röviden a következő (részletesebben mellékeltük):
A támogatás célja:
Az energiaközösségek/szövetkezetek energia-önrendelkezést elősegítő tevékenységének megvalósulása
Specifikus célok
- A megújuló energiaforrások felhasználásának, az energiahatékonyságnak és az energiatakarékosságnak a növelése
- Klaszterek, együttműködések generálása, hogy olyan szereplők is forrásokhoz jussanak, akik önállóan erre nem képesek.
- Alternatív finanszírozási módszer bevezetése
- Az externáliák elismertetése a támogatások során
A kedvezményezettek köre:
A támogatások jogalanyai az energiaközösségek/szövetkezetek, amelyek az energiaönrendelkezés elősegítésének céljából jöttek létre. Mivel ilyen közösségnek bárki a tagja
lehet, a közösségen keresztül a tagok mindegyike részesülhet a közösségi támogatási forrásokból.
Támogatandó tevékenységek
- Alternatív energiát termelő beruházások kivitelezése
- Alternatív energiaát termelő berendezések gyártása
- Alternatív energiát termelő berendezések szerelése és kapcsolódó szolgáltatások
- Energiahatékonyság javítása mind termelői, mind fogyasztói oldalon
- Energiahatékony berendezések gyártása, forgalmazása
- Helyi hálózatok és azok integrációjának előmozdítása
- Intelligens hálózatok, mérési módszerek kialakítása
- Alternatív energiatárolási módok tervezése és kivitelezése
- Tervezési, tanácsadási szolgáltatások
- Alternatív energiával, energiahatékonysággal, energiatakarékossággal kapcsolatos K+F tevékenységekben való részvétel
- Energiaközösségek szervezésének támogatása
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Farkas István

Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
JAVASLAT 1. – megújuló energiatermelés, biomassza használat korlátozása
A megújuló energia beruházásoknál a fenntarthatóbb módon termelt nap, szél és geotermikus energia elsőbbségét mondja ki a program. A biomassza felhasználásánál az
ökológiai szolgáltatások megőrzése, a biodiverzitás védelem és talajerő utánpótlás szempontjai is legyenek fontosak. Mind minőségi (hogyan és hol termett a biomassza,
honnan szállítják), mind mennyiségi (a térségben fenntartható módon megtermelhető mennyiség) fenntarthatósági szempontokat határozzanak meg a kiírások. Különösen zárja
ki a program a biomassza együttégetést szénnel vagy hulladékkal.
JAVASLAT 2. - hulladékégetés
A hulladékokat nem tekintjük megújuló energiának, ezért nagyon nem támogatjuk megújuló energia címén támogatott hulladékégetést. A kérdés mind fenntarthatósági (a
hulladékot nem kellene megtermelni), mind levegőtisztasági problémákat felvet. Kérjük, ezt vegyék ki a támogatható területek közül.
JAVASLAT 3. – ne legyenek bioüzemanyag demonstrációs projektek
A demonstrációs beruházásoknál nem támogatjuk a második és harmadik generációs bioüzemanyag beruházásokat. Egyrészt még ezek a technológiák nagyon kérdésesek az
energetikai és gazdasági megtérülés szempontjából. Másrészt honnan nyerünk cellulózt a második generációs üzemanyaghoz? Az un. mezőgazdasági hulladékok használata
aggályos, ugyanis a szén, nitrogén, foszfor és főleg a nyomelemek ciklusából nem lehet büntetetlenül elvenni nagyobb mennyiséget. A mezőgazdasági hulladékot komposztálni
kellene és így visszavinni a talajba, nem kémia szereket használni talajerő visszapótlásra. Ha fát vagy erdészeti hulladékot használunk fel, akkor is felmerülnek a környezeti
kérdések és emellett még a helyi társadalom szociális kérdései is (ők akarnák használni az erdészeti hulladékot). Tehát a talaj és a biodiverzitás védelme, az
energiahatékonyság szempontjai teszik kérdésessé a második generációs bioüzemanyagokat.
A harmadik generációs üzemanyagok technológiai fejlesztései még bizonytalanabbak technológiai és gazdasági szempontból. Emellett reméljük, hogy senki sem akar
Magyarországra behozni génmódosított algát üzemanyag termelésre.
Javasoljuk tehát a bioüzemanyag demonstrációs üzemek törlését az anyagból. Inkább napenergia és geotermikus energia demonstrációs projekteket támogasson az operatív
program.
JAVASLAT 4. – több forrást lakossági energiahatékonyságra
Mivel a tervezett és a hazai források elégtelenek arra, hogy az Európa 2020 stratégiákból következő energiahatékonysági célokat elérjük, kiemelten fontos, hogy erre a prioritásra
több forrást fordítson a KEHOP. Alapvetően a hosszú távú hiteleken alapuló finanszírozást támogatjuk ezen a területen, szemben a közvetlen támogatásokkal. Megfonto
JAVASLAT 5. – fenntarthatósági szempontok az energiahatékonysági beruházásoknál
Az energiahatékonysági beruházásoknál oda kell figyelni, hogy természetbarát anyagokkal történjen a fejlesztés (pl ne olyan műanyag legyen a szigetelő anyag, amely
környezetre káros komponenst tartalmaz). Javasoljuk olyan alternatív technológiák használatának előnyben részesítését, amelyek a helyi erőforrások felhasználását, a
természetbarát szempontokat helyezik előtérbe (például szalmabála, szupervályog, tömegkályha).
JAVASLAT 6. – Közvilágítás korszerűsítése - biodiverzitásvédelem
A közvilágítás korszerűsítésénél oda kell figyelni arra, hogy bizonyos led világító testek olyan spektrumban adnak fényt, amely a rovarokat odavonzza, így nagymértékben károsítja
a természetet. Ezekben az esetekben a természetvédelmi szempontokat figyelembe véve más spektrumú világítótesteket kell használni. Az ezzel kapcsolatos részletes
javaslatunkat a VM számára már tavasszal elküldtük.
JAVASLAT 7. – Szemléletformáló kampányok
Üdvözöljük a szemléletformáló kampányok tervezését.
Javasoljuk, hogy olyan kampányok legyen előnyben részesítve, amelyek:
- nem elvontan közelítik meg a helytelen fogyasztás okozta következményeket, hanem a lakosság számára hasznos, a gyakorlatban alkalmazható ismereteket közvetítenek,
melynek következtében ismertebbé válnak a zöld technológiák és kézzel foghatóbbak, átláthatóbbak lesznek a lakosságot érintő gazdasági racionalitások;
- rámutatnak a környezeti problémák okaira, a problémák rendszerszemléletben való megoldási módjaira és a lakosságot, illetve a döntéshozókat arra ösztönzik, hogy
támogassák a fenntartható termelési és fogyasztási szerkezet irányába mutató szerkezetváltást;
- közvetlenül, interaktívan érik el a célcsoportot, szemben az óriás plakát kampányokkal.
A 10-60 mFt közötti térségi kampányok megvalósítását tartjuk optimálisnak a jelenlegi közreműködő szervezet (NKEK) és a KEOP értékelések tapasztalatai alapján, szemben a
nagy, médiára alapozott országos kampányokkal.
Egy részletes konstrukció leírást már régebben eljuttattunk az NFM és a VM számára a t
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Farkas István
Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
JAVASLAT 1. – források emelés
A biológiai sokféleség megőrzése, az ökológiai szolgáltatások biztosítása a létünk alapját szolgáltatja. Nem véletlen, hogy az Európai Unió is konkrét célokat fogalmazott meg a
Biodiverzitás Stratégia keretein belül. Ezért nagyon kevésnek tartjuk a 4. prioritási tengelyre allokált összeget és javasoljuk a források megemelését.

JAVASLAT 2. – zöldinfrastruktúra beavatkozások védett területeken kívül is
Az biodiverzitás védelme, az ökoszisztéma szolgáltatások biztosítása nem lehetséges ha csak a védett területekkel foglalkozunk. A természetvédelmi fejlesztéseknek ki kell
terjedniük az ország egész területére. Lényeges a mezőgazdasági művelési mód váltás ösztönzése, az ökológiai hálózat feljesztése és összefüggőségének biztosítása. Az EU
zöldinfrastruktúra fejlesztési elképzeléseit meg kell valósítani a védett területeken kívül is. Például komplex térségi programokkal, ahol a helyi szereplők bevonásával készítenek
terveket és szerződéseket, amelyek a szükséges beruházásokat biztosítják az ökológiai hálózatok egybefüggőségére, illetve a szereplők vállalják a természetvédelmi
szempontok érvényesítését a gazdálkodási és önkormányzati döntésekben, párosulva szemléletformálási, nevelési programokkal.
Tehát javasoljuk a források megemelését, hogy a védett területeken kívüli zöld infrastruktúra projekteket is támogathassa a program. Ezekre a témákra már kidolgoztunk
intézkedési terveket és megküldtük a VM számára még a tavasz folyamán.

JAVASLAT 3. – civilek is lehessenek kedvezményezettek a természetvédelmi szemléletformálásnál
Hivatkozva az elfogadás előtt álló Nemzeti Biodiverzitás Stratégiára, javasoljuk, hogy a „a Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok ismertségének

és társadalmi elfogadottságának javítása” intézkedés célját szélesítsék ki a nem védett területekkel kapcsolatos biodiverzitás-védelmi szemléletformálással. A
kedvezményezettek körét szélesítsék ki a civil szervezetekre, ugyanis szakmai, minőségi szempontból nem indokolható, hogy csak a területek kezelői pályázhassanak
szemléletformálási feladatokra.

JAVASLAT 4. – fenntartható életmód kampányok
Javasoljuk, hogy a 4. prioritás részeként külön intézkedésben szerepeljen a fenntartható életmóddal kapcsolatos holisztikus, több témájú szemléletformáló kampányok
szervezése a 2007-2013-as periódussal hasonló forrásallokációval. A közreműködő szervezet (NKEK) és a programértékelések tapasztalataival egybecsengve javasoljuk, hogy
ne országos, hanem főleg térségi kampányokat részesítsen előnyben a program, a magasabb szakmai minőség biztosítása érdekében.
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Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
JAVASLAT 1. - szemléletformálás
Lényegesnek tartjuk, hogy a környezeti ügyekkel, hulladék- és erőforrás-takarékossággal, s főképp a hulladéktermelés megelőzésével kapcsolatos szemléletformálás is
megjelenjen ebben prioritási tengelyekben önálló intézkedésként, amely nyílt pályázatokon támogat szemléletformáló kampányokat, ahol civil szervezetek, önkormányzatok is
részt vehetnek.
JAVASLAT 2. - égetés
Nem támogatjuk a hulladékégetők építését az EU támogatásaiból. A forrásokat a megelőzésre, a szelektív gyűjtésre, az újrahasználatra, az anyagban való újrahasznosításra kell
főképp fordítani.

Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Farkas István
Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
JAVASLAT 1. – probléma megközelítés
Nem meglepő, hogy rengeteg probléma van a már megvalósult szennyvíz projektekkel. Nemcsak az építés, de a fenntartás is nagy terhet ró a lakosságra és a környezetre. A
szennyvíz iszap megoldatlan probléma. Még most sem késő az egész problémakezelés radikális átgondolása, a vízöblítéses technológia megközelítés helyett a komposztáló
toalett módszerrel, de legalábbis a fekete és szürke szennyvizek külön kezelésével. Nem támogatjuk a szennyvíz-iszapok égetését sem.
Ahol lehet a természetközeli szennyvíz technológiát kell támogatni, illetve ezen az elven működő egyedi berendezéseket.
JAVASLAT 2. – kistelepülések problémái
A 2000LE alatti települések szennyvízproblémájával is foglalkoznia kell a KEOP-nak. Azért mert nem derogációs kérdés attól még jelentős hazai probléma, a túlnyomórészt
hátrányos helyzetű kistelepüléseken.
JAVASLAT 3. - szemléletformálás
Lényegesnek tartjuk, hogy a prioritáshoz kapcsolódó környezeti ügyekkel, például vízvédelemmel és talajvédelemmel kapcsolatos szemléletformálás is megjelenjen ebben
prioritási tengelyekben önálló intézkedésként, amely nyílt pályázatokon támogat szemléletformáló kampányokat, ahol civil szervezetek, önkormányzatok is részt vehetnek.
JAVASLAT 4. – vízkeret irányelv végrehajtása
Jelenleg a KEHOP számos olyan kérdéssel nem foglalkozik, amely a Vízkeret Irányelv végrehajtásával kapcsolatos. Magyarország milyen forrásból fogja biztosítani a vizek jó
ökológiai állapotát? Javasoljuk források allokálását ezekre a feladatokra is.

Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége

2013. december 15. 03:39

Farkas István
A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
JAVASLAT 1. – a prioritástengely forrásainak belső megoszlása
A prioritás tengelyen belüli hangsúly az árvízvédelmen van. Elismerve a téma fontosságát, nem szabad elfelejteni, hogy az árvízvédelem, mint kockázatkezelési téma nem tartozik
az EU legfőbb prioritásai közé. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás más eszközei és témái sokkal nagyobb súlyt kell, hogy kapjanak az első prioritáson belül.

JAVASLAT 2. – klímaalkalmazkodási szemléletformálás
Hivatkozva a jelenleg formálódó megújított Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiára javasoljuk, hogy az 1. prioritási tengelynél (A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás)
legyen külön intézkedés a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos széles értelmű szemléletformálásra, amely nem csak a katasztrófavédelemmel kapcsolatos
kérdésekre irányul. Indoklásul lásd még PM tervezet 37. oldal, 63. oldal (újszerű szemlélet bevezetése fontos).
Nem értjük a katasztrófavédelemmel kapcsolatos klasszikus szemléletformálási feladatok hogyan férnek bele a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás EU irányelveibe. Ezeknek
a feladatoknak a súlyát javasoljuk csökkenteni az operatív programban.

JAVASLAT 3. - Hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése intézkedés
Az output tervekből is látszik, hogy kevés forrást tervez erre az operatív program. Javasoljuk, hogy nagyságrendekkel növeljék meg az intézkedés pénzügyi keretét.

JAVASLAT 4. - Térségi vízszétosztás fejlesztése intézkedés
Aggályosnak tartjuk az öntözési infrastruktúra fejlesztését európai uniós forrásokból. Egyáltalán lehetséges erre az EU támogatást felhasználni? Nem az öntözésre kell a
hangsúlyt helyezni, hanem a vízvisszatartásra, a tájgazdálkodásra, az alkalmazkodó növényfajták használatára. Nem támogatjuk szántóföldi mezőgazdasági kultúrák öntözését a
talajok védelme és a víz- és energiatakarékosság szempontjai miatt. A kertészeti kultúrák víztakarékos öntözési technológiák használatával való öntözését tartjuk csak
elfogadhatónak. Lásd még NÉS2 133. oldal.

JAVASLAT 5. - Állami és önkormányzati árvízvédelmi művek fejlesztése
A meder vízáteresztéssel kapcsolatos fejlesztéseket a Vízkeret Irányelv és biodiverzitásvédelmi szempontok miatt aggályosnak tartjuk.
A tiszai árvízvédelmi terveket alaposan át kell gondolni, ezen a területen kiemelten támogatjuk a WWF Magyarország javaslatait. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Partnerségi
megállapodás tervezete is hivatkozik arra, hogy a VTT-nél szükséges a tájgazdálkodás biztosítása, a természetszerű mélyárterek reaktiválása (PM tervezet 35. oldal).
A NÉS2 133. oldalán olvasható: „Minden kialakítandó tározóterületen biztosítani kell a rendszeres, sekélyvízi elöntéshez igazodó ártéri tájgazdálkodási rendszerek kialakításának
támogatási feltételeit. A gazdálkodókat képzéssel, szaktanácsadással, tudatformálással kell segíteni a fenntartható, közösségi tájhasználat mintaterületek kialakításában.”
„Vízvisszatartó vízrendezési gyakorlat teljes körű bevezetése vízgazdálkodásunkban. Kistáji vízkörforgási rendszerek helyreállítása.”
„Ártéri tájgazdálkodási mintaterületek, mélyárterek reaktiválási programjának kiterjesztése.”
Kérjük a fenti elvek – akár szó szerinti – átvezetését az operatív programba.
Az elmúlt támogatási időszakban a sokszori ígéret után sem nem tudta a magyar kormány kialakítani azokat a tájgazdálkodási támogatási rendszereket, amelyek biztosítanák az
ártéri tájgazdálkodás működését a VTT tározók területén. A tájgazdálkodással kapcsolatos infrastruktúra fejlesztésekről sincs még döntés a 2007-2013 periódus hetedik évében,
pedig ezt is számtalanszor szorgalmazták a civilek és az EU Bizottság is.
A fentiek miatt nem tartjuk támogathatónak a tervezett nagy projekteket a jelenlegi formában. Az egész VTT koncepciót át kell gondolni a NÉS2 és más, elfogadás előtt álló
programok (Nemzeti Biodiverzitás Stratégia, NKP) tükrében.

JAVASLAT 6. – vizek megtartására alapuló tájhasználat intézkedés javaslata
Az MTVSZ javasol egy önálló intézkedést a gazdálkodás, az ökológia és az árvízvédelem közös érdekeinek szolgálata érdekében. A javaslatot itt röviden leírjuk, de már
megküldtük a tervezőknek a tavasz folyamán.
A program célja:
A folyó menti természetközeli, vízvisszatartó tájhasználat előmozdítása a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és az árvízi kockázat csökkentése érdekében.
Célkitűzések:
A hazánkba érkező folyó- és csapadékvizek tájban (azaz nem tározókban, hanem a vizet tárolni képes tájszerkezetben), a természetes mélyárterekben való megtartása.
Az ökológiai vízhiány csökkentése, ezáltal a vízigényes természetes élőhelyek megőrzésének segítése. A mezőgazdasági vízhiány csökkentése, ezáltal a gazdálkodás
kiszámíthatóbbá tétele.
A vízgazdálkodási szélsőségek csökkentése.
Az időjárási szélsőségekhez jobban alkalmazkodó és a biológiai sokféleséget is elősegítő mozaikos tájszerkezet kialakulásának elősegítése. Ezáltal a mezőgazdaság ökológiai
szolgáltatásainak fejlesztése.
A program által finanszírozható feladatok:
A Tisza mentén a kedvezőtlen mezőgazdasági alkalmasságú területek felmérése, a meglévő felmérések összegzése és tájhasználati javaslatok kidolgozása folyóvölgyi szinten.
Az egyes tájgazdálkodásra alkalmas területeken a gazdálkodói fogadókészség alapján vízgazdálkodási beavatkozások meghatározása és végrehajtása, valamint részletesebb
tájhasználati tervek kidolgozása.
A gazdálkodás ökológiai szolgáltatásait meghatározott indikátorok mentén mérő és elismerő zöldpontrendszer bevezetése és működtetése.
Monitoring rendszer kidolgozása és működtetése a beavatkozással érintett területeken és kontroll területeken.

Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Farkas István
Egyéb észrevétel
Általános észrevételek
JAVASLAT 1. – A KEHOP forrásai
Az operatív programra allokált források összege kevés, nincs összhangban azokkal a célokkal, amelyeket a Kormány a Partnerségi Megállapodás tervezetében az alacsony széndioxid tartalmú gazdaságra való átmenet és a környezetvédelem kérdéseivel kapcsolatban megfogalmazott, összhangban az Európai Unió prioritásaival. Mivel az elkövetkező
években nagyon kevés hazai forrás áll majd rendelkezésre fejlesztésekre, a forrás allokáció lehetetlenné teszi, hogy Magyarország teljesítse az EU 2020-ra megfogalmazott
energiahatékonysági és klímavédelmi céljait. Emellett elfogadhatatlannak tartjuk, hogy számos más környezetvédelmi fejlesztés kimarad a KEHOP-ból, mint például a
levegővédelem, zajvédelem vagy a vízkeret irányelv végrehajtásához kapcsolódó lényeges feladatok. A forrásallokáció tarthatatlanságára az Országos Környezetvédelmi Tanács
is felhívta a figyelmet, illetve a stratégiai környezeti vizsgálat is feltárta ezt a hiányosságot és szükségletet.
Javasoljuk, hogy a Kormányzat növelje meg a KEHOP forrásait, kiemelten a lakossági energiahatékonysági, a környezetvédelmi és természetvédelmi fejlesztésekre, illetve a
kapcsolódó szemléletformálási programok támogatására szánt összegeket.
JAVASLAT 2. - Tudatformálási feladatok minden prioritáshoz
A KEHOP dokumentum szerint a fenntartható életmóddal kapcsolatos szemléletformálás nem külön prioritásként jelenik meg, hanem kapcsolódva az egyes prioritásokhoz. Ez
az elv kevés lehetőséget ad a komplex, holisztikus megközelítésű fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletformálási programok megvalósítására. Azonban még a dokumentum

által kimondott elv sem valósul meg, több prioritásnál nincs ugyanis szemléletformálási intézkedés.
Javasoljuk, hogy emellett az egyes prioritásokhoz kapcsolódva is legyenek olyan önálló, specifikus pályázati konstrukciók a szemléletformálásra, amelyek kedvezményezettjei
között szerepelnek a civil szervezetek.
JAVASLAT 3. – Fenntartható fejlődés, mint horizontális cél
A prioritási tengelyekhez megfogalmazott javaslataink főképp arra irányulnak, hogy az operatív programba még jobban integrálódjanak a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
környezet- és klímavédelmi elvek, ahogy azt az alapokra vonatkozó közös előírások EU rendeletének 5. cikkelye is előírja.
A fenti cél teljesítése érdekében feltétlenül szükségesnek tartjuk a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, a nemrég elkészült OP Stratégiai Környezeti Vizsgálat, illetve az
elfogadás előtt álló 2. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program és Nemzeti Biodiverzitás Stratégia szerint az egész operatív program finomra
hangolását, az azokban foglalt elvek és konkrét javaslatok átvezetését az egyes intézkedésekhez.

Dr. Farkas István Tamás, ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Simon Ágnes
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Jelen operatív program véleményem szerint igen sok terület fejlesztését szeretné lefedni. Egyetértek a legfontosabb célkitűzésekkel, mint a vízgazdálkodási rendszerek kiépítése
és fejlesztése, energiatakarékosság és megújuló energiaforrások hasznosítása, érintettek és így a lakosság képzése, felkészítése és tájékoztatása.
Szintén egyetértek azzal a kijelentéssel, hogy hazánk energetikai szempontból igen sérülékeny. Ez megint csak hihetetlen importköltségeket okoz. Miközben az a kicsit bosszantó,
hogy hazánk adottságait tekintve kiváló helyszíne lehetne a megújuló energiaforrások hasznosításának. De úgy látom, hogy e prioritás tekintetében nincsenek ténylegesen
megvalósuló fejlesztések. Pedig a megújuló energiaforrások alkalmazása szolgálná mind az előbb említett importfüggőséggel kapcsolatban egyfajta nemzetgazdasági érdeket,
valamint társadalmi célt is, és persze ne feledkezzünk meg a fenntarthatóság esetéről a környezetvédelemben.
A legnagyobb lehetőségünk, úgy vélem, a geotermikus energia hasznosításában lehetne, figyelembe véve hazánk kiemelkedő adottságát, melyet az operatív program is
megemlít.
A hatékony vízgazdálkodás megvalósításának tekintetében úgy gondolom, hogy már nem halasztható intézkedés olyan víztározók megépítése, melyek a csapadék és a
vízingadozási problémát megoldják. Örömmel fogadtam az erről készült fejlesztési javaslatokat, de ugyanakkor hiányoltam az érintett térségek - melyekre a fejlesztés irányul konkrét megnevezését. Úgy vélem, a legszükségesebb intézkedések Észak- Kelet- Magyarország térségein kell, hogy történjenek, hiszen ezen régiók és települések vannak a
legnagyobb veszélyben a határ, illetve a domborzati viszonyok miatt.

2013. december 14. 23:35

Bozsakyová Barbara
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Személy szerint ezen tervezetet tartom mindennek az alapjának. A hazánkban is érzékelhető klímaváltozás javítása prioritást kell hogy élvezzen, hiszen mindenre befolyással bír. A
nagyvárosokban és gyárakban csökkenteni kéne a szén-dioxid kibocsátást, a szelektív hulladékgyűjtést pedig széles körben ki kell terjeszteni, hogy mindenki számára
természetes legyen egy jobb és élhetőbb környezet kialakítása és fenntartása.

2013. december 14. 20:32

Tóth Gábor
Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Komplex projektek kifejlesztésére a KEHOP és a többi operatív program jelenlegi formájának ismeretében nem lesz lehetőség, és a különböző operatív programokban lévő
tevékenységek összehangolása el fog maradni. Ez nagy hiba, mert így egymással összefüggő tevékenységeket nem lehet kellő hatékonysággal véghez vinni.
A természet- és élővilág-védelmi fejlesztésekre a tervezettnél jóval nagyobb forrásokat érdemes szánni, a teljes keret legalább 5 %-át javasoljuk ide csoportosítani. Az
átcsoportosítás forrása javaslatunk szerint az 1-es prioritásra szánt keretösszeg lenne, mert ezek többségében árvízvédelmi beavatkozások, amik gyakorlatilag nem segítik a
klímaváltozáshoz való alkalmazkodást.

2013. december 14. 18:56

Frittmann Fanni
Egyéb észrevétel
Én személy szerint ezt a tervezetet támogatom a legjobban, hiszen mindenki érzékelheti a klímaváltozást hazánkban. Ami viszonyt a mezőgazdaságra van a legkedvezőtlenebb
hatással, ami magával vonzza a termékek árainak növekedését és így tovább… Fontos, hogy főleg a legnagyobb gyárak csökkentsék a szén-dioxid kibocsátást, ezzel védve a
környezetet. Továbbá én sok cégnél kötelezően előírnám az újrahasznosítást is, valamint nem engedném nekik, hogy a folyóvizek szennyezését is meggátolnám.
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Gruber Tamás
Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt KEHOP tervezők!
A KEHOP 4-es prioritástengelyéről szóló fejezetének átnézése után általános és részletes javaslatokat küldünk önöknek. Kérjük ezek szíves figyelembe vételét és beépítését a
véglegesített KEHOP változatba.

Észrevételek a 2.4 fejezethez
67. old – 2es beruházási prioritás: Helytelen, hogy egyes beruházási prioritások között csak a beavatkozások és kezelések infrastrukturális fejlesztésére szánnak pénzt, és
műszaki beavatkozásokat támogatnak, illetve eszköz-, vagy géppark fejlesztését. Ezt javasoljuk kiegészíteni a helyreállított élőhely fenntartását elősegítő további
tevékenységekkel, mint például vizesélőhely esetén a vízkormányzás állandóságának biztosítása. Rét, legelő esetén (hullámtéren belül és hullámtéren kívül egyaránt) legelő
állatállomány vásárlása és tartása, és a tartáshoz szükséges infrastruktúra létesítése, vagy felújítása. Invazív növényfajok irtása esetén szintén javasoljuk beemelni a támogatott
beavatkozások közé az állatállománnyal való legeltetést mechanikai módszerrel (szárzúzással) kombinálva. Hullámtéren a legeltetés az árvízi biztonságot is növeli és az
invazívan terjedő növények, főleg gyalogakác visszaszorításának egyik alkalmas módszere. Ezek elősegítik a természetközeli gazdálkodásra történő átállást, aminek terjedésére
elsősorban Natura 2000 területeken van szükség.

Budapest, 2013. december 14.
WWF Magyarország
Gruber Tamás, Kerpely Klára
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Gruber Tamás
A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt KEHOP tervezők!
A KEHOP 1-es prioritástengelyéről szóló fejezet átnézése után általános és részletes javaslatokat küldünk önöknek. Kérjük ezek szíves figyelembe vételét és beépítését a
véglegesített KEHOP változatba.

Észrevételek a 2.1.2 – 2.1.6 fejezetekhez
2. célkitűzés – „fenntartható térségi vízszétosztás” – ehelyett a megnevezés helyett a területi vízgazdálkodás jó gyakorlatának bevezetése megfogalmazást javasoljuk. A
vízszétosztás távol áll a használatos szakkifejezésektől, és a szétosztás megnevezés sokkal kevésbé fejezi ki azt a feladatot, amit a vízgazdálkodás takar.
„ vízkészletek hasznosíthatóságának növelése” megnevezés helyett javasoljuk a következő megfogalmazást: hasznosítható vízkészletek mennyiségi és minőségi kritériumainak
meghatározása, és olyan gyakorlatok bevezetése, ami ezen peremfeltételek mellett lehetővé teszi a társadalmi igények kielégítését.
„vízhiányos időszakban vizek visszatartása” – ez a megfogalmazás zavaros. Amikor vízhiány van, akkor nem lehet visszatartani a vizet. Bizonyára arra gondolnak, hogy magas
vízállások időszakában kell vizet visszatartani, de akkor ennek egyértelmű megfogalmazását kérjük. Ezt javaslatunk szerint mélyfekvésű területeken, mezőgazdasági termelésre
kedvezőtlen adottságú területeken kell megtenni.
„víz mint környezeti érték” – javasoljuk pontosítani, vagy kiegészíteni a mondatban ezt a megfogalmazást. Pl.: víz mint nem korlátlanul rendelkezésre álló természeti erőforrás.
34. old „árvizek kártételei” bekezdés – A Tisza és kisebb folyók esetén nem mesterséges tározók építésére van szükség, hanem a mezőgazdasági termelés szempontjából
kedvezőtlen adottságú, mélyfekvésű területek (mélyárterek) elárasztására. Ehhez a ponthoz szóló részletes javaslatunk az általános hozzászólások között szerepel a második
pontban.
S3 árvíz sor – „Árvízvédelmi intézkedések előnyeiből részesülő népesség” indikátort javasoljuk új sorban kiegészíteni azzal, hogy az árvizek okozta kockázatok újraértékelését
követően azoknak a társadalmi és természeti javaknak az értéke, melyek a víz ismételt megjelenésének köszönhetően nőttek vagy csökkentek.
S4 indikátort át kell fogalmazni, mert így nem felel meg a tervezett intézkedés tartalmának és a fenntarthatóság követelményeinek sem! Javasoljuk a „Belvízgazdálkodás
visszatartáson alapuló átalakításának az előnyeiből részesülő népesség „ megfogalmazást.

36. old, 3-as pont – Az általános észrevételek között már jeleztük, hogy a katasztrófa-védelem felőli megközelítést miért tartjuk helytelennek. Ez ebben a bekezdésben fokozottan
érvényesül. Már a bekezdés címe is nehezen érthető, a katasztrófavédelmi szempontú kockázatkezelés mit jelent?
37. oldal 5. pontban és több helyen az anyagban így szerepel: „…lehetővé teszik a vízhiányos időszakban a vizek visszatartását…”
Ezt javasoljuk átfogalmazni eképp: „…lehetővé teszik a vízbőséggel járó időszakokban a vízhiányos időszakokra a vizek visszatartását…” Ugyanis a vízhiányos időszakban már
nincs víz, amit visszatarthatnánk. A visszatartásra akkor kell gondolni, amikor éppen sok víz áll rendelkezésre!
37. old 6-os pont – Az árvízvédelmi művek fejlesztésére bizonyos területeken szükséges lehet, de ez a feladat nem emelkedhet mindenhol más érdekek fölé. Az árvízi problémák
kezelésére az Árvíz Irányelv bevezetése során készülő árvízi kockázati és veszélytérképezés során lehet átfogó javaslatokat tenni. Ennek kapcsán fontos, hogy az árvízi irányelv
bevezetése során meg kell felelni a VKI elvárásainak. A megfogalmazásban mire kell gondolni, ahol azt írják, hogy a meder vízemésztő képességét kell javítani?
38. oldal 7. pont (illetve 37. old. 5. pont is) - A tározási lehetőségek kiaknázásának tervezésénél szemmel kell tartani, hogy medertározásról vagy völgyzárógátas tározásról nem
lehet szó, mert ezek a folyók és patakok hosszirányú átjárhatóságát megszüntetik, ökológiai állapotukat ezáltal rontják. Ez a Víz Keretirányelv értelmében nem megengedhető,
hiszen van lehetőség már műszaki megoldásokkal is a vízvisszatartási és tározási célok megvalósítására.
A vízfolyásokon minden fejlesztésnél a természetes mederállapotok megőrzésére és helyreállítására kell törekedni. A kanyargós, változatos esésű és rézsűmeredekségű meder
és a part menti növényzet megtartása, a zonáció megőrzése elősegíti a vízminőség javulását és – megfelelően a rendszerbe illesztve - az árvízi biztonságot is.
39. old – 2.1.3.1 – a vezérelvek között helytelen, hogy a katasztrófák kialakulásának kockázata a mérőszám. Azt kell pozitívan értékelni, ha a projekt a szélsőséges időjárási
helyzetekhez (melyek nem feltétlenül katasztrófák) való alkalmazkodóképességet javítja, és a tájhasználat olyan átalakítását eredményezi, ami a társadalmi, és a természeti javak
tekintetében egyaránt megoldást jelent aszályos és árvizes időszakokban egyaránt.
39. oldal - 2.1.3.3. pont nagyprojektjei
Ezeknek a nagyprojekteknek nem lenne szabad szerepelniük a KEHOP tervben, hiszen ezek szorosan kapcsolódnak az Árvíz Irányelvhez. Az Árvíz Irányelv keretében készülő
veszély-, és kockázati térképek elkészülése után lehet csak elkezdeni tervezni az ár- és belvízvédelem érdekében szükséges projektek megtervezését. Honnan tudják a
nagyprojektek előkészítői, hogy tervük megfelel-e majd azoknak a javaslatoknak, melyek csak a veszély- és kockázati térképek elkészülése után fognak megszületni?
- VTT Közép-tiszai tározók kiépítése
A Tisza menti vésztározók építése nem segíti elő az Alföld vízháztartásának javulását. Új tározók építése helyett fontosabb a meglévő tározók extenzív tájhasználatot elősegítő
infrastrukturális feltételeinek javítása, és a megfelelő üzemrendek kialakítása. Több vizet kell juttatni a tájnak és erre nem a tározók építése a megfelelő, hanem a mélyfekvésű
területek állandó, vagy időszakos vízborítottságának biztosítása, a víz kivezetése a hullámtérről a mentett oldalra.
- Tisza-völgyi árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése
Itt ismét szerepel az árvízvédelmi célú tározók építése, amit az előző pontban leírtak alapján nem tartunk megfelelő lépésnek. A nagyvízi meder lefolyási viszonyainak javítása a

hullámterek élőhelyeinek eltűnésével fenyeget. Ezt korábban megfogalmazott észrevételeink miatt nem tartjuk jó tervnek.
- VTT Hullámtér rendezése
Ez a projekt semmiképpen nem szerepeltethető a kiemelt a nagyprojektek között az alábbiak miatt: A lefolyási akadályok megszüntetése a Tisza hullámterében egyértelműen
természeti károkat okozna, mivel legtöbb esetben a természetes növényzet eltávolítását takarja. Ezért ez a beavatkozás nem felel meg a környezeti állapot javulását előírányzó
horizontális szempontoknak és a fenntarthatóságnak. A hullámtérben csak mesterséges építmények és az invazív növényfajok állományainak eltávolítására kerülhet sor,
összehangban a természetvédelmi szempontokkal és a Víz Keretirányelv követelményeivel. Mivel abban szakmai konszenzus alakult ki, hogy az árvíz gyors levezetése az alvízi
szomszédok irányába nem megfelelő védekezési forma, ezért a hullámtér megtisztítása fölösleges és drága beavatkozás. Ma már a vízvisszatartáson és tározáson és
hasznosításon alapuló árvízvédelem a korszerű szemlélet, itthon is erre kell törekedni, ahogy azt a VTT többi eleme – az eredeti koncepció szerint – tartalmazza. A hullámtér
„rendezése” olyan beavatkozás, ami várhatóan jelentős negatív hatással lesz a folyó ökológiai állapotára, ezért ezt a projektet alá kell vetni a Víz Keretirányelv 4. cikk (7)
bekezdése szerinti vizsgálatnak, és bizonyítani kell, hogy kiemelt közérdeket szolgál, és más műszaki megoldással ez a cél elérhetetlen. Mivel nem jelezhető előre, hogy ezeknek
a szempontoknak megfelel, ezért a megvalósíthatósága kérdéses, tehát kiemelt nagyprojektként betervezni nem indokolt!
Az így felszabaduló forrásokat olyan fejlesztésekre lenne célszerű átcsoportosítani, amelyek egyszerre szolgálják a vízgazdálkodás fenntarthatóvá tételét, valamint a vízfolyások
minőségi és ökológiai állapotának a javítását, és ezáltal a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást. Ezek az intézkedések megtalálhatóak Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási
Tervében.
- VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszer kiépítése, VTT Alsó-Tiszai tározó kiépítése
Ennél a két kiemelt projektnél is szerepel a nagyvízi meder lefolyási viszonyainak javítása. Az előző pontban leírtakhoz hasonlóan ezt itt is helytelen javaslatnak tartjuk.
- Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja, és Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása nagyprojektek
Ezek a tervek, amelyeknek sok részlete már hosszú évek óta ismert, sok káros ökológiai hatást idéznének elő a Szigetközben: lezárnák a Mosoni-Duna torkolatát egy
duzzasztóval, megszüntetve a Nagy-Duna és a Mosoni-ág, a Rába, a Marcal, a Rábca és a Hanság közvetlen összeköttetését; duzzasztók építésével járnak együtt, ezer hektár
feletti ártéri erdőirtást okozva; ezen kívül minimális, a megszokotthoz képest kb. 12-15%-nyi főmedri vízhozamot eredményezve és minimális talajvíz utánpótlást. Nagyon nagy
ökológiai károk érnék hosszútávon a térséget, ha ezek megvalósulnak.
A kiemelt nagy projektekben szereplő javaslatok és beavatkozási tervek ugyanazokat a módszereket tartalmazzák, melyek folyóink és hozzá kapcsolódó vizesélőhelyeink
állapotának romlásához vezettek. Ennek a módszernek a megváltoztatására van szükség, olyan beavatkozásokat szükséges elkezdeni, melyek a jelenlegi mentett oldal
vízellátását javítják. Ezért az itt felsorolt kiemelt projektek újragondolását mindenképpen szükségesnek tartjuk. Javasoljuk, hogy a KEHOP-ban ne szerepeljenek kiemelt
projektként. Ezek helyett mellékágak rehabilitációját, folyók hidromorfológiai állapotának javítását, oldalazó erózióját célzó projekteket javaslunk kiemelt projektként kezelni.
Vannak előkészített stádiumban lévő ilyen tervek, melyek felülvizsgálat és aktualizálás után kiemelt projektekké válhatnak. (NFH – ENV - 14/2005). Ezek a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodást és az élőhelyek állapotának javítását egyaránt segítik.
Javasoljuk a 40. oldal 4-es számú táblázatát átdolgozni, és ebben új indikátorokat megnevezni. Az általunk javasolt indikátorok a következők: árvízvédelmi töltéseken szabályozott
vízkivezetések száma (db); folyóvizek felől táplált alacsony fekvésű, időszakos vízborítást kapó területek nagysága (hektár); azoknak a területeknek a nagysága, ahol a javuló
területi vízgazdálkodásnak köszönhetően javul a talajvízháztartás (hektár); meglévő VTT tározókban extenzív gazdálkodást elősegítő infrastrukturális átalakítások száma (db). A
célérték meghatározásánál az ebben a témában készült tudományos elemzések figyelembe vételét javasoljuk.
41. oldal Output indikátorok táblázata:
A „Belvízrendszerek rekonstrukcióját célzó projektek száma” indikátor nem fejezi ki a prioritás célkitűzései közt szereplő célt, a belvízgazdálkodás vízvisszatartáson alapuló
korszerűsítését. Ezért javasoljuk, hogy az indikátor így szerepeljen: „Belvízrendszerek visszatartáson alapuló korszerűsítését célzó projektek száma”

41. old – 4. specifikus célkitűzés – Nem értjük, hogy miért szerepel, a KEHOP-ban a tűzvédelem, és miért a KEHOP-ban van a helye a Természeti és a civilizációs katasztrófák
esetén a lakossági szerepvállalás javítására. (Mit kell egyáltalán érteni civilizációs katasztrófán?)
Ezeknek a témaköröknek a KEHOP szűkös forrásai helyett más operatív programokban kell szerepelniük, vagy állami költségvetési forrásból kell rá fedezetet találni.
. A természeti katasztrófa helyett a szélsőséges időjárási helyzetekhez való alkalmazkodás megnevezést javasoljuk, melyek kivételes esetekben idéznek elő természeti
katasztrófát. Ugyanez a véleményünk a 2.1.5 fejezetről. Nehezen elképzelhető, hogy a polgári védelem, az iparvédelem, vagy a tűzvédelem olyan tevékenységeket végezhet,
melyek a prioritás címének híven a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében megelőző jellegű intézkedéseket jelentene.
44. old 2.1.6 – a kiválasztási kritériumok között javasoljuk megemlíteni a megelőzés jelentőségét. A problémák kezelése önmagában kevés, a megelőzésben és az
alkalmazkodásban nagy lehetőségek rejlenek. A katasztrófavédelmi rendszer fejlesztése helyett a szélsőséges időjárási körülményekhez alkalmazkodó tájhasználat és
területhasználat bevezetése javasolt, a mezőgazdasági támogatási rendszerek olyan átalakításával, mely elősegíti a kedvezőtlen mezőgazdasági adottságú területek művelésből
való kivételét. Ez a Vidékfejlesztési Operatív Program jelenlegi változatában egyébként szerepel.
A gazdálkodás a kedvezőtlen adottságú területeken jelentős anyagi veszteséggel jár, de a terület alapú támogatások mégis finanszírozzák ezt a termelési módot. Ha a probléma
megoldására a megelőzés és a kezelés együttes lehetőségét alkalmazzuk, akkor lehet hosszú távon eredményt elérni, és ezáltal csökkenteni Magyarország sérülékenységét a
klímaváltozás okozta időjárási szélsőségekkel szemben.

Budapest, 2013. december 14.
WWF Magyarország
Gruber Tamás, Kerpely Klára
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Gruber Tamás
Egyéb észrevétel
Tisztelt KEHOP tervezők!
A KEHOP 1-es és 4-es prioritástengelyeiről szóló fejezetek átnézése után általános és részletes javaslatokat küldünk önöknek. Kérjük ezek szíves figyelembe vételét és
beépítését a véglegesített KEHOP változatba.

Általános észrevételek
1) A KEHOP több fejezetében indokolatlanul előtérbe kerül a természeti katasztrófák elleni védekezés, ami megítélésünk szerint sok esetben eltúlzott veszélyforrások elleni
felkészülést szolgál. Ez fontos tevékenységektől veszi el a teret, illetve valójában nem szolgálja a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást.
A társadalomnak sokkal inkább a szélsőséges időjárási helyzetekre kell választ találnia, és nem természeti katasztrófákra. A szélsőséges időjárási viszonyok csak kivételes
esetekben idéznek elő természeti katasztrófákat. Ezért a katasztrófák elleni védekezést nem javasoljuk kiemelt beavatkozási irányként megnevezni, helyette a szélsőséges
időjárási helyzetekhez való alkalmazkodást javasoljuk valamennyi példa során megemlíteni.

A társadalom és az ökológiai állapotok klímaváltozás hatásaival szembeni sérülékenységét Magyarország akkor tudja csökkenteni, ha hatékonyan alkalmazkodik az időjárás
változékonyságához. Ez kevés esetben igényli a természeti katasztrófák kezelését, sokkal inkább olyan lépéseket kíván, melyek segítenek minket felkészülni a klímaváltozásból
fakadó szélsőséges helyzetekre és a nehézségek megelőzésre helyezi a hangsúlyt.
2) A KEHOP-ban a folyóvizek árhullámainak visszatartása érdekében több alkalommal megjelenik a tározók építésének javaslata. Ez leghangsúlyosabban a Tisza példáján igaz,
ahol kiemelt projektek is szólnak erről.
Ezt a szemléletet véleményünk szerint módosítani szükséges, és a levonuló árhullámok vizeinek visszatartása érdekében nem mesterséges tározók építésére van szükség,
hanem az alacsony fekvésű, mezőgazdasági termelés szempontjából kedvezőtlen adottságú területek (mélyárterek) elárasztására. A jelenlegi és tervezett mesterséges VTT
tározók csak rendkívüli árhullámok levonulása során üzemelnek, és az Alföld vízháztartását nem javítják, pedig a kevés csapadék miatt a Tisza menti tájnak szükség van a folyók
felől érkező vízutánpótlásra. A vízellátás és a vízháztartás javítására az árhullámok ártérre való kiengedésével van lehetőség, és erre nemcsak a rendkívüli árvizek, hanem a
kisebb árhullámok esetén is szükség van. Ismerjük a Vidékfejlesztési Operatív Programot és tudjuk, hogy abban vannak javaslatok az extenzív, ártéri gazdálkodás támogatására.
Ez csak akkor tud megvalósulni, ha a KEHOP 1-es prioritásában nem mindenhol az árvízvédelmi töltések erősítése szerepel, hanem marad lehetőség a folyóvizek mentett
oldalra való kivezetésére.
A KEHOP anyagban sokszor visszatérő beavatkozás a „levezető sávok akadálymentesítése”. Ez a beavatkozási forma, illetve közép-, vagy hosszú távú cél ökológiai szempontból
megkérdőjelezhető. A gátak közötti hullámtéren rendkívül értékes ártéri élőhelyek (erdők, rétek, stb.) vannak. Félő, hogy az akadálymentesítés ezeknek letarolását jelenti, pedig
éppen ellenkezőleg, állapotuk megőrzésére kell törekedni. A folyók medrének folyamatos mélyülése miatt ezek a hullámtéren lévő élőhelyek egyre kevesebb vízhez jutnak, nem
éri őket rendszeres elöntés. Levezető sávok akadálymentesítése helyett sokkal inkább annak biztosítása szükséges, hogy a medermélyülés folyamata megálljon, a folyók
hullámtere szélesedjen, a holtágak, mellékágak, és folyóhoz kapcsolódó vizes élőhelyek vízellátása javuljon, és az invazív növényfajok terjedése megálljon. Javasoljuk a „levezető
sávok akadálymentesítése” megfogalmazás elhagyni, vagy pontosan definiálni, és biztosítani azt, hogy ez nem őshonos fajoknak otthont adó élőhelyek eltűntetését jelenti,
hanem az invazívok visszaszorítását.
Helytelen célkitűzés, hogy az árvizek ellen megvédett területek nagyságát növelni kell. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás azt kívánja meg, hogy aszályos és csapadékos
időszakok esetén is megfelelő vízellátása legyen a folyó menti vizesélőhelyeknek, és mezőgazdasági területeknek egyaránt. Legalább akkora szükség van a területi vízellátás
javításával az aszályos időszakokra való felkészülésre, mint a rendkívüli árhullámok okozta kockázatok kezelésére. Minderre a ’több teret a folyónak’ gyakorlat bevezetése
(holtágak és mellékágak helyreállítása, a folyók hullámterének szélesítése, a szabályozási művek számának csökkentése) ad megfelelő megoldást, amit a KEHOP keretein
belül támogatni kell.
Ezt a megközelítést természetesen nemcsak a Tisza példáján tartjuk fontosnak, hanem nagyon sok hazai folyó és patak esetében szükség van a lehetőségek megvizsgálására.
Javasoljuk, hogy a folyók hullámterének szélesítése, a folyók oldalazó eróziójának elősegítése, és a medersüllyedést megállító beavatkozások kerüljenek bele a KEHOPba.
3) A 2010 elején véglegesített Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben (VGT) nagyon sok olyan intézkedési javaslat szerepelt, ami Magyarország felszíni vizei állapotának megőrzését és
szükség esetén javítását szolgálja. Ezek között kiemelten fontosnak minősítették a hidromorfológiai állapotokat javító intézkedéseket, valamint a vizek állapotát vizsgáló
monitoring tevékenységet. A KEHOP jelenlegi változatában ezek a tevékenységek nem szerepelnek, és ez nagy hiányosság.
Ezek az intézkedési tervek azon kívül, hogy az EU Víz Keretirányelvben megfogalmazott elvárásoknak való megfelelést szolgálják, a társadalom hosszú távú igényeinek biztosítása
miatt is fontosak, hiszen vizeink állapotának megóvása nélkül ennek a természeti erőforrásnak az állapota olyan mértékben romolhat, ami a társadalmi igények kielégítését
veszélyezteti és folyóvizek menti ökoszisztémák megmaradását veszélyezteti. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a VGT-ben megfogalmazott intézkedéseknek legyen finanszírozási
alapja a KEHOP-ban és más ide vonatkozó operatív programban, például a Vidékfejlesztési, vagy a Területfejlesztési Operatív Programban. A VKI-nak horizontális szempontként
kell beépülnie a többi programba, mert sok szektorra van hatása a felszíni és a felszín alatti vizek kezelésének, és a VKI elvárásai egyelőre nem ismertek más szektorok
képviselői között.
Az anyag jelenlegi változatában szerepel a VGT 2 elkészítésének ténye (2015-ös határidővel), de a feladatok részletesebb megfogalmazását javasoljuk, a felelősségi területek
(intézmények) megnevezésével. Nem elegendő annak közlése, hogy pontosabbá válik a vizek állapotértékelése. Mivel a vízgyűjtő-gazdálkodás többek között érinti a vízügyi
szektort, a természetvédelmet, az agrárszektort, ezért annak tisztázása is szükséges, hogy más operatív programokkal hogy kerül ez majd összhangba. A VGT 3 elkészítésének
kezdete szintén a 2014-20-as tervezési periódusra esik. Javasoljuk, hogy ezt a felülvizsgálati szakaszt is nevesítse a KEHOP, még akkor is, ha időpontot nem rendel hozzá.
Tudomásunk szerint az EU Bizottság pozíciós papírja is javasolja Magyarországnak a VGT megfelelő végrehajtását. Ez indokolja, hogy kellő súllyal szerepeljen a KEHOP-ban ez
a feladat.
4) A 3-as prioritásban lenne helye a vízbázisvédelemnek, a kármentesítésnek és a VKI monitoringnak, akárcsak a VGT 2 elkészítésének. A vizes kapcsolódású tevékenységeken
kívül ebben a prioritásban kellene szerepelnie a levegő és zajvédelmi tevékenységek is. Ehhez képest itt most már csak hulladékgazdálkodás és kármentesítés van. A forrásokat
úgy kell elosztani, hogy mindezekre legyen fedezet. Javasoljuk a 3-as prioritásban lévő tevékenységek újragondolását, és a vízhez kapcsolódó tevékenységek beillesztését.
5) Komplex projektek kifejlesztésére a KEHOP és a többi operatív program jelenlegi formájának ismeretében lesz lehetőség, de ennek mértékét nehéz megbecsülni. Javasoljuk
szövegesen, vagy táblázatos formában bemutatni, hogy a KEHOP prioritások milyen más OP prioritásaival vannak összhangban, és a különböző operatív programokban lévő
tevékenységek összehangolása hogyan fog megtörténni. Az EU a tagállamoktól azt várja, hogy integrált területi fejlesztéseket és alulról jövő közösségi kezdeményezéseket
hajtsanak végre az országok, és legyen átjárhatóság, kapcsolat a prioritások között.
6) Az indikátorok és a mérőszámok több helyen nem jók, mert nem a megelőzést szolgáló projekteket ösztönzi, hanem a kialakult problémák utólagos kezelését. A megelőző
intézkedésekre legalább akkora szükség van, ezért olyan indikátorokat is szükséges beépíteni, amelyek a megelőző szemléletmódot segítik.
Ezeknek az észrevételeknek ismeretében javasoljuk a 40. oldal 4-es számú táblázatát átdolgozni, különös tekintettel az indikátorokra. Az általunk javasolt indikátorok például a
következők lehetnek: árvízvédelmi töltéseken szabályozott vízkivezetések száma; folyóvizek felől táplált alacsony fekvésű, időszakos vízborítást kapó területek nagysága; azoknak a
területeknek a nagysága, ahol a javuló területi vízgazdálkodásnak köszönhetően javul a talajvízháztartás; meglévő VTT tározókban extenzív gazdálkodást elősegítő infrastrukturális
átalakítások;
7) A természet- és élővilág-védelmi fejlesztésekre a tervezettnél jóval nagyobb forrásokat érdemes szánni, a teljes keret legalább 5 %-át javasoljuk ide csoportosítani. Az
átcsoportosítás forrása javaslatunk szerint az 1-es prioritásra szánt keretösszeg lenne, mert ezek többségében árvízvédelmi beavatkozások, amik gyakorlatilag nem segítik a
klímaváltozáshoz való alkalmazkodást.
8) Helytelen, hogy 2.4 fejezetben az egyes beruházási prioritások között csak a beavatkozások és kezelések infrastrukturális fejlesztésére szánnak pénzt, és műszaki
beavatkozásokat támogatnak, illetve eszköz-, vagy géppark fejlesztését. Ezt javasoljuk kiegészíteni a helyreállított élőhely fenntartását elősegítő további tevékenységekkel, mint
például vizesélőhely esetén a vízkormányzás állandóságának biztosítása. Rét, legelő esetén (hullámtéren belül és hullámtéren kívül egyaránt) legelő állatállomány vásárlása és
tartása, és a tartáshoz szükséges infrastruktúra létesítése, vagy felújítása. Invazív növényfajok irtása esetén szintén javasoljuk beemelni a támogatott beavatkozások közé az
állatállománnyal való legeltetést mechanikai módszerrel (szárzúzással) kombinálva. Hullámtéren a legeltetés az árvízi biztonságot is növeli és az invazívan terjedő növények,
főleg gyalogakác visszaszorításának egyik alkalmas módszere. Ezek elősegítik a természetközeli gazdálkodásra történő átállást, aminek terjedésére elsősorban Natura 2000
területeken van szükség.
Ezeknek az észrevételeknek ismeretében javasoljuk a 62. oldalon lévő 34. táblázatban új indikátorok megjelenítését. Beszerzett állatállomány nagysága; állatállománnyal kezelt
terület mérete; tartásukhoz szükséges feltételek (istálló, karám) kialakítása; a jobb védettség eredményeként N2000 fajok egyedszámának változása; új és hatékony
gyepkezelési módok száma, amiket a gyakorlatban is alkalmaznak;
9) Észrevételek a 2.1.3.3. pontban szereplő nagyprojektekről
Ezeknek a nagyprojekteknek nem lenne szabad szerepelniük a KEHOP tervben, hiszen ezek szorosan kapcsolódnak az Árvíz Irányelvhez. Az Árvíz Irányelv keretében készülő
veszély-, és kockázati térképek elkészülése után lehet csak elkezdeni tervezni az ár- és belvízvédelem érdekében szükséges projektek megtervezését. Honnan tudják a
nagyprojektek előkészítői, hogy tervük megfelel-e majd azoknak a javaslatoknak, melyek csak a veszély- és kockázati térképek elkészülése után fognak megszületni?

- VTT Közép-tiszai tározók kiépítése nagyprojekt
A Tisza menti vésztározók építése nem segíti elő az Alföld vízháztartásának javulását. Új tározók építése helyett a meglévő tározók extenzív tájhasználatot elősegítő
infrastrukturális feltételek javítása, és a megfelelő üzemrendek kialakítása a fontos. Több vizet kell juttatni a tájnak és erre nem a tározók építése a megfelelő, hanem a
mélyfekvésű területek állandó, vagy időszakos vízborítottságának biztosítása, a víz kivezetése a hullámtérről a mentett oldalra.
- Tisza-völgyi árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése nagyprojekt
Itt ismét szerepel az árvízvédelmi célú tározók építése, amit az előző pontban leírtak alapján nem tartunk megfelelő lépésnek. A nagyvízi meder lefolyási viszonyainak javítása a
hullámterek élőhelyeinek eltűnésével fenyeget. Ezt korábban megfogalmazott észrevételeink miatt nem tartjuk jó tervnek.
- VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszer kiépítése nagyprojekt, VTT Alsó-Tiszai tározó kiépítése nagyprojekt
Ennél a két kiemelt projektnél is szerepel a nagyvízi meder lefolyási viszonyainak javítása. Az előző pontban leírtakhoz hasonlóan ezt itt is helytelen javaslatnak tartjuk.
- Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja, és Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása nagyprojektek
Ezek a tervek, amelyeknek sok részlete már hosszú évek óta ismert, sok káros ökológiai hatást idéznének elő a Szigetközben: lezárnák a Mosoni-Duna torkolatát egy
duzzasztóval, megszüntetve a Nagy-Duna és a Mosoni-ág, a Rába, a Marcal, a Rábca és a Hanság közvetlen összeköttetését; duzzasztók építésével járnak együtt, ezer hektár
feletti ártéri erdőirtást okozva; ezen kívül minimális, a megszokotthoz képest kb. 12-15%-nyi főmedri vízhozamot eredményezve és minimális talajvíz utánpótlást. Nagyon nagy
ökológiai károk érnék hosszútávon a térséget, ha ezek megvalósulnak.
A kiemelt nagy projektekben szereplő javaslatok és beavatkozási tervek ugyanazokat a módszereket tartalmazzák, melyek folyóink és hozzá kapcsolódó vizesélőhelyeink
állapotának romlásához vezettek. Ennek a módszernek a megváltoztatására van szükség, olyan beavatkozásokat szükséges elkezdeni, melyek a jelenlegi mentett oldal
vízellátását javítják. Ezért az itt felsorolt kiemelt projektek újragondolását mindenképpen szükségesnek tartjuk. Javasoljuk, hogy a KEHOP-ban ne szerepeljenek kiemelt
projektként. Ezek helyett mellékágak rehabilitációját, folyók hidromorfológiai állapotának javítását, oldalazó erózióját célzó projekteket javaslunk kiemelt projektként kezelni.
Vannak előkészített stádiumban lévő ilyen tervek, melyek felülvizsgálat és aktualizálás után kiemelt projektekké válhatnak. (NFH – ENV - 14/2005). Ezek a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodást és az élőhelyek állapotának javítását egyaránt segítik.
10) A kedvezményezettek típusai a 2.4 prioritási tengelyben a jogszabályban kijelölt természetvédelmi kezelők. Javasoljuk ezt a kört bővíteni, ami a partnerség javítását szolgálja
és a helyi érdekeltek, szakmai szervezetek, civil szervezetek részvételét segíti. A projektek jobb kivitelezése, átláthatósága és az érintettek aktívabb bevonása várható, ha a KEHOP
támogatja ezt a partnerséget, és ehhez 10 % alatti önrész biztosítását várja el.
A 2.4.2 fejezet 1-es és 3-as prioritási tengelyében ezt kiemelten fontosnak tartjuk. (1-es prioritás: A védett illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természetvédelmi helyzetének és állapotának javítása; 3-as prioritás: a Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok ismertségének és társadalmi
elfogadottságának javítása)

Részletes észrevételek
Észrevételek az 1.1 fejezethez
9. old – utolsó bekezdés – „Ezek közül (Partnerségi Megállapodás pontjai) a KEHOP elsősorban és közvetlenül az energia- és erőforrás hatékonyság növeléséhez járul hozzá.”
Javasoljuk azt is megemlíteni, hogy a környezeti állapot fenntartásához és javításához is hozzájárul.
11. old – beavatkozási irányok. A természeti katasztrófák elleni védekezés indokolatlanul kerül előtérbe más tevékenységek rovására. A társadalomnak valójában a szélsőséges
időjárási helyzetekre kell választ találnia, és nem természeti katasztrófákra. A szélsőséges időjárási viszonyok csak kivételes esetekben idéznek elő természeti katasztrófákat.
Ezért a katasztrófák elleni védekezést nem javasoljuk kiemelt beavatkozási irányként megnevezni, helyette a szélsőséges időjárási helyzetekhez való alkalmazkodást javasoljuk
megemlíteni. Ehhez hasonlóan a közvetett és közvetlen specifikus céloknál is ezt a megközelítést javasoljuk. A természeti katasztrófák itt talán zárójeles megjegyzésként
szerepelhet.
A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás közvetlen specifikus célkitűzései oszlopban az árvízkezelés mellett az aszályos időszakok kezelése is meg kell hogy jelenjen. Az árvizek
kezelése egyoldalú megközelítés, ezzel azonos szinten kell kezelni az aszály okozta problémákat. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás azt jelenti, hogy mindegyik kirívó
időjárási helyzetre érdemes felkészülni és csökkenteni kell a sérülékenységet. Ezért egyoldalú, ha csak árvízkezelésről szól ez az oszlop.
A táblázatban a fenntartható térségi vízszétosztás megfogalmazás helyett javasoljuk a területi vízgazdálkodás megnevezést, valamint a mentett oldali területeken a vízellátás
javítását.
13. old – „ A fenti kihívások miatt a KEHOP a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez elsősorban a térségi vízgazdálkodási rendszerek fejlesztése, a természetes vízvisszatartás
figyelembe vételével az árvizek kártételei elleni védelem fejlesztése, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint katasztrófa-kockázatok mérséklésének megalapozását
szolgáló fejlesztések révén járul hozzá.” Ebben a mondatban a természetes vízvisszatartás fogalmát javasoljuk zárójelben megmagyarázni: domborzati viszonyok alapján
mélyfekvésű, vizenyős adottságú területeken való vízvisszatartás, ehhez kapcsolódóan az ártéri tájgazdálkodás mozaikos tájszerkezetének támogatása a kistáji vízkörforgás
javítása, a talaj vízháztartásának javítása érdekében. Túlzásnak tartjuk a katasztrófa-kockázatok megnevezést ebben a szövegkörnyezetben is. Ehelyett a szélsőséges időjárási
helyzetekre való felkészülés megfogalmazást javasoljuk.
28. oldal – a kiválasztás indoklása, első rubrika. Az indoklás logikai felépítése nem érthető. Azzal kezdődik, hogy Magyarország éghajlata szárazodni fog, majd ennek a
problémának a kezelési lehetőségeit nem fejti ki, hanem átugrik az árvizek problémájára. Véleményünk szerint az aszályt és az árhullámokat a klímaváltozás egyenrangú
hatásaiként, vagy veszélyeztető tényezőiként kell nevesíteni. A kettős probléma összetett megoldására kell megoldást találni, és nem szabad kiemelni az árvízi kockázatok
kezelését, ami csak a probléma egyik összetevőjére ad – a megközelítés hiányossága miatt – egyoldalú és hiányos választ.
Indoklás a második rubrikában: az itt szereplő indoklás és a katasztrófavédelem megnevezés helyett a szélsőséges időjárási helyzetekhez való alkalmazkodást javasoljuk itt
kifejteni, amit az általános kommentekben már megmagyaráztunk.
Az 1-es prioritásra szánt összeget javasoljuk csökkenteni. Ezek többségében árvízvédelmi beavatkozások, amik gyakorlatilag nem segítik a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodást. A természet- és élővilág-védelmi fejlesztésekre viszont a tervezettnél jóval nagyobb forrásokat érdemes szánni, és a teljes keret legalább 5 %-át javasoljuk ide
csoportosítani.

Észrevételek a 9. fejezethez
Ex-ante táblázat, 79. táblázat, 132. oldal
A 6.1 sorban szereplő ex-ante feltétel az 1-es prioritástengelyt is érinti, bár ez nem szerepel a táblázatban. Az 1-es prioritás keretében túlnyomó többségben terveznek ár- és
belvízvédelmi beavatkozásokat, és ez a vízügyi ágazatot maximálisan érinti.
A következő kettő VGT (2015-ös és 2021-es felülvizsgálat) elkészítése nincs benne a KEHOP-ban. A 35. oldal 1-es pontjában lévő utalás nem meggyőző és a szükséges
intézkedések sorából csak néhányat emel ki. Javasoljuk, hogy az ex-ante feltételek között szerepeljenek ezek a kritériumok, mert ha ezek nem teljesülnek, akkor Magyarország
nem felel meg a támogatási elvárásoknak.

Budapest, 2013. december 14.
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Antal János
A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A KEHOP-ban a folyóvizek árhullámainak visszatartása érdekében több alkalommal megjelenik a tározók építésének javaslata. Ez leghangsúlyosabban a Tisza példáján igaz,
ahol kiemelt projektek is szólnak erről.
Ezt a szemléletet véleményünk szerint módosítani szükséges, és a levonuló árhullámok vizeinek visszatartása érdekében nem mesterséges tározók építésére van szükség,
hanem az alacsony fekvésű, mezőgazdasági termelés szempontjából kedvezőtlen adottságú területek (mély árterek) elárasztására. A jelenlegi és tervezett mesterséges VTT
tározók csak rendkívüli árhullámok levonulása során üzemelnek, és az Alföld vízháztartását nem javítják, pedig a kevés csapadék miatt a Tisza menti tájnak szükség van a folyók
felől érkező vízutánpótlásra. A vízellátás és a vízháztartás javítására az árhullámok ártérre való kiengedésével van lehetőség, és erre nemcsak a rendkívüli árvizek, hanem a
kisebb árhullámok esetén is szükség van.
Helytelen célkitűzés, hogy az árvizek ellen megvédett területek nagyságát növelni kell. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás azt kívánja meg, hogy aszályos és csapadékos
időszakok esetén is megfelelő vízellátása legyen a folyó menti vizes élőhelyeknek, és mezőgazdasági területeknek egyaránt. Legalább akkora szükség van a területi vízellátás
javításával az aszályos időszakokra való felkészülésre, mint a rendkívüli árhullámok okozta kockázatok kezelésére. Minderre a ’több teret a folyónak’ gyakorlat bevezetése
(holtágak és mellékágak helyreállítása, a folyók hullámterének szélesítése, a szabályozási művek számának csökkentése) ad megfelelő megoldást, amit a KEHOP keretein
belül támogatni kell.
Ezt a megközelítést természetesen nemcsak a Tisza példáján tartjuk fontosnak, hanem nagyon sok hazai folyó és patak esetében szükség van a lehetőségek megvizsgálására.
Lényegesnek tartjuk, hogy a környezeti ügyekkel, például vízvédelemmel, talajvédelemmel, hulladékokkal kapcsolatos szemléletformálás is megjelenjen az illetékes prioritási
tengelyekben önálló intézkedésként.
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Bojtos Ferenc
Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Javasoljuk, hogy a 4. prioritás részeként külön intézkedésben szerepeljen a fenntartható életmóddal kapcsolatos szemléletformáló kampányok szervezésére a 2007-2013-as
periódussal hasonló forrásallokációval. A közreműködő szervezet tapasztalataival egybecsengve javasoljuk, hogy ne országos, hanem főleg térségi kampányokat részesítsen
előnyben a program, a magasabb szakmai minőség biztosítása érdekében.
Hivatkozva az elfogadás előtt álló Nemzeti Biodiverzitás Stratégiára, javasoljuk, hogy a 4. prioritási tengelynél (Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések) „a Natura 2000
hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok ismertségének és társadalmi elfogadottságának javítása” intézkedés célját szélesítsék ki a nem védett területekkel
kapcsolatos biodiverzitás védelmi szemléletformálással. A kedvezményezettek körét szélesítsék ki a civil szervezetekre, ugyanis szakmai, minőségi szempontból nem
indokolható, hogy csak a területek kezelői pályázhassanak szemléletformálási feladatokra.
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Sipos János
Egyéb észrevétel
Ezeknek a nagyprojekteknek nem lenne szabad szerepelniük a KEHOP tervben, hiszen ezek szorosan kapcsolódnak az Árvíz Irányelvhez. Az Árvíz Irányelv keretében készülő
veszély-, és kockázati térképek elkészülése után lehet csak elkezdeni tervezni az ár- és belvízvédelem érdekében szükséges projektek megtervezését. Honnan tudják a
nagyprojektek előkészítői, hogy tervük megfelel-e majd azoknak a javaslatoknak, melyek csak a veszély- és kockázati térképek elkészülése után fognak megszületni.
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Bojtos Ferenc
Egyéb észrevétel
Az EU alapok hatékony felhasználásához szükséges a partnerség, különös tekintettel a horizontális célok elérésére. A készülő European Code of Conduct on Partnership elő
fogja írni, hogy a technikai segítségnyújtásból támogatni kell a partnerek kapacitásfejlesztését, beleértve a képzéseket, a részvétel költségeit és a partnerek koordinációs és
hálózati struktúráit is. Különösen fontos a horizontális elveket képviselő szakmai,-tudományos és társadalmi szervezetek kapacitásainak építése. A környezetvédő szervezeteknek
speciális hálózataik vannak erre.
Javasoljuk, hogy a technikai segítségnyújtás résznél a „Programkommunikációs és partnerségi feladatok támogatása” támogatása intézkedés tartalmazza a partnerek
kapacitásépítése feladatot is a hálózati együttműködések támogatása mellett.
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"Fenntartható utak" munkabizottságai
Egyéb észrevétel
2013. december 14. 15:53 -kor feltöltött hozzászólás kiegészítésre került:
Az Európai Tanács által 2010. júniusban elfogadott „Európa 2020 stratégia” dokumentumban a megfogalmazott elérendő cél: az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés
ösztönzése. A stratégia a 2020-ig elérendő kiemelt európai uniós célokat határozza meg, a kutatás és innováció, az éghajlatváltozás és energia, a foglalkoztatás, az oktatás,
valamint a szegénység elleni küzdelem célterületeire fókuszálva. Az Európa 2020 stratégia hazai lebontása a közlekedés területén a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS).
A két stratégiában közös célok a következők:
• A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban,
• A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése,
• Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban,

• Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és –kezelés előmozdítása,
• A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása,
• A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása,
• A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem,
• Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.
2013. májusában megtartott „Pályaszerkezeti konferencián” illeszkedve az Európa 2020 és az NKS stratégiákhoz, a műszaki és gazdasági szempontból optimálisan fenntartható
úthálózatra, az energiatakarékosság, környezetvédelem kérdéseit is figyelembe véve a következő célok fogalmazódtak meg:
• A közbeszerzési kiírások és a műszaki szabályozás korszerűsítésének előkészítése a fenntartható fejlődés, az energia hatékonyság és a környezetvédelem szempontjainak
figyelembe vételével
• Gazdasági hatékonyság elemzése a fenntartható fejlődés, az energia hatékonyság és a környezetvédelem szempontjainak figyelembe vételével
• Az útépítési projektek tervezésének technológiai megközelítése
• Az út és hídépítési kivitelezési tevékenység minőségbiztosításának megújítása
• Környezetvédelem, környezetbarát technológiák
• Kutatás-fejlesztési tevékenység
• Útügyi szakmai képzések
A célok mentén államtitkári megerősítéssel döntés született arról, hogy a konferencián megkezdett közös munka az év hátralévő részében bizottsági munkában folytatódjon a
szakma meghívott képviselői részvételével (pl. Magyar Közút Nonprofit Zrt, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, BKK Közút, tervezők,
kivitelezők, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Közlekedéstudományi Intézet, Budapesti Műszaki Egyetem, ÉMI Nonprofit Kft, MAUT, stb.)
A munkabizottságok a következők voltak: technológiai tervezés, minőségbiztosítás, környezetvédelem, K+F, képzés, jog.
A munkabizottságok javaslataikat munkabizottsági jelentések formájában készítették el, melyben megfogalmazásra kerültek többek között:
- a pályaszerkezetekhez kapcsolódó technológiai tervezési kérdések stratégiai szintű átgondolása és fejlesztési javaslatok
- olyan koncepció és javaslat, amely kötelezően előírja a folyamatban résztvevők minőségbiztosítással kapcsolatos feladatait, kötelezettségeit az építési tevékenységek végzése
során, amelyekkel lehetővé válik az építmények jobb minőségben történő megvalósítása, külön hangsúlyt helyezve a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem szempontjaira.
- annak bemutatása, hogy a magyar útépítésben mely részterületeken lehet és kell a környezetvédelmi szempontból is előnyös technológiákat alkalmazni a fenntartható fejlődés
érdekében
- javaslat a közúti kutatás-fejlesztési rendszer átalakítására
- képzési koncepció kidolgozása, mely önfejlesztő és probléma centrikus oktatási rendszert alakít ki, miközben megteremti az iskolarendszerű oktatás és a felnőttképzési
továbbképzések között az átjárhatóságot és a szakmai ismeretek egymásra épülését
Fentiekben bemutatott javaslatok egy része hozzárendelhető az operatív programok tervezeteiben rögzített egyes célkitűzésekhez, intézkedésekhez, de ahhoz, hogy a
munkabizottságok javaslatai a 2014-2020-as programozási időszakban uniós forrásból teljes körűen megvalósíthatóvá váljanak, az Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program tervezetben az alábbi módosításokat szükséges eszközölni:
1.számú táblázat: A tematikus célkitűzések és beruházási prioritások kiválasztását indokló összegző áttekintése (tervezet 27. oldala)
"(4) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatás minden ágazatban" tematikus célkitűzés "Az infrastrukturális létesítményekben és a
lakásépítési ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energia támogatása" beruházási priorításánál:
az eredeti indoklás
Az energiafüggőség csökkentésére és klímavéde-lemre irányuló célok elérését számottevően hátrál-tatja az alacsony energiahatékonyság, amely jelen-tős mértékben javítható a
meglévő épületek és távhőrendszerek energiatakarékos felújítása révén. Ezért a KEHOP-on belül kiemelt szempontként jelenik meg az épület- és távhő szektorban rejlő
energiatakarékossági potenciál széles körű kiakná-zása, hozzájárulva egtyúttal az NRP-ben 2020-ig deklarált 10%-os teljes energia-megtakarítás el-éréshez is.
a módosított, kiegészített indkoklás:
Az energiafüggőség csökkentésére és klímavéde-lemre irányuló célok elérését számottevően hátrál-tatja az alacsony energiahatékonyság, amely jelen-tős mértékben javítható a
meglévő épületek és távhőrendszerek energiatakarékos felújítása révén. Ezért a KEHOP-on belül kiemelt szempontként jelenik meg az épület- és távhő szektorban rejlő
energiatakarékossági potenciál széles körű kiakná-zása, az infrastruktúrához kapcsolódó létesítmények, eszközök, gyártó üzemek energiahatékonyságának növelése,
hozzájárulva egyúttal az NRP-ben 2020-ig deklarált 10%-os teljes energia-megtakarítás el-éréshez is.
2.3. PRIORITÁSI TENGELY 3: HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÉS KÁRMENTESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSEK
2.3.2.A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények
Specifikus célkitűzés: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelvek végrehajtásának elősegítése (tervezet 55. oldala)
Szükségesnek látjuk a pontban megfogalmazni, hogy azon technológiák alkalmazását, azokat a fejlesztéséket is preferálni szükséges, amelyek hozzájárulnak az élővilágra és az
épített környezetre káros anyag felhasználás minimalizálásához, ezáltal a keletkező veszélyes hulladék mennyiségének csökkentéséhez.

2013. december 14. 17:04

Vizsnyiczai Borbála
Egyéb észrevétel
Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az Unió és hazánk számos direktívában, törvényekben és környezetvédelmi programokban kifejezett és rögzített környezeti prioritásai szerint
a környezet védelme megfelelő hangsúlyt kapjon minden programban és projektben, horizontálisan integrálva a környezeti problémák megelőzésének szempontját az ágazati
szakpolitikák és stratégiák intézkedéseibe. Ez az EU strukturális alapok rendelete 8. cikkelye explicite kimondja.
Ennek megvalósítására hozzon létre operatív programonként az NFÜ horizontális operatív szakmai bizottságokat, amelyek minden pályázati kiírásnál megvizsgálják a horizontális
szempontok egyedi integrálásának lehetőségét. Ezekben a bizottságokban kapjanak szerepet a környezetvédő civilek is. Ez működik például a kelet-német OP-knál Steering
Committee formájában.
Javasoljuk, hogy a feladat szerepeljen a technikai segítségnyújtás prioritásnál, a „Program-végrehajtási feladatok támogatása” intézkedésben.

A környezeti és klíma szempontok integrációját segítheti az SKV is. Hol tart most a folyamat? Építsék bele az OP-kba az SKV eredményeit még az elfogadás előtt, illetve az SKV
eredményei felhasználhatóak az előbb említett horizontális operatív szakmai bizottságok munkája során is.
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Magyar Urbanisztikai Társaság
Egyéb észrevétel
A Magyar Urbanisztikai társaság álláspontja a 2014-2020-as operatív program tervezetekkel kapcsolatban (Általános+KEHOP)

Általános észrevételek
A Magyar Urbanisztikai Társaság üdvözli és támogatja a kormány elkötelezettségét a gazdasági fejlődés és a foglalkoztatás ösztönzése mellett a 2014-2020 közötti EU kohéziós
politikai programozási időszak forrásainak tervezése során. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gazda-sági fejlődés társadalmi és infrastrukturális feltételeit is
biztosítani szükséges. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a gazdasági fejlődéshez, a versenyképességhez az országos kormányzati országos szint mellett a helyi fejlődésre, a helyi
szereplők aktivitására is kiemelten szükség van. A foglalkoztatás bővítésében, a befektetők vonzásában, az energiahatékonyság megteremtésében, de még a demográfiai
fordulat elősegítésében is integráltan szervezett helyi válaszokra, ezekhez fejlesztési eszközökre van szükség. Éppen ezért javasoljuk hogy a területfejlesztésre és a városok
fejlesztésére több forrás álljon rendelkezésre, oly módon, hogy a két területi programon túl a Gazdaság-fejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), a Környezeti s
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) kereteiben is dedikált források álljanak rendelkezésre
városfejlesztési célokra, amelyek felhasználásába a városok bevonásra kerülnek.
Ugyanakkor egyetértünk azzal, hogy a helyi-térségi fejlesztési programok is a gazdasági fejlődés helyi feltételeinek megteremtésére irányuljanak, bár ezek a feltételek gyakran
társadalmi, infrastrukturális vagy éppen környezeti jellegűek.
Általánosságban hangsúlyozzuk, hogy a programok keretében a közforrások olyan fejlesztési célú felhasználását tartjuk követendőnek, amelyek megtérülő beruházásokat,
pénzügyileg fenntartható megoldásokat finanszírozzák és képesek eredményesen és transzparens módon együttműködni a magánberuházásokkal.
Jövőbeli hatékonysági szempontok érdekében javasoljuk a klímaváltozás és energiahatékonyság szempontját minden OP-ban és minden fejlesztés esetében figyelembe venni,
ennek megfelelően horizontális szempontként beépíteni a fejlesztési programokba.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programhoz
Az épületenergetikai fejlesztések tekintetében javasoljuk, hogy a fejlesztések városi szinten kerül-jenek összehangolásra, illeszkedve a városok erre vonatkozó stratégiai
terveikhez. (Megfontolandó, hogy ezekre vonatkozóan a városok külön stratégiai tervdokumentumot készítsenek)
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"Fenntartható utak" munkabizottságai
Egyéb észrevétel
Az Európai Tanács által 2010. júniusban elfogadott „Európa 2020 stratégia” dokumentumban a megfogalmazott elérendő cél: az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés
ösztönzése. A stratégia a 2020-ig elérendő kiemelt európai uniós célokat határozza meg, a kutatás és innováció, az éghajlatváltozás és energia, a foglalkoztatás, az oktatás,
valamint a szegénység elleni küzdelem célterületeire fókuszálva. Az Európa 2020 stratégia hazai lebontása a közlekedés területén a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS).
A két stratégiában közös célok a következők:
• A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban,
• A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése,
• Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban,
• Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és –kezelés előmozdítása,
• A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása,
• A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása,
• A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem,
• Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.
2013. májusában megtartott „Pályaszerkezeti konferencián” illeszkedve az Európa 2020 és az NKS stratégiákhoz, a műszaki és gazdasági szempontból optimálisan fenntartható
úthálózatra, az energiatakarékosság, környezetvédelem kérdéseit is figyelembe véve a következő célok fogalmazódtak meg:
• A közbeszerzési kiírások és a műszaki szabályozás korszerűsítésének előkészítése a fenntartható fejlődés, az energia hatékonyság és a környezetvédelem szempontjainak
figyelembe vételével
• Gazdasági hatékonyság elemzése a fenntartható fejlődés, az energia hatékonyság és a környezetvédelem szempontjainak figyelembe vételével
• Az útépítési projektek tervezésének technológiai megközelítése
• Az út és hídépítési kivitelezési tevékenység minőségbiztosításának megújítása
• Környezetvédelem, környezetbarát technológiák
• Kutatás-fejlesztési tevékenység
• Útügyi szakmai képzések
A célok mentén államtitkári megerősítéssel döntés született arról, hogy a konferencián megkezdett közös munka az év hátralévő részében bizottsági munkában folytatódjon a
szakma meghívott képviselői részvételével (pl. Magyar Közút Nonprofit Zrt, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, BKK Közút, tervezők,
kivitelezők, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Közlekedéstudományi Intézet, Budapesti Műszaki Egyetem, ÉMI Nonprofit Kft, MAUT, stb.)
A munkabizottságok a következők voltak: technológiai tervezés, minőségbiztosítás, környezetvédelem, K+F, képzés, jog.
A munkabizottságok javaslataikat munkabizottsági jelentések formájában készítették el, melyben megfogalmazásra kerültek többek között:
- a pályaszerkezetekhez kapcsolódó technológiai tervezési kérdések stratégiai szintű átgondolása és fejlesztési javaslatok
- olyan koncepció és javaslat, amely kötelezően előírja a folyamatban résztvevők minőségbiztosítással kapcsolatos feladatait, kötelezettségeit az építési tevékenységek végzése
során, amelyekkel lehetővé válik az építmények jobb minőségben történő megvalósítása, külön hangsúlyt helyezve a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem szempontjaira.
- annak bemutatása, hogy a magyar útépítésben mely részterületeken lehet és kell a környezetvédelmi szempontból is előnyös technológiákat alkalmazni a fenntartható fejlődés
érdekében
- javaslat a közúti kutatás-fejlesztési rendszer átalakítására
- képzési koncepció kidolgozása, mely önfejlesztő és probléma centrikus oktatási rendszert alakít ki, miközben megteremti az iskolarendszerű oktatás és a felnőttképzési

továbbképzések között az átjárhatóságot és a szakmai ismeretek egymásra épülését
Fentiekben bemutatott javaslatok egy része hozzárendelhető az operatív programok tervezeteiben rögzített egyes célkitűzésekhez, intézkedésekhez, de ahhoz, hogy a
munkabizottságok javaslatai a 2014-2020-as programozási időszakban uniós forrásból teljes körűen megvalósíthatóvá váljanak, az Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program tervezetben az alábbi módosításokat szükséges eszközölni:
1.számú táblázat: A tematikus célkitűzések és beruházási prioritások kiválasztását indokló összegző áttekintése (tervezet 27. oldala)
"(4) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatás minden ágazatban" tematikus célkitűzés "Az infrastrukturális létesítményekben és a
lakásépítési ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energia támogatása" beruházási priorításánál:
az eredeti indoklás
Az energiafüggőség csökkentésére és klímavéde-lemre irányuló célok elérését számottevően hátrál-tatja az alacsony energiahatékonyság, amely jelen-tős mértékben javítható a
meglévő épületek és távhőrendszerek energiatakarékos felújítása révén. Ezért a KEHOP-on belül kiemelt szempontként jelenik meg az épület- és távhő szektorban rejlő
energiatakarékossági potenciál széles körű kiakná-zása, hozzájárulva egtyúttal az NRP-ben 2020-ig deklarált 10%-os teljes energia-megtakarítás el-éréshez is.
a módosított, kiegészített indkoklás:
Az energiafüggőség csökkentésére és klímavéde-lemre irányuló célok elérését számottevően hátrál-tatja az alacsony energiahatékonyság, amely jelen-tős mértékben javítható a
meglévő épületek és távhőrendszerek energiatakarékos felújítása révén. Ezért a KEHOP-on belül kiemelt szempontként jelenik meg az épület- és távhő szektorban rejlő
energiatakarékossági potenciál széles körű kiakná-zása, az infrastruktúrához kapcsolódó létesítmények, eszközök, gyártó üzemek energiahatékonyságának növelése,
hozzájárulva egyúttal az NRP-ben 2020-ig deklarált 10%-os teljes energia-megtakarítás el-éréshez is.
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Szelepcsényi Zoltán
A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A KEHOP több fejezetében indokolatlanul előtérbe kerül a természeti katasztrófák elleni védekezés, ami megítélésünk szerint sok esetben eltúlzott veszélyforrások elleni
felkészülést szolgál. Ez fontos tevékenységektől veszi el a teret, illetve valójában nem szolgálja a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást.
A társadalomnak sokkal inkább a szélsőséges időjárási helyzetekre kell választ találnia, és nem természeti katasztrófákra. A szélsőséges időjárási viszonyok csak kivételes
esetekben idéznek elő természeti katasztrófákat. Ezért a katasztrófák elleni védekezést nem javasoljuk kiemelt beavatkozási irányként megnevezni, helyette a szélsőséges
időjárási helyzetekhez való alkalmazkodást javasoljuk valamennyi példa során megemlíteni.
Hivatkozva a jelenleg formálódó megújított Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiára javasoljuk, hogy az 1. prioritási tengelynél (A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás)
legyen külön intézkedés a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos széles értelmű szemléletformálásra, amely nem csak a katasztrófavédelemmel kapcsolatos
kérdésekre irányul.
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Balázs Daniella
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Dél-alföldi lakosként sajnos tapasztalhattam az ivóvíz problémát. Jelenleg víztisztító konténerből lehet vinni az ivóvizet, ami valóban előrelépés, de aggályokat vet fel bennem az,
hogy egyéb tevékenységekre (például tisztálkodás) még mindig ez a víz áll rendelkezésre. A kisebb koncentrációban történő mérgezés csak évek után mutat tüneteket, mint pl. a
bőrfelületek fokozott elszarusodása, hiperpigmentáció vagy éppen ellenkezőleg a bőr pigmentációjának csökkenése. Éppen ezért lenne fontos erre más megoldást találni.
Tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan azért nem vesznek részt a szelektív hulladékgyűjtésben, mert nem tudják, hogy mit és hogyan kell külön gyűjteni, illetve ennek milyen
haszna van saját, személyes életünkben. A megfelelő szintű informálás elengedhetetlen lenne.
Problémás az is, hogy a 2000 LE fölötti településeknél lesz megoldott a szennyvízelvetés így gyakorlatilag a kistelepülések esetében nem várható jelentős változás?!
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Fekete Dóra
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
Az energiahatékonyság nagy mértékű növelése kedvező hatással lenne a környezetre és a lakosságra is egyaránt. Nagyon emberközeliek célok.
Azonban az EU nagyon magas terheket ró ki Magyarországra, ez az önkormányzatok számára is gondot okozhat az önrész előteremtésének feladata. A kitűzött irányelvek nagyon
jók, de az energiafogyasztás 20%-kal való csökkentése pár éven belül lehetséges?
Megvalósítható és finanszírozható tervekbe szabad csak belemenni.
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Orbán Tibor
Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök c. prioritással kapcsolatos észrevétel
95. oldal, 2.6.3/1.
Észrevétel
Ennek során olyan beruházások támogatása preferált, amelyek a legnagyobb mértékű fosszilis energiahordozó kiváltást és szén-dioxid kibocsátás csökkenést eredményezik.
Javasoljuk e helyett: az üvegház-hatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezik megfogalmazást.
Az anyagában nem hasznosítható, nagy megújuló-tartalmú hulladék, a szennyvíziszap és a biogáz energetikai hasznosítása a széndioxidnál nagyságrendekkel nagyobb

üvegház-hatású metán-kibocsátását is jelentősen csökkenti.
96. oldal, 2.6.3.3.
Észrevétel
Tervezett nagyprojekt a Dél-Pesti (szennyvíziszap- és) hulladékhasznosító mű. amennyiben az nem szerepel a szennyvízkezelés fejlesztése (2. prioritási tengely), vagy a
hulladékgazdálkodás fejlesztése (3. prioritási tengely) nagyprojektjei között.
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Orbán Tibor
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
73. oldal, 2.5.3.
Észrevétel
a távhőrendszerek megújuló alapra helyezését „az infrastrukturális létesítményekben és a lakásépítési ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások
támogatása” beruházási prioritás támogatja,
Az idézett szövegrészben is együtt szerepel az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások támogatása, nem lehet ebből az energiahatékonyságot kifelejteni. Ma a
távhőnek közel 90 %-át vezetékes földgázzal állítják elő, nagyobb részben a jelenlegi műszaki szintnek megfelelő korszerű berendezésekben. Ezeket a megújuló energiával csak
fokozatosan, részlegesen és nem 7 év alatt lehet kiváltani. Lásd a 81. oldalhoz fűzött észrevételt is.
74. oldal, 2.5.3/1.
Észrevétel
Hivatkozunk az 57. oldal, 2.3.3/1. ponthoz tett észrevételünkre is. Egyetértünk azzal, hogy a hulladékok energetikai hasznosítása egyszerre szolgál energetikai és környezetvédelmi
célokat.
Ezt azonban ki kell egészíteni azzal, hogy az energetikai hasznosításnál a villamosenergia-termeléssel együtt mindig hasznosítani kell távfűtési célra a keletkezett hőt is (anélkül
egyébként nem is lehet égetőművet létesíteni, hiszen nem teljesíthető az új égetőművekre előírt energiahatékonysági mutató min. 0,65-ös értéke).
A fejlett hulladékgazdálkodással rendelkező országokban (pl. Ausztria) a közepes és nagy városok távhőellátását magas hányadban a hulladékhasznosító fűtőerőművek
biztosítják. Az energetikai és környezetvédelmi előnyök mellett az ezek által szolgáltatott hő általában a legolcsóbb, ezzel elősegítve a távhőszolgáltatás versenyképességét és a
fenntartható rezsicsökkentést.
Budapesten is az FKF Zrt. Hulladékhasznosító Műve a kiemelkedően legolcsóbb hőforrása a Főváros távfűtésének, sajnos azonban jelenleg az összes hőnek csak mintegy 4 %át szolgáltatja.
81. oldal, 2.5.5/6.
Észrevétel, javaslat
Sajnos ebben az anyagban is visszaköszön, mint sok más hasonló anyagban az a hibás sztereotípia, hogy tervezett az új megújuló energiaforrás alapú távhőtermelő
létesítmények
kialakításának, a régi elavult, rossz hatásfokú termelő egységek kiváltásának és megújuló alapra helyezésének … az ösztönzése.
Mint már a 73. oldal, 2.5.3. ponthoz tett észrevételünkben is jeleztük, ma a távhőnek közel 90 %-át vezetékes földgázzal állítják elő, nagyobb részben a jelenlegi műszaki szintnek
megfelelő, korszerű berendezésekben. A távfűtési célú földgáz-kazánok hatásfoka teljesítménytől függően 88-94 % között van. A földgáz-üzemű, kapcsoltan hőt és villamos
energiát termelő egységek (kombinált ciklusú erőművi blokkok, gázmotorok), amelyek kapacitása jelenleg sajnos nincs megfelelően kihasználva, ugyancsak többnyire a mai kor
színvonalának megfelelő berendezések, összhatásfokuk teljes kihasználás esetén 85-90 %. Sajnos a jelenlegi kihasználásuk igen alacsony, a kapcsolt energiatermelés az
elmúlt 4-5 évben felére esett vissza. Véleményünk szerint ezeket nem kiváltani kell, hanem az új megújuló egységekkel ésszerű együttműködésben kell őket továbbra is
üzemeltetni.
A „Nemzeti Energiastratégia 2030” 6.2. pontja szerint „a hazai áramszektor gázkereslete 2030-ban a jelenlegi 3 Mrd m3 éves értékhez képest… 4,0-5,6 Mrd m3közötti sávban
alakulhat.” A 6.3. pont szerint ugyancsak 2030-ban a lakossági és tercier hőfelhasználáson belül a földgázfelhasználás mintegy 120 PJ (kb. 3,5 Mrd m3) lesz. Meg nem
engedhető pazarlás az értékes fosszilis primerenergiával, hogy ez ne a lehető legnagyobb mértékben kapcsolt energiatermeléssel (azaz a legnagyobb energetikai
hatékonysággal) valósuljon meg.
Az Európai Unió 2012-ben elfogadott energiahatékonysági irányelve isemelt szerepet tulajdonít a távhő-alapú kapcsolt energiatermelésnek, és ennek alkalmazásával
kapcsolatban kötelezettségeket is előír, energiahordozóktól függetlenül. Amíg a hazai energetikában a földgáz felhasználásának kiemelkedő szerepe van, addig a távfűtésre
alapozott földgázalapú kapcsolt energiatermelést nemcsak megtartani kell, hanem fejleszteni is szükséges, természetesen nem a megújuló energiatermelés rovására.
Javaslatok
1.A távhőszolgáltatással kapcsolt energiatermelés jobb, gazdaságosabb kihasználása, a villamosenergia-rendszer szabályozási problémáinak megoldása és az
energiahatékonyság növelése érdekében a prioritási tengelyen belül a támogatandó tevékenységek közé javasoljuk felvenni a hőtárolók létesítését.
2.Legyen lehetőség az éveken átnyúló fejlesztések pályázatára és a hozzá kapcsolódó finanszírozási eszközök folyamatos igénybe vételére. Például nagy gerincvezetékek cseréje
esetenként csak hosszú távon, 3-5 éves kivitelezéssel valósítható meg a folyamatos szolgáltatás fenntartása mellett.
3.Számos esetben elkülönült a távhőszolgáltató és a távhőtermelő személye(külön tulajdonosi körrel rendelkező gazdasági társaságok). ezért javasolt, hogy legyen lehetőség a
Város, mint pontforrás szempontjából értékelni az elérhető CO2 megtakarítást.
4.Nem minden városban (pl: Miskolcon) van a távhőszolgáltató tulajdonában a primer és szekunder távfűtési rendszer. A szekunder rendszer jellemzően a fogyasztók
(társasházak, lakók) tulajdonában áll, akiket érdekelté kell tenni a szekunder rendszer korszerűsítésében.
5.Új fogyasztó bekapcsolására javasolunk külön alpontot kialakítani (és nem a hálózati veszteségeken belüli gyűjtőfogalom alatt szerepeltetni), hiszen ezáltal a fajlagos hálózati
veszteség csökkenésén túl a teljes rendszer kihasználtsága fog javulni, így csökkenhet az egy fogyasztóra jutó alapdíj mértéke is.
6.Legyen lehetőség új távhőrendszerek kialakítására a közintézmények energiahatékonysági programjával integráltan.

2013. december 14. 11:33

Orbán Tibor
Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
64. oldal, 2.4.
Észrevétel
A 3. prioritási tengely (természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések) nem tesz említést a természetes vizek és azok élővilágának védelméről.
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Orbán Tibor
Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
57. oldal, 2.3.3/1. pont
Javaslat
Hivatkozva a forrásmegosztásról szóló 31. oldali táblázathoz tett észrevételeinkre is, a további (elsősorban hulladéklerakókat érintő) fejlesztések fontosságát elismerve javasoljuk
előnyben részesíteni a hulladékokat energetikailag hasznosító hulladékégető művek létesítését.
Utalunk a 74. oldalon a 2.5.3/1. pontra, amely szerint ezen hulladékok energetikai hasznosítása a lerakásnál kisebb környezetterheléssel jár. Így a hulladékok energetikai
hasznosítása egyszerre szolgál energetikai és környezetvédelmi célokat, egyben jelentősen hozzájárul a fenntartható rezsicsökkentéshez is.
A lerakóba kerülő hulladék bomlása során metán keletkezik, amelynek az üvegház-hatása nagyságrendekkel nagyobb, mint az égetésnél keletkező CO2-é.
Ugyanakkor a KEHOP tervezési időszakában várhatóan nagymértékben megnő a földterületek ára, ezért egyre nehezebb és költségesebb lesz lerakásra alkalmas területeket
találni.
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Orbán Tibor
Egyéb észrevétel
15. oldal
Észrevétel
•A „Nemzeti Energiastratégia 189 PJ teljes energia-megtakarítás elérését tűzte ki célul 2030-ig, amelyen belül 111 PJ megtakarítást épületenergetikai programok megvalósítása
révén irányoz elő.”
Megjegyzés: A 111 PJ megtakarítás a Nemzeti Energiastratégiában a Policy forgatókönyv szerinti adat. Az Energiastratégia inkább a Referencia forgatókönyv számait használja, e
szerint a várható megtakarítás 84 PJ.
•„Jelentős energia-megtakarítási potenciál rejtőzik a hazai, működő távfűtési rendszerek teljes körű korszerűsítésében is. Jelenleg Magyarországon több mint 2 millió polgár
számára biztosítja a fűtést és a meleg vizet a távhőszolgáltatás.”
A távfűtött lakásokban lakók valós száma kb. 1,5 millió (a 650 ezer távfűtött lakásból, a 4,3 milliós lakásállományból és a 9,8 millió lakosból visszaszámolva).
16. oldal
Észrevétel
RES (megújuló energiaforrás) Legalább az első közlésnél célszerű kiírni magyarul.
Javaslat
… szükséges a megfelelő rugalmasságot biztosító termelői egységek, tárolók kiépítésének vagy a szomszédos országokbeli tárolási lehetőségek bevonásának… az
elősegítésére is hangsúlyt fektetni.
Megjegyzés: Az összes szomszédos országban sokkal kedvezőbbek a geológiai feltételek tárolók (legalább is szivattyús tározós erőművek) létesítésére.
18. oldal
Észrevétel és javaslat
„2016-ban csak 820 ezer tonna legyen a lerakott szerves hulladék mennyisége.”
Magyarország nagy lemaradásban van az anyagában nem hasznosítható éghető hulladékok energetikai hasznosításában. Ennek gazdasági okok mellett jogi és társadalmi okai
is vannak.
A Hulladéktörvény helyesen állapítja meg a hulladék-hierarchiát, de nem biztosítja, hogy helyi vagy parciális érdekek ne akadályozhassák meg az égetőművek megvalósítását.
Erről a Hulladéktörvény kiegészítésében vagy külön törvényben kell intézkedni. Ezt elősegítené, ha az anyagában nem hasznosítható éghető hulladék egy részét – mint sok fejlett
országban – az összetétel arányában elismernék megújuló energiahordozónak.
20. oldal
Észrevétel
A szennyvíziszap energetikai célú hasznosítása jelenleg nem éri el az 50%-ot.
Tájékoztató Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és -tisztítási helyzetéről, a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv Nemzeti Megvalósítási
Programjáról, Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetügyért Felelős Államtitkárság, 2012. november szerint 2010. december 31-én 1% volt az energetikai hasznosítás.
31. oldal, 1.2. pont
KEHOP prioritásai, forrásmegosztás (táblázat)
Észrevétel és javaslat: A javasolt forrásmegosztás az összes forrásnak 27,57 %-át, mintegy 300 milliárd forintot tervez az 1. prioritási tengelyben a klímaváltozás hatásaihoz való
alkalmazkodásra fordítani.
A klímaváltozás hosszan elhúzódó folyamat. Magyarország területére a különböző előrejelzések 100 év alatt 2-5 0C átlaghőmérséklet-növekedést prognosztizálnak. Ez a KEHOP
tervezési idejére, 2020-ig legfeljebb 0,14-0,35 0C felmelegedést jelent, ami belül van az átlaghőmérséklet egy évtizedes szokásos ingadozásán. A klímaváltozás hatásaihoz való
alkalmazkodásra tett javaslatok az 1. prioritási tengelyben csak részben beruházási jellegűek.
A klímaváltozás elhúzódó folyamat. A hozzá való alkalmazkodás is lehet lassú, fokozatos.
Ugyanakkor a hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos tevékenységekre a javasolt forrásmegosztás szerint a 3. prioritási tengelyben az összes forrásnak
mindössze 6,11 %-a, kevesebb, mint 70 milliárd forint jutna, miközben ezen a területen a fejlett EU-tagországokhoz képest nagy elmaradásban vagyunk.
A hulladékok energetikai hasznosítása az energiahatékonyság növeléséről és a megújuló energiaforrások hasznosításáról szóló 5. prioritási tengelyben, mellékes témaként
szerepel. Az energiahatékonyság növelése, a megújuló energiaforrások hasznosítása költségigényes tevékenység, hasonlóképpen a hulladékok energetikai hasznosítása. Ezek
egy prioritáson belül csak egymás rovására fejleszthetők.
Javasoljuk az 1. prioritási időszak tengelyből (a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás) jelentős forrás átcsoportosítását a 3. prioritási tengelybe (hulladékgazdálkodással és
kármentesítéssel kapcsolatos tevékenységek), és ezt a többlet forrást a hulladékok energetikai hasznosítására nyissák meg.

2013. december 14. 10:39

Illés Gábor
Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök c. prioritással kapcsolatos észrevétel

A magyar kormány augusztus közepén hozta nyilvánosságra a 2014-2020-as európai uniós tervezési ciklusra szóló Partnerségi Megállapodás terveit. Örömmel tapasztaltuk,
hogy a tervben kiemelkedő helyen szerepelnek az alacsony szén-dioxid tartalmú gazdaságra való átmenet és a környezetvédelem kérdései, összhangban az Európai Unió
prioritásaival.
Sajnos azonban az energiahatékonyság és a környezeti ügyek prioritása nem érvényesül az operatív programok közötti pénzügyi allokációban. Az említett tervezet szerint a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programra csak a teljes összeg kevesebb, mint 15%-a jut. Ez a forrásallokáció lehetetlenné teszi, hogy a Partnerségi
Megállapodásban meghatározott energiahatékonysági és környezeti célok teljesüljenek. Emiatt az egyenként fontos célok, mint többek között az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás, az energiahatékonyság és megújuló energiák, természetvédelem, vízminőség-védelem, települési környezetvédelem és környezeti szemléletformálás
megvalósítása forrásigényének összhangba hozása megoldhatatlan feladatot okoz a tervező tárcáknak. Példának okáért ezzel a forrásallokációval a kormány nem tudja
teljesíteni azokat az ígéreteit, amelyeket az elmúlt években tett a lakások energiahatékonysági átalakítása ügyében, illetve nem tudja megtenni azokat szükséges
környezetvédelmi és klímavédelmi intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenek a természeti erőforrások Alaptörvényben is rögzített védelme érdekében. Jelezzük, hogy a
forrásallokáció tarthatatlanságára az Országos Környezetvédelmi Tanács is felhívta a figyelmet szeptemberi állásfoglalásában.
Meggyőződésünk, hogy a lakossági energiahatékonyságra, a természeti értékek megőrzésére és a fenntarthatósági szemléletformálásra fordított összegek közvetlenül javítják a
magyar emberek életminőségét és fenntartható módon élénkítik a gazdaságot. Erősen megkérdőjelezhető, hogy a gazdaság fejlődését a cégeknek jutó közvetlen támogatások
és közútépítések jobban segítik.
Kérjük, hogy a magyar kormányzat jelentősen növelje meg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programra szánt forrásokat, kiemelten a lakossági
energiahatékonysági, az energiatudatossági, a természetvédelmi és a fenntarthatósági szemléletformálási programok támogatására szánt összegeket.
Javasoljuk, hogy a Kormányzat növelje meg a KEHOP forrásait, kiemelten a lakossági energiahatékonysági, a környezetvédelmi és természetvédelmi fejlesztésekre, illetve a
kapcsolódó szemléletformálási programok támogatására szánt összegeket.
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Fridrich Ágnes
Egyéb észrevétel
A biomassza alapú közösségi energiatermelés esetében fontos lenne a kis önkormányzatok támogatottsága is az elmaradott térségekben, mivel térség- és gazdaságfejlesztő
hatása mellett a legfontosabb a munkahelyteremtés volna.
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Kiss Marianna
Egyéb észrevétel
A Víz Keretirányelvnek horizontális szempontként kell beépülnie a többi programba, mert sok szektorra van hatása a felszíni és a felszín alatti vizek kezelésének, és a VKI
elvárásai egyelőre nem ismertek más szektorok képviselői között.
Az anyag jelenlegi változatában szerepel a VGT 2 elkészítésének ténye (2015-ös határidővel), de a feladatok részletesebb megfogalmazását javasoljuk, a felelősségi területek
(intézmények) megnevezésével. Nem elegendő annak közlése, hogy pontosabbá válik a vizek állapotértékelése. Mivel a vízgyűjtő-gazdálkodás többek között érinti a vízügyi
szektort, a természetvédelmet, az agrárszektort, ezért annak tisztázása is szükséges, hogy más operatív programokkal hogy kerül ez majd összhangba.

2013. december 13. 19:24

Popp Délia
Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A hulladékgazdálkodás fontos részét képezi még a veszélyes hulladékok lerakása. Fontos lenne forrásokat elkülöníteni olyan lerakóhelyek létesítésére is, ahol szigetelt módon,
feltöltésre kerülnének olyan területek amelyek alkalmasak a veszélyes, nehezen lebomló hulladékok tárolására is.
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Popp Délia
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A széndioxid kibocsátásban jelentős szerepet játszik még a gépkocsi forgalom is, ami azt jelenti, hogy a hibrid illetve elektromos gépkocsikra való áttérés fog még nagyban
hozzájárulni a környezetszennyezés csökkentéséhez. Arról nem esik szó, hogy az üvegház hatás kialakításában milyen arányban játszanak szerepet egymáshoz képeset a lakó,
az ipari épületek valamint a közlekedés.
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Popp Délia
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
További problémát jelent, hogy a lakóházak fosszilis energiafelhasználásánál nincs jelölve, hogy mekkora arányban kellene területeket bevetni energianövénnyel ahhoz, hogy
akár 1%-os csökkenést lehessen elérni a fosszilis energia felhasználás terén. Hogyha valóban a lakóházak energiafelhasználását kívánjuk növelni akkor inkább a szigetelés
illetve felújítás támogatása indokoltabb. Lehetőséget kellene teremteni arra, hogy lakóházak illetve lakótelepek is át tudjanak állni geotermikus energia felhasználásra de ebben
az esetben nem az energiaszolgáltatót kellene támogatni, hanem a lakóközösséget aki erre átáll.
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Popp Délia
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az Energiahatékonyság növelése esetében a főbb kedvezményezettek körében nem kerültek jelölésre a társas illetve lakóházak csak az energiaszolgáltatók. A probléma az, hogy
a szigetelések és felújítások költségeit az energiaszolgáltatók a lakókra fogják átterhelni.

2013. december 13. 18:28

Tomisa Ádám
Egyéb észrevétel

Úgy gondolom az épületek energiahatékonyságának növekedése és az energiatakarékosságára
növekedésének mértéke a döntő, de figyelembe
kell venni a beavatkozások és az ehhez szükséges berendezések
előállításának valós energiaigényét is. Nem feltétlenül értelmes
megoldás energiaigényes módon előállított berendezésekkel
energiafelhasználást csökkenteni.

2013. december 13. 17:11

Szücs Valentina
Egyéb észrevétel
Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
Az Operatív programban megjelölt hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztés tekintetében, a kidolgozott stratégia elérése jelentősen javítana mind a környezet, mind a
lakosság helyzetén. A jelenlegi helyzet szerint, ugyanis az elszállítás és egyéb, a lakosságra háruló költségek megterhelőek. Ennek javítására véleményem szerint feltétlenül
szükség van.
A másik kiemelt terület a megújuló energia elterjesztésének fontossága hazánkban, mely lehetővé teszi a költséghatékonyságot és a környezet megkímélését.

2013. december 13. 16:31

Miskolci Városfejlesztési Kft.
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Észrevételek az 5. prioritási tengely, az Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása beavatkozáshoz

1. Legyen lehetőség az éveken átnyúló fejlesztések pályázatára és a hozzá kapcsolódó finanszírozási eszközök folyamatos igénybe vételére. Például nagy gerincvezetékek
cseréje csak hosszú távon, 3-5 éves kivitelezéssel valósítható meg a folyamatos szolgáltatás fenntartása mellett.
2. Nem minden városban (pl: Miskolcon) egységes a távhőszolgáltató a távhőtermelő személye, hanem külön tulajdonosi körrel rendelkező gazdasági társaságok. ezért javasolt,
hogy legyen lehetőség a Város, mint pontforrás szempontjából értékelni az elérhető CO2 megtakarítást.
Példa: távhőszolgáltató egy új megújuló energiaforrás alapú távhőtermelő létesítményt alakít ki, de nem a saját maga által termelt CO2 mennyiséget vált ki, hanem a
távhőtermelő által eddig foszilis alapon termelt mennyiséget csökkenti a beruházás által. Ez esetben a CO2 megtakarítás nem a távhőszolgáltatónál (a beruházónál), hanem a
távhőtermelőnél jelentkezik, aki tulajdonképpen semmit sem tett a beruházás érdekében. Amennyiben a Város összes CO2 kibocsátását vesszük viszonyítási alapként, ott már
értelmezhető a távhőszolgáltató általi CO2 kibocsátás csökkentése.
3. Nem minden városban (pl: Miskolcon) van a távhőszolgáltató tulajdonában a primer és szekunder távfűtési rendszer. A szekunder rendszer jellemzően a fogyasztók
(társasházak, lakók) tulajdonában áll, akiket érdekelté kell tenni a szekunder rendszer korszerűsítésében.
4. Új fogyasztó bekapcsolására javaslunk külön alpontot kialakítani (ne a hálózati veszteségeken belüli gyűjtőfogalom alatt szerepeltetni), hiszen ezáltal a hálózati veszteség
csökkenésén túl a teljes rendszer kihasználtsága fog javulni, így csökkenhet az egy fogyasztóra jutó alapdíj mértéke is.
5. Legyen lehetőség új szigetüzemű távhőrendszerek kialakítására a közintézmények energiahatékonysági programjával integráltan.
Példa: Van négy egyenként kis (0,5 MW – 1,5 MW) hőigényű szomszédos közintézmény, mely eddig külön-külön fosszilis alapon volt ellátva (egyedi gázkazánokkal), és mely
épületek viszonylag messze esnek a városi távfűtő hálózattól, a távfűtési rendszerre való rákapcsolásuk nem gazdaságos. A négy épületet egy gerincvezetékkel össze lehet kötni,
és a hőellást egy megújuló alapú hőtermelő egységgel (biomassza kazán) lehet ellátni egy szigetüzemű távhőrendszer kialakításával úgy, hogy a viszonylag régi épületegyüttes
korszerűsítése (szigetelés, nyílászárók cseréje, belső fűtési rendszer korszerűsítése) is egyben megtörténhessen. Még szerencsésebb, ha több megújuló alapú hőtermelő
egységet lehet kombinálni a felújítás – átalakítás során, például napkollektor, hőszivattyú alkalmazásával. Azért célszerű a teljes beruházást egy lépcsőben megvalósítani, mivel
az épületenergetikai korszerűsítést követően jelentősen csökkeni fog a hőigény, így jóval kisebb teljesítményű új hőforrás szükséges annak ellátásához.

Általános észrevétel: legyen lehetőség az éveken átnyúló fejlesztések támogatására és a hozzá kapcsolódó finanszírozási eszközök folyamatos igénybevételére.
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Jakab Csaba
Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Széphő Zrt.
A szennyezett területek kármentesítése szerepel a programban, de azokat kizárólag a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv-ben foglaltaknak alárendelten taglalja. Fontos lenne egyes
városi területeken lévő barnamezős területek kármentesítését, rehabilitációját önmagában is támogatni (lehatárolást jelenthetne, hogy csak egy bizonyos terület felett lehetne
támogatható, ez egy alsó korlátot szabhatna meg, amely felett lehetne csak igénybe venni támogatást).

2013. december 13. 15:59

Jakab Csaba
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
1. IKOP – KEHOP : A közlekedés jelentős energiafogyasztó és CO2 szennyező ágazat, ezért az energiahatékonyság-növelése ebben a szegmensben is rendkívül fontos. Jelenleg
az IKOP-ban nem látszik annak lehetősége, hogy a korszerűtlen közösségi közlekedésben használt járműállomány leváltására kerüljön és helyettük modern, alternatív
üzemanyaggal – mely bizonyos mennyiségben helyben is megtermelhető (pl.: biogáz vagy elektromos) - működő járművek legyenek beszerezhetők, ezért célszerű lenne ennek
megtalálni a helyét a KEHOP-ban. Ehhez kapcsolódóan a teljes „terméklánc” kialakítására tervezett elképzeléseknek kell lehetőséget biztosítani, tehát a helyben megtermelt –

bizonyos mennyiségben előállított – alternatív üzemanyag mellett a kapcsolódó töltőállomások, tárolók létesítésének igényét is figyelembe kell venni. Az így kialakított rendszerek
jelentősen hozzájárulnak egy fenntartható, versenyképes, vonzó, valamint alacsony CO2 kibocsátású közlekedési alternatíva megtelepedéséhez.
2. Indokolt lenne a megújuló energia tárolására alkalmas rendszerek támogatása, amelyek akár ipari méretekben is képesek tárolni a megújuló energiaforrásokat ezzel
kiküszöbölve azt az anomáliát, hogy ezen források időszakosan vannak jelen, és az energia iránti igények különböző időpontokban mutatkoznak meg. Az időszakosságot még
inkább ki tudják küszöbölni és ezáltal hatékonyabbá tudják tenni a szabályozó egységek (pl.: szoftver).
3. Az épületenergetikai intézkedések a korszerűsítésen belül fontos lenne azt deklarálni, hogy indokolt esetben a korszerűsítés keretében is sor kerülhessen új építésre az
elavult rendszerek helyén (pl. CLASP rendszerű közintézmények gazdaságosan nem korszerűsíthetőek, hosszútávon megtérülést tekintve helyettük inkább új építése lenne
indokolt, melyhez szükséges lenne a régi elbontása).
4. Az előzetes energetikai auditok finanszírozására lehetőséget kell teremteni, mert ez képezi az alapját egy energetikai felújításnak. Ezeken vizsgálatok elvégzéséhez forrás
biztosítása lenne szükséges, ha nem kizárólagossággal (tehát önmagában ezt finanszírozva), akkor az energetikai felújítási projektek esetén ezekre utólagos elszámolási
lehetőséggel.
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Máthé Zoltán Dénes
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Siemens Zrt. által megfogalmazott észrevételek:
A KEHOP 73. o. utolsó bekezdéstől a 74. oldal első három szövegtömbjét is magában foglaló részhez megjegyezzük, hogy a jelenlegi szabályozási és támogatási környezet ezen
felvetésekkel nem harmonizál.
A KEHOP 74. o. uolsó bekezdésében kezdődő mondathoz kapcsolódva megjegyezzük, hogy a két legnagyobb hazai vízerőmű (Kisköre és Tiszalök) hatékonyság növelési
projektjei nemrég sikeresen befejeződtek.
A KEHOP 75. oldal "2. A megújuló energiaforrások fokozott alkalmazását elősegítő kis kapacitású tároló rendszerek létesítése" című rész első két mondatával kapcsolatos
észrevételünk:
Milyen konkrét megoldással kívánják ezeket megvalósítani? Tározós erőmű létesítése a környezetvédők várható tiltakozása miatt nem életszerű. Viszont az akkumulátoros
energiatározás még csak pilot projekt stádiumban van.
A KEHOP 77. o. 3. bekezdéssel kapcsolatos megjegyzésünk:
Eddig az ilyen beruházások a környezetvédők erőteljes ellenállása miatt már tervfázisban elhaltak.
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Máthé Zoltán Dénes
Egyéb észrevétel
Siemens Zrt.
Egyéb észrevétel
A KEHOP 14.oldal 3. bekezdéséhez és a 15. oldal 3. bekezdéséhez a következő
észrevételt tesszük: A jelenlegi szabályozó rendszer nem támogatja az ilyen fűtési rendszereket. Például biomassza vagy kapcsolt villamos áram termelés támogatás nélkül nem
alternatíva.
A KEHOP 16.oldal 2. bekezdésével kapcsolatban megjegyzésünk a következő:
Pozitívum a villamos rendszer instabilitásának felismerése, de nincs konkrétum a jövőbeli megoldásra és a beruházási kedv növelésére. 2009 óta nem indult új, erőművi méretű
villamos termelő beruházás Magyarországon.
A KEHOP 20-22. oldalain konkrét szennyvíz és ivóvíz fejlesztési projektek vannak felsorolva. Ezzel kapcsolatos kérdésünk: Miért nincs ilyen terv korszerű, hatékony, környezetbarát
energia termelésre?
A KEHOP operatív programhoz általánosságban a következő észrevételt tesszük:
Magyarország energiafüggősége szempontjából alapvető kérdés, hogy fosszilis oldalról jobb függőnek lenni, vagy villamos áram import szempontjából? Jelenleg 35-45 %-os a
villamos áram import. Energiahordozók esetén stratégiai gáztárolókkal és olajtárolókkal rendelkezünk. Villamos energia tárolóval viszont nem.
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Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Egyéb észrevétel
A 4. prioritási tengely a 2. intézkedéseként fogalmazza meg a
természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását
(67-68.old.). Fontosnak látjuk itt megemlíteni, hogy a vízügyi
igazgatóságok őri állománya – a természetvédelmi őrszolgálathoz hasonlóan –
sokat tesz a környezet, de különösen a vizek védelme érdekében. Javasoljuk
ezt az intézkedést kiegészíteni, vagy akár önálló intézkedésként
szerepeltetni, a természetvédelmi őrökhöz hasonlóan, a vízügyi őrszolgálat
eszköz-ellátottságának javítását.
A tervezet 5. prioritási tengelye az energiahatékonyság növelését, a
megújuló energiaforrások alkalmazását kívánja előmozdítani. A hálózatra
termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú
zöld-áram-termelést segítő intézkedések (73. old.) kapcsán javasoljuk, hogy

az állami szféra is kerüljön be a kedvezményezettek körébe. A tervezet
szerint ugyanis a vízügyi igazgatóságok nem pályázhatnak a vízenergia
hasznosítására, holott ők a kizárólagos állami tulajdonú vizek és vízi
létesítmények kezelői („nagyobb” vízszintkülönbséget áthidaló műtárgyak
környezetében, illetve folyóvizekben áramlásos és úsztatott turbinák
létesítésével, ésszerű beruházási volumenig).
A prioritási tengelyen belül az épületek energiahatékonysági
korszerűsítését előmozdító intézkedés (80. o.) esetében javasoljuk, hogy a
támogatható épületek közé tartozhassanak az őrházak és a védelmi központok
is.
A vízügyi igazgatóságok az ilyen jellegű projekteket minimális önerővel, de
inkább önerő nélkül tudják csak megvalósítani.
A 10. fejezet, mely a kedvezményezettek adminisztrációs terheinek
csökkentésével foglalkozik, jó gondolatokat tartalmaz. Nagyon előnyös
lenne, ha mindez megvalósulna, mert így a papírmunka helyett még nagyobb
hangsúly helyeződne a szakmai munkára.
Az anyagban nem találkoztunk a vízminőségi kárelhárítás feladatával, pedig
az ehhez szükséges létesítmények, de különösen a modern védelmi eszközök,
berendezések beszerzése vagy a vízminőségi laboratóriumok kialakítása,
fejlesztése szükséges lenne a védekezésben érintett államigazgatási szervek
esetében.

2013. december 13. 15:32

Egerszegi Zita
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. és partnerszervezeti által megfogalmazott észrevételek.
5. prioritási tengely: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása
A KEHOP különösen nagy figyelmet fordít az energiahatékonyság növelésével és a megújuló energiaforrások elterjedésének elősegítésével összefüggő fejlesztések
támogatására. Ismerve azt, hogy energiahatékonyság javításával és megújuló energiaforrások hasznosításának támogatásával összefüggő intézkedések, ill. beavatkozások a
KEHOP mellett kedvezményezetti kör alapján történő lehatárolás mentén más OP-kban, különösen a TOP-ban és a GINOP-ban is megjelennek különösen fontos ezen eltérő
típusú kedvezményezetteknél lecsapódó, de területi szemlélettel fejlesztési program, vagy projektcsomag keretében akár egységesen is kezelhető fejlesztések összhangjának a
lehetőségekhez mérten legnagyobb arányú biztosítását megtenni a szinergiák minél magasabb fokú kihasználása érdekében. Ezt a szükségletet támasztja alá az az igény is,
hogy több fejlesztési koncepcióban is megfogalmazásra kerültek a helyi közösségi, települési, település csoport szintjén történő önellátásra való törekvés egyik legfontosabb
elemeként a helyi szinten elérhető – elsősorban megújuló – energiaforrások felhasználására alapozott közösségi szintű energiatermelő- és ellátórendszerek kialakításának
igénye. Az ilyen területi alapon integrált rendszerek magukban kell, hogy foglalják az energiatermelő műveket (melyek támogatása KEHOP kompetencia), az önkormányzatok és
intézményeik energiaellátásának fejlesztését (mely TOP kompetencia), a településen, térségben található állami intézmények energiaellátásának fejlesztését (mely ismét
KEHOP kompetencia), valamint a területen működő vállalkozások energetikai fejlesztéseit (mely GINOP kompetencia). A fent leírtakból is jól látható, hogy e téma területen térségi
szinten összehangolt komplex fejlesztési program/projektcsomag hatékony és eredményes megvalósításához az érintett OP-k tervezési és végrehajtási intézményrendszerének
szoros együttműködése szükséges, melynek lehetséges, intézményesült formája lehet az EU által 2014-től bevezetésre tervezett ITI, vagy helyi, térségi kezdeményezés esetén a
CLLD eszköz.
- Az 1. „Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram termelés” intézkedés keretében javasolt a szél energiájára épülő energiatermelés
(szélerőművek) beillesztése a támogatásban részesülő technológiák közé, amely jelentős potenciált jelent.
- A prioritás 1. intézkedése keretében a támogatás odaítélése során – szakmailag támogatható módon – az OP előnyben kívánja részesíteni a kapcsoltan villamos energiát és
hőt termelő (ún. CHP üzemű) erőműegységek létesítését. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az ilyen típusú erőművek tervezése során fontos telepítési tényező a megtermelt
hőenergiát hasznosítani képes felvevő piac, fogyasztói kör megléte, így azok elsősorban nagyobb városok, ill. jelentős hőigényű ipartelepek közelében valósíthatók meg, amely a
megújuló energiaforrások hatékonyan hasznosítható előfordulási sűrűségével térben nem feltétlenül esik egybe. Mindezek miatt az ilyen típusú projektek tervezése során
különös hangsúlyt kell fektetni a megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés készítése során az ellátási körzetek (különösen biomassza típusú erőművek esetén a
beszállítói körzetek) reális tervezésére.
- Üdvözlendő, hogy a biomassza alapú villamos energiatermelés támogatása kapcsán a szakpolitika szakított a nagyerőművi megoldások előnyben részesítésével és a
hangsúlyt a helyi gazdaság megerősítése és a térségfejlesztés szempontjából is hasznosabb kiserőművi, lokális rendszerek fejlesztésének támogatására helyezi. E
fejlesztések a TOP 5. prioritástengelye mentén tervezett fejlesztésekkel összehangoltan a CLLD eszközrendszerén keresztül hatékonyan megvalósíthatóak.
- A 3. „Demonstrációs célú megújuló energetikai mintaprojektek” intézkedés során megvalósuló K+F+I keretében a bio üzemanyagok további generációjának kifejlesztése
javasolt annak érdekében, hogy a közösségi közlekedés részben megújuló energiával működtethető legyen, elsősorban a közúti és a vízi közlekedésben, illetve a
mezőgazdasági járműparkot illetően. Továbbá mintaprojekt kialakítása javasolt az elektromos vízijárművek megfelelő kapacitásúvá való fejlesztését, a töltési gyorsaságot és a
csatlakozó rendszerek tipizálását illetően.

2013. december 13. 15:31

Egerszegi Zita
Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. és partnerszervezeti által megfogalmazott észrevételek.
4. prioritási tengely: Természetvédelmi és élővilág védelmi fejlesztések
Az Operatív Programra jellemző egységes szerkezet megtartása érdekében javasolt a 4. prioritás intézkedésrendszerének bemutatása során is a többi prioritás esetében
használt struktúra alkalmazása (specifikus célkitűzések különálló bemutatása, majd az intézkedések növekvő sorszámmal történő megjelenítése).
- Javasolt a Natura 2000 hálózat területeinek fejlesztése, bekapcsolása a turisztikai kínálatba - tematikus út-programon keresztül - megfelelő, többnyelvű tájékoztatás,
bemutatóhelyek korszerűsítése által, mindezt a Balaton-felvidéki NP szakmai felügyeletével.
- Meglevő tanösvények bekapcsolása a sport- és szabadidős tevékenységbe, ehhez a BKÜ ilyen létesítményeinek felmérése, tematikus kiadványban szerepeltetése.
- Egységes szemléletű alap- és középszintű oktatási rendszerben a BKÜ értékeinek megismertetése, célzott szemléletformálás érdekében.
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Egerszegi Zita
Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. és partnerszervezeti által megfogalmazott észrevételek.
3. prioritási tengely: Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések
Annak ellenére, hogy a prioritási tengely specifikus célkitűzéseket bemutató fejezete is hangsúlyozza a hulladékgazdálkodási rendszerek már megvalósult bázisán a
hulladékgazdálkodás hatékonyságának fokozását, mint kiemelt támogatási területet, a KEHOP indikatív forrásfelosztása nem tükrözi e terület kiemelt fontosságát, hiszen az OP
összes támogatási forráskeretének alig több, mint 6%-a került felosztásra e prioritásra. Az intézkedések keretében meghatározott fejlesztési elemek (pl. hulladékkezelési
kapacitások létesítése, válogató művek kialakítása) rendkívül forrásigényes beruházásokat rejthetnek, ezért javasolt a prioritások közötti indikatív forráselosztás részbeni
újragondolása.
- A „Szennyezett területek kármentesítése” intézkedés keretében támogatott OKKP kármentesítések esetében tervezett nagy projekt nem ismert, viszont folyamatban lévő
áthúzódó projekt több is létezik, melynek pénzügyi fedezete nem tisztázott. Ezen kívül szükség lenne a kötelezéssel rendelkező, állami felelősségi körbe tartozó kisebb
kármentesítések fedezetének biztosítására a KEHOP-on belül, mivel OKKP-s (Országos Környezeti Kármentesítési Program) forrás már évek óta nem áll rendelkezésre.
- A hulladékgyűjtéshez kapcsolódóan javasolt növelni, jogalkotói ráhatással, a környezetbarát, adott esetben lebomló csomagolóanyagok terjedését (műanyag csomagolók
arányának csökkentése). Jelenleg nagy mennyiségű csomagoló és tárolóanyag kerül hulladékként megsemmisítésre, vagy elégetésre, vagy szabadon (szemét) a természetbe.
Ezért szükséges a tároló és csomagolóanyagok használatát újraszabályozni és ehhez kapcsolódóan egy visszaváltási rendszert kialakítani, melyben a lakosságot is
pénzvisszaváltással érdekeltté tenni.
- A BKÜ területén komplex térségi hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása, működtetése javasolt, ennek keretében:
a) minden településen a szelektív hulladékgyűjtés rendszerének, eszközparkjának kialakítása, működtetése,
b) a tóparti településeken az elektronikai-hulladék, a háztartási zsírmaradék, olajszármazék, festék, stb. teljeskörű gyűjtése, ártalmatlanítása,
c) a háttér település-csoportok esetében a komposztálás helyi és települési feltételeinek megteremtése, kísérleti biogáz kisüzemek létesítése,
d) környezetét veszélyeztető hulladéklerakó rekultivációja elvégzésének támogatása.
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Egerszegi Zita
Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. és partnerszervezeti által megfogalmazott észrevételek.
2. prioritási tengely: Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése
- A „Szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése, megelőzése a 2000 LE feletti agglomerációkban...” specifikus célhoz kapcsolódva javasolt, hogy a 2000 LE alatti
szennyvíz-agglomerációk esetében a jelenleginél markánsabban, egyértelműen jelenjen meg a programban az alternatív – egyedi berendezések alkalmazásával megvalósuló kezelési megoldások támogatása, amennyiben ez költséghatékonyan megvalósítható az adott térségben.
- Az ivóvíz ellátás, valamint a szennyvízkezelés infrastruktúrájának fejlesztésére irányuló intézkedések esetén is szükséges megemlíteni, hogy a TOP II. prioritástengely 3.
intézkedése is magában foglal kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztéseket, ennek keretében a vízgazdálkodással összefüggő infrastruktúra elemek
fejlesztéseit is. A lehetséges kapcsolódási pontok pontos feltárása és az átfedések elkerülése érdekében e prioritás esetén is javasolt szoros együttműködésben végezni az OPk érintett intézkedéseinek további tervezését.
- A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet térségében javasolt olyan csapadékvíz gyűjtő/tisztító rendszer létrehozása, működtetése, amely képes a teljes mennyiséget a tóba visszavezetni.
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Dr. Peredy Zoltán
Egyéb észrevétel
Nemzeti Innovációs Hivatal
1061 Budapest, Andrássy út 12.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programmal kapcsolatban a program több részét is érintő alábbi észrevételeket tesszük:
A) 1.1. és 2.4. fejezet 23. és 64. oldalak
Kifogásolt rész: Természet- és élővilágvédelem
Javasolt változtatás: Az egyes területek fejlesztéséhez szükséges beavatkozásokat is figyelembe vevő, "fenntartható fejlődés"-t biztosító fejlesztések szükségesek, amelyek nem
zárják ki a munkahelyteremtés és a természeti erőforrások (víz, fosszilis energiahordozók, ...) körültekintő használatát
Indok:
A depressziós területek fejlődése szempontjából nélkülözhetetlen néhány beruházás, viszont körültekintő és környezetkímélő megvalósításban.

B) 2.1.3. fejezet 37. oldal
Kifogásolt rész: Belvízrendszerek
Javasolt változtatás: a katasztrófavédelem és a polgári védelem megszervezése mellett szükséges megfelelő szakképesítésű mérnökök alkalmazása a települési
önkormányzatoknál
Indok: megelőzés szempontjából döntő lehet a szakmai tapasztalat és a mérnöki hozzáállás már egy út melletti árok betemetése esetén vagy a nem megfelelő föld- és talajtani
adottságú területeken a nagy terhelést jelentő építési engedélyek

C) 1.1. fejezet és 2.2.1. fejezet 21. és 49. oldalak
Kifogásolt rész: Ivóvízminőség-javítás
Javasolt változtatás: A természetből fakadóan egyedi vízföldtani sajátosságokkal rendelkező területeken egyedi határértékek megengedése szükséges, ill. fuzzy alapokon nyugvó

környezeti és emberi egészségkockázat becslés, és végső esetben távolabbi vízbázisból történő ellátás; a vízminőség-javításban szükséges az antropogén okokra
visszavezethető vízminőségi tényezők elkülönítése, és elsősorban azok kezelése; fontos a még határértékeken belül maradó, de több paraméter szempontjából is a határon
mozgó kémiai komponensek összhatásának felülvizsgálata, és az ilyen területek vízellátásában a vízminőség-javítás célzott támogatása (pl. az önkormányzatokra háruló
ammónia-csökkentés költségének támogatása a természetesen magas ammóniatartalmú rétegvizek ivóvíz célú hasznosításánál)
Indok: értelmetlen és nem költséghatékony küzdeni a lokális és egyben regionális megcsapolású területek természeti sajátságok miatt kiugró koncentráció értékeivel szemben
(ld. arzén Békésben)
D) 1.1. fejezet és 2.2.1. fejezet 19. és 50. oldalak
Kifogásolt rész: Szennyvíz-kezelés
Javasolt változtatás: Kiegészítés: fontos újrahasznosítható alapanyagok rejlenek a szennyvízben, amelynek KFI vonatkozásában jelentős ösztönzés szükséges a megfelelő
technológia és az arra épülő innovációs láncok kialakításában
Indok: jelentős gazdasági hasznú hazai megoldások születhetnek ebben a témakörben, és a haszon az országhatásokon belül marad
E) 1.1. és 2.3. fejezet 18. és 55. oldalak
Kifogásolt rész: Hulladékgazdálkodás: az épíési és bontási törmelék kimaradt az anyagból
Javasolt változtatás: Az újrahasznosításban igen jelentős ezek szelektált begyűjtése (beton, tégla, csempe, …) és az újrahasznosítás innovációs láncolatának kiépítése
(ledarálás és másodnyersanyag előállítása, ill. értékesítése költséghatékonyan)
Indok: jelentős gazdasági hasznú hazai megoldások születhetnek ebben a témakörben, és a haszon az országhatárokon belül marad (Németországban az építési és bontási
hulladék 80%-ban újrahasznosul)

F) 1.1. és 2. 5. fejezet 14. és 72. oldalak
kifogásolt rész: Energiahatékonyság: "megújuló" energiaforrások
Javasolt változtatások: Ésszerű megoldások támogatása szükséges, amelyek révén nem elvesszük a természettől az energiát (talaj- és növénytakaró felett felállított napelemek),
hanem környezetkímélő módon hasznosítjuk (pl. eleve beépített területeken létesített napelem-rendszerek)
Indok: A "megújuló"-nak kikiáltott energia felhasználása is gyakran a természettől való elvonást eredményezi.
G) 2.5.9. fejezet 90. oldal
Kifogásolt rész: "...a prioritási tengely teljesítménykeretét legátfogóbban az ÜHG-kibocsátás becsült csökkenésének mérésén keresztül lehet meghatározni"
Javasolt változtatások: az ÜHG-k fogalmának pontosítása szükséges az MTA állásfoglalása szerint (pl. vízgőz)
Indok: a prioritási tengely teljesítménykeretének meghatározása és összességében az egész dokumentum állásfoglalása az ÜHG-kal kapcsolatban téves lehet, ha nem teljes a
kép
Technikai jellegű megjegyzések:
1) A számadatok nem egységesen jelennek meg. Célszerű lenne a számadatokat érdemes egységesen ezres csoprotokban tagolni pont nélkül.
2) Nem egységes az írásmódja a KFI vagy K+F+I és KF vagy K+F tevékenységnek. Javasoljuk az alábbiak használatát: KFI és K+F
3) Nem mindig követik a helyesírási szabályokat a kötőjel használatok (pl. rag, toldalék esetében). A kötőjel használat csak indokolt esetben és nem összekeverve a
gondolatjellel (betűszók esetében, ill. a rag előtti utolsó betű kiejtése és leírása közötti eltérés esetén indokolt, különben nem)
Üdvözlettel:
Dr. Peredy Zoltán
főosztályvezető-helyettes

2013. december 13. 15:25

Egerszegi Zita
A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Általános észrevétel
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. és partnerszervezeti által megfogalmazott észrevételek.
Az Operatív Program célkitűzései és prioritásai jól átláthatók, nemzeti szinten megalapozottak, az egyes prioritás tengelyek megfelelően leképezik az EU 2020 stratégia alapján

meghatározott környezetgazdálkodással összefüggő tematikus célkitűzéseket. Az anyagból azonban egy-két kivételtől eltekintve (pl. Tisza árvízvédelmi fejlesztései, Mosoni Duna
stb.) nem derül ki, hogy a tervezett beavatkozások, beruházások milyen területi megoszlással valósulnak meg. Klímavédelmi, vízvédelmi, természetvédelmi szempontból a
Balaton kiemelten fontos térség. A térséget érintő fejlesztési dokumentumok kiemelten kezelik a természeti, táji és környezeti értékek védelmét és azok fenntartható
hasznosítását, valamint a megújuló energia-potenciál kiaknázását.
Fontos, hogy az Operatív Program beavatkozásai tartalmazzák az adott beavatkozások szempontjából preferált földrajzi térségek vagy térség-típusok meghatározását. Ennek
hiányában nem állapítható meg, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) fejlődése szempontjából fontos és a térség fejlesztési koncepciójával is megalapozott beavatkozások
finanszírozása milyen mértékben illetve esetlegesen milyen feltételekkel várható a programban.
Javasolt ezért, hogy a jelenleg erősen általános „A területfejlesztés integrált megközelítése” fejezet (116. old) egészüljön ki azon térbeli preferenciák bemutatásával, amelyek az
OP egyes specifikus céljai szempontjából irányadóak, így orientálják a térségi szereplőket is abban, hogy milyen fejlesztésekre számíthatnak a program időszakában.
Prioritási tengelyekhez kapcsolódó észrevételek
1. prioritási tengely: Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás
A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megalapozása, természeti katasztrófák megelőzése célkitűzéshez fontos olyan regionális szintű tudásbázis kialakítása, amely megfelelő
alapadatokkal rendelkezik, általa végzett felmérések, vizsgálatok alapján feldolgozza a klímaváltozással összefüggésbe hozható eseményeket, ezek hatásait, így kialakított skálarendszer segítségével elősegíti a várható eseményekkel szembeni védekezés módjának, mértékének, területi/időbeni lehatárolásának eszközrendszerét. E tekintetben a
meteorológia és a vízügy szerveinek együttes tevékenysége a meghatározó, ezen szervezetek eszköz-, infokommunikációs rendszer-szemléletű fejlesztése elsőbbséget kell,
hogy élvezzen.
- Az 1. „Klimatológiai előrejelzés és klímaváltozás hatásaival kapcsolatos adatbázisok fejlesztése” keretében, mint a támogatható tevékenységek között szerepel a kialakítás alatt
lévő Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer, amelynek felépítéséről a tervezet alapján semmit nem lehet tudni, bár már épülő rendszerről van szó. Csak remélni
lehet, hogy ez a már meglévő térinformatikai rendszerekre fog ráépülni, azokat alkalmazni fogja. Továbbá meg kell említeni, hogy a hivatkozott Nemzeti Alkalmazkodási
Térinformatikai Rendszer és Magyarország 2. Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve közötti kapcsolat nem látható. Párhuzamosan egymás mellett futó tervekről van szó, ami ellentmond a
Víz Keretirányelv elveinek is, ezért módosítása javasolt.
- A program keretében kívánatos megoldani a Balaton löszfal omlások, veszélyeztetések kérdéskörét, végleges műszaki beavatkozással.
- A program keretében javasolt települési, térségi szinten klímastratégiák kidolgozásának támogatása.
- A prioritási tengely specifikus célkitűzéseihez tartozó beruházási prioritásokban támogatott tevékenységek között nem szerepel, illetve nem kellő hangsúllyal szerepel a
kisvízfolyások rendezése, fejlesztése. A kisvízfolyások mederrendezése, karbantartása, a műtárgyak felújítása számos esetben önmagában is elegendő az árvízi kockázatok
csökkentéséhez, illetve a belvízi biztonság megteremtéséhez. Valamilyen pályázati konstrukcióban mindenképpen lehetőséget kellene biztosítani vízfolyás-rendezési munkák
elvégzésére.
- A 3. Katasztrófavédelmi szempontú kockázatbecslés fejlesztése” intézkedéshez kapcsolódóan javasolt a polgári védelem újraszervezése. A katasztrófavédelem területén a helyi
katasztrófavédelmi kirendeltségek működését többszereplőssé javasolt tenni: katasztrófavédelem, önkormányzat, polgári védelem és az adott térségben működő szakhatóság
(áram, gáz, víz, környezetvédelem) bevonásával, illetve szerepének, feladatkörének tisztázása révén. A polgári védelem tevékenységét a vagyonvédelmen túl a rendkívüli időjárási
helyzetekben való helytállásra is ki kell terjeszteni, melyre szervezett, képzett szakemberek által szervezett oktatásokat kell javasolt szervezni. Adott esetben rendeletekkel
szükséges szabályozni a működést, elvárható taglétszámot, feladatköröket, mindezt természetesen megfelelő anyagi támogatással.
- A 4. „Felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható térségi vízszétosztás fejlesztése” intézkedéssel egyetértünk, azonban a klímaváltozás jelentősen érinti természetes nagy
tavainkat (pl. Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó), amelyre a tervezet nem tér ki. A vízkészletek hasznosíthatóságának növelése, vízhiányos időszakban a vizek visszatartása, egyben a
társadalmi igények kielégítése kiemelt feladatként kellene, hogy szerepeljen a tervezetben, leginkább nagy tavaink vonatkozásában. Vízkészlet visszatartás problémájának
megoldása a Balaton térségében részben azzal segíthető, ha a délnyugat- balatoni térség partvédőműveit megerősítik, tartós, aszályos időszakra figyelemmel. Továbbá a
Balaton felszíni vízkészletének megőrzése érdekében vízpótlási hatástanulmány elkészíttetése, szakmai egyeztetése javasolt.
- A 4. „Térségi vízszétosztás fejlesztése” támogatható tevékenység keretében taglalja a tervezet a vízkészletekkel való felszíni gazdálkodás fontosságát. A sekélyvizű tavakat - mint
például a Balatont, a Velencei-tavat és a Fertő-tavat is - mind mennyiségi, mind vízminőségi vonatkozásban a környezeti, meteorológiai változásokra való nagyfokú érzékenység
jellemzi. A tavak vízmennyiségének időbeli változását a természeti tényezők együttesen határozzák meg, a vízháztartási folyamatok eredője a tó vízállásában mutatkozik meg. A
globális éghajlatváltozás hatására kialakuló jelentős vízszintváltozások a tómederben való többlet-tározás lehetőségének megteremtésével csökkenthetők. A Balaton
többletvizeinek vízfelhasználási lehetősége (szabályozási sáv feletti vízszintek kötelező csökkentése a Sió-csatornán keresztül) remekül illeszkedne a tervezet ezen pontjához.
Fentiek miatt javasolt a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás prioritási tengely keretében támogatott intézkedések közé a hazai nagytavakkal történő kiemelt
fejlesztéseket felvenni, illetve a projekt előkészítést is szerepeltetni.
- A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás prioritási tengely nagy projektjei között csak tiszai és dunai projektek szerepelnek. Komoly megfontolást igényelne, hogy Balaton
projektek is kerüljenek be a nagy projektek közé ebben a pénzügyi ciklusban, annál is inkább, mert a vízgyűjtő aszályosodása itt hatványozottan jelentkezik (pl. Balaton parti öv
védelme, Sió csatorna felújítása…).
- A 7. „dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése, tározók építése” intézkedés véleményünk szerint túlzott mértékben csak egy lehetséges műszaki megoldásra, nevezetesen a
tározó építésre és rekonstrukcióra összpontosít, holott a dombvidéki vízgazdálkodás, a villámárvizek elleni hatékony védekezés és a térségi vízvisszatartás optimális esetben a
több lehetséges műszaki, vízépítési és mérnökbiológiai megoldás komplex alkalmazásával biztosítható. Javasolt lenne az intézkedéstartalmát a tározóépítés mellett kibővíteni a
felszínborítás és a területhasználat módosítására irányuló, a lefolyási viszonyokat kedvezőbbé tevő műszaki, agrár- és erdészettechnikai megoldásokkal.
- A 7. „dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése, tározók építése” intézkedés említést tesz a települési belterületi csapadékvíz gyűjtő rendszerek fejlesztéséről is. Ennek okán fel
szeretnénk hívni az OP tervezők figyelmét, hogy a TOP II. prioritástengely 3. intézkedése is magában foglal kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztéseket,
ennek keretében a vízgazdálkodással összefüggő infrastruktúra elemek fejlesztéseit is. A lehetséges kapcsolódási pontok pontos feltárása és az átfedések elkerülése
érdekében javasolt szoros együttműködésben végezni az OP-k érintett intézkedéseinek további tervezését.
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Dezsényi Péter
Egyéb észrevétel
DEZSÉNYI PÉTER ELNÖK
ZÖLDTETŐ- ÉS ZÖLDFAL ÉPÍTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA
Az Európai Unió kiemelt célként kezeli a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztését az előttünk álló 7 éves támogatási ciklusban. Az Európai Bizottság 2013. május 6-án kelt
dokumentumában („Környezetbarát infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése”) részletesen meghatározza a ZÖLD INFRASTUKTÚRA fogalmát, annak gazdasági- ,
szociális-, és ökológiai előnyeivel, illetve a klímaváltozás elleni harcban betöltött nélkülözhetetlen szerepével.
Az emberi lét alapját képező ökoszisztéma-szolgáltatások hanyatló színvonala, a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség csökkenésének akkut problémája az uniós
tagországok területén súlyos gazdasági károkhoz vezet évről évre, amelynek mértékét uniós szinten sok száz milliárd euróban lehet kifejezni. A Bizottság közleményét adó
háttértanulmányok ezen túl azt is bemutatják, hogy a ZÖLD INFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉSE, az Unió legfőbb szakpolitikai céljaival összhangban SZÁMOTTEVŐ
MUNKAHELYTEREMTÉSSEL JÁR ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST EREDMÉNYEZ.
Mindezek alapján ’A Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás’ és a ’Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések’ prioritási tengelyeken belül javasoljuk az alábbi
intézkedések támogatását:
- Zöld Infrastruktúra audit- és települési fejlesztési terv létrehozásának támogatása.
- Meglévő zöldfelületi rendszerek átalakítására és extenzív üzemeltetésre való átállás támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztésével kapcsolatos szakmai képzések támogatása.

- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA tudatosság programok, civil szervezetek, helyi közösségek bevonásával.
- Zöld vagyonnal gazdálkodó szervezetek részére települési zöldfelületi rendszerek nyilvántartási-, értékszámítási- és zöldfelület menedzsment szoftverek beszerzésének
támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA modellprojektek beruházási támogatása.
- Országos- és regionális szintű ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek beruházási támogatása.
- Nagyvárosi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek támogatása.
- Speciális városi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA elemekre vonatkozó ösztönzők és támogatások: zöldtetők, zöldhomlokzatok és zöldfalak, ’esőkertek’, stb.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA K+F támogatások.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK potenciális területei elsődlegesen a városok és nagyvárosok, az urbánus környezet, ezért
a támogatási források jelentősebb része itt kell, hogy érzékelhető változásokat generáljon.
A ZÉOSZ vállalja, hogy tanácsaival segít kidolgozni a vonatkozó specifikus célokat, elvárt eredményeket és a program további részleteit.
Tisztelettel:
Dezsényi Péter
Elnök
Zöldtető- és Zöldfal Építők Országos Szövetsége

MELLÉKLET:
‘A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
Zöld (Környezetbarát) Infrastruktúra — Európa természeti tőkéjének növelése’ dokumentum és az Európai Green City Mozgalom tudásbázisa alapján:
A zöld infrastruktúra egy bizonyítottan eredményes eszköz az ökológiai, gazdasági és társadalmi javak természetes megoldásokkal történő előállítására. ... Emellett elősegíti,
hogy költséges infrastruktúra kiépítése helyett a természet által nyújtott olcsóbb, tartósabb megoldásokat vegyük igénybe. Helyi szinten ez gyakran munkahelyteremtést von maga
után. A zöld infrastruktúra azon az elven alapszik, hogy a területrendezésbe és a területfejlesztésbe tudatosan beépítik a természet és a természeti folyamatok védelmét
,megerősítésétés fejlesztését, valamint a természet által az emberi társadalom számára nyújtott ingyenes szolgáltatások igénybe bevételét. Az egyetlen célt szolgáló szürke
infrastruktúrával szemben a zöld infrastruktúra számos INTEGRÁLT előnnyel jár. Egyes esetekben újabb megoldást kínál, vagy kiegészíti a megszokott „szürke” megoldásokat.
A zöld infrastruktúrának számos meghatározása létezik. Ez a közlemény a következő meghatározást veszi alapul:
Zöld infrastruktúra: természetes és félig természetes területek, valamint egyéb környezeti jellemzők stratégiailag megtervezett hálózata, amelyet úgy terveztek és irányítanak, hogy
széleskörű ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtására legyen képes. Zöld (vízi ökoszisztémák esetében kék) területeket és egyéb, szárazföldi (beleértve a part menti) és tengeri
területeken található fizikai tulajdonságokat foglal magában. A szárazföldön a zöld infrastruktúra a vidéki és városi környezetben egyaránt jelen van.
A zöld infrastrukturális megoldások jelentősége városi környezetben, ahol az EU lakosságának több mint 60%-a él, különösen nagy. A városokban a zöld infrastruktúra
automatikus környezet optimalizáló hatásán keresztül a humán-társadalmi és gazdasági lét minden területén működő olyan előnyökkel jár, mint például
• a tiszta levegő és
• a jobb vízminőség,
• rekreációra csábítás, gyorsabb kórházi felgyógyulás (+10-15%)
• ADD-ben és hiperaktivitásban szenvedő gyermekek gyógyítása (+15%)
• alacsonyabb megbetegedési ráta zöldben (15-20%)
• Az egészséges ökoszisztémákban a kórokozó-átvivők (vektorok) által terjesztett betegségek is kevésbé terjednek.
• A zöld infrastruktúra városi környezetben történő megvalósítása erősíti a közösséghez való tartozás érzését és a civil társadalom önkéntes tevékenységével való kapcsolatot,
valamint
• segít a társadalmi kirekesztés és az elszigeteltség leküzdésében.
• Az egyénnek és a közösségnek egyaránt előnye származik belőle mind fizikai, pszichológiai, érzelmi és társadalmi-gazdasági szempontból.
• A zöld infrastruktúra lehetőséget teremt a városi és a vidéki területek összekapcsolására, és
• vonzó környezetet hoz létre az ott élők és dolgozók számára.
• Az iskolás gyermekek nevelésében és különösen a fiatalok érdeklődésének felkeltésében hatékony eszköznek számító városi élelmiszer-előállításon és közösségi kerteken
keresztül megoldást kínál az élelmiszer előállítása és fogyasztása közötti kapcsolat megerősítésére, valamint hozzájárul érzékelt értékének növeléséhez. A zöld infrastrukturális
beruházások jelentősen megerősíthetik a regionális és városi fejlődést, többek között munkahelyek megtartásával és teremtésével
• gyermekek és idősek bőrrák elleni védelme
A humán egészségre gyakorolt Zöld Infrastruktúra hatás a klímaváltozásra való reagálással is szorosan összefügg. A klímaváltozás hatására exponenciális növekedést mutat a
települési HŐSZIGET jelenség, több tízezer áldozatot követelve nyaranta európai nagy városaiban. A hősziget jelenséget Zöld Infrastruktúra fokozott kiépítésével lehet kordában
tartani például a biológiai sokféleségnek kedvező parkok, zöld területek és ventillációs folyosók kialakításával: a növényzet aktívan árnyékol és párologtat így temperálva
környezetét (4-5°C léghőmérséklet és 30!°C felület hőmérséklet különbséget garantál!)
A természetnek köszönhetően ingyenesen rendelkezésre álló nedves levegő mesterségesen is előállítható elektromosan párologtatott víz segítségével, ám ennek becsült
költsége hektáronként 500 000 EUR lenne.
Az éghajlatváltozás általi katasztrófa és kockázatkezelés Zöld Infrastruktúra által: ökoszisztéma-alapú megközelítések olyan stratégiák és intézkedések, amelyek a természet
alkalmazkodó erejét aknázzák ki. Ezek gazdaságilag is életképes és hatékony eszközök , amikor csak lehetséges, zöld infrastrukturális megoldásokat alkalmaznak, mivel azok a
biológiai sokféleséget és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat egy átfogó alkalmazkodási stratégia részeként használják, amely hozzásegíti az embereket az éghajlatváltozás káros
hatásaihoz való alkalmazkodáshoz vagy azok enyhítéséhez (lásd: Kassa-Miskolc Blue&Green CrossClime Project, 2012-13). A zöld infrastrukturális – ökoszisztéma fejlesztő –
megoldások mindig multiplikatív és integratív hatásúak, szemben a pusztán mérnöki megoldásokkal, viszont igen jól együtt tudnak azokkal működni, ki tudják azokat egészíteni –
teljessé tenni.
A Zöld (Környezetbarát/védelmi) Infrastruktúra egyéb komplex előnyei:
• települési vonzerő növelése
• település marketing erősödése
• települési ingatlanok érték növekedése és forgalomképessége
• épület hűtés-fűtés energia igény csökkentése (akár 40%!)
• villámárvizek egyszerű lekezelése
• biodiverzitás növelése
• ember-természet elidegenedési folyamat megfordítása
• alacsonyabb településüzemeltetési költségek
• általános TELEPÜLÉSI FENNTARTHATÓSÁG elérése
A Zöld Infrastruktúra , azaz a természeti ingyenes szolgáltatások kérdése látszólag környezetvédelmi feladat: nagy hiba lenne e tévedésbe esni!
A Zöld Infrastruktúra komplex hatásmechanizmusán keresztül a Környezetvédelmen kívül Energetikai, Egészségügyi, Foglalkoztatási, Infrastruktúrális , Építészeti, Gazdasági,
Fejlesztési és Igazságügyi (radikális bűnözés csökkentés) és Agrár téma is!
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Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel

2.4.2. A beruházás prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási prioritásként)
1. A védett illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természetvédelmi helyzetének és állapotának javítása című fejezetnél javasoljuk, hogy a kedvezményezetti
kör a „jogszabályban kijelölt természetvédelmi kezelő” mellett az állami tulajdonú folyók, patakok, csatornák kezelőire (jellemzően vízügyi igazgatási szervek) is kiterjesztésre
kerüljön. Az állami tulajdonban lévő folyók, patakok, csatornák jelentős része védett, vagy NATURA 2000 területen helyezkedik el, és itt a vízfolyás-kezelőnek is lehetőséget kell
biztosítani a természetvédelmi célokat szolgáló fejlesztések megvalósítására.
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Horváth Katalin
Egyéb észrevétel
A programban kiemelt helyen szerepel az árvízvédelem, melyet természetesen fejlesztésre alkalmasnak tartok. Azonban a beruházások egy másik részével vitatkozom. Az új
beruházások nem feltétlenül szükségesek. Rengeteg olyan olyan épület van, amely az évek során tönkrement, netán omladozóban van, de lehetne rajta segíteni. Nem mindig az
a kifizetődő, ha mindenhol új építés látható. Sokszor nagyobb elismerésnek örvend, ha egy használaton kívüli, omladozó épületet állítanak talpra. Így több töld terület is marad, és
a látkép is javul.
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KOVÁCS VIKTOR
Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
2.4.2. A beruházás prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási prioritásként)
1. A védett illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természetvédelmi helyzetének és állapotának javítása című fejezetnél javasoljuk, hogy a kedvezményezetti
kör a „jogszabályban kijelölt természetvédelmi kezelő” mellett az állami tulajdonú folyók, patakok, csatornák kezelőire (jellemzően vízügyi igazgatási szervek) is kiterjesztésre
kerüljön. Az állami tulajdonban lévő folyók, patakok, csatornák jelentős része védett, vagy NATURA 2000 területen helyezkedik el, és itt a vízfolyás-kezelőnek is lehetőséget kell
biztosítani a természetvédelmi célokat szolgáló fejlesztések megvalósítására.
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Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Egyéb észrevétel
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program tervezetéhez az alábbi észrevételt tesszük:
Magyarországon a felszíni és felszínalatti vízkészletek valóban jelentős természeti erőforrást jelentenek. Ezek ugyan megújuló erőforrásoknak számítanak, napjainkra azonban
már jelentősen megnőttek a különböző célú vízhasználatok és a vizek minőségére kiható antropogén hatások is. Egyre kevesebb a vízgazdálkodással foglalkozó tapasztalt
szakemberek száma is, akik a vizek védelmével szükséges intézkedéseket megtervezhetik, illetve megtehetik.
Szerencsére az Európai Unió 2000/60/EK Víz Keretirányelve (továbbiakban VKI) új lehetőségeket nyitott meg a szakmában és előírásai betartásával biztosítani lehet vízkészleteink
jó állapotának megőrzését, illetve az arra való törekvéseket.
A VKI keretein belül elkészültek a Vízgazdálkodási Tervek (továbbiakban VGT), melyek konkrét intézkedéseket is tartalmaznak a víztestek jó állapotának elérése érdekében. A VGT
felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van, az azonban megállapítható, hogy a legnagyobb kockázatot az elavult mezőgazdasági technológiák a közműolló nyitottsága és a
talajszennyezés jelenti.
Tárgyi dokumentáció több helyen is említi, főként a szennyvízkezelés kapcsán, a VKI célkitűzéseit és kiemeli, hogy milyen módszerekkel, programokkal kívánja azokat elérni.
Külön kiemeli, hogy a VGT felülvizsgálata során "meghatározásra kerül a "szürke" és adathiányos felszíni víztestek ökológiai állapota, illetve potenciálja, kémiai állapota,
pontosabbá válik a felszíni és felszínalatti víztestek állapotértékelése, javul az értékelések megbízhatósága". Fontos megjegyeznünk, hogy ezeknek az információknak a
tudatában nemcsak a VKI célkitűzéseit tudjuk teljesíteni, hanem egyéb vízkészlet-gazdálkodási és környezetvédelmi, hatásvizsgálati tevékenységeket, sőt a tárgyi
dokumentummal összefüggő feladatokat is gördülékenyebben tudjuk majd ellátni.
Az Országos Környezeti Kármentesítési Program lehetőséget ad felszíni és felszínalatti vízkészleteink minőségének javítására és a velük kapcsolatos kockázatok mérséklésére,
így elősegítené a VKI célkitűzéseinek teljesítését.
Tárgyi dokumentáció a horizontális célok közé sorolja a felszíni és felszínalatti vizek szennyezésének és terhelésének megelőzését és mérséklését, melyet a szennyvízelvezetés
és tisztítás, illetve a szennyvízkezelés fejlesztésével kíván elősegíteni. Jelenleg főként a kommunális szennyvizek okozzák a fő problémát, hiszen számos háztartás, dacára az ezt
mérséklő szennyvíz-programoknak, nincs rácsatlakozva a központi csatornarendszerre és a szennyvizeket a felszínen vagy a felszín alatt helyezik el, veszélyeztetve ezzel vizeink
minőségét. Javasoljuk az ezt megakadályozó intézkedések további elősegítését a Minisztérium részéről. A dokumentációban szereplő, fenti témával kapcsolatos Operatív
Programokat támogatjuk.
A szélsőséges időjárások miatt egyre sürgetőbbé válik a vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás előtérbe helyezése. Magyarországon ugyan sok a lefolyástalan és belvízzel
veszélyeztetett terület (itt belvízcsatornákkal biztosítható a megfelelő vízgazdálkodás), a dombvidéken azonban jellemzőek az extrém vízjárású kisvízfolyások, melyeknél az
aszályos időszakok egyre hosszabbak, a nagyvízi vízhozamok pedig egyre nagyobbak és ezzel együtt veszélyesebbek.
A vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodással nemcsak a mezőgazdasági vízigényeket lehetne az év nagyobb szakaszában kielégíteni, hanem egyéb vízigényeket is, pl. ivóvíz,
ipar és jóléti hasznosítás. Ugyanakkor nagy szerepet játszik az árvízvédelemben is, tehát személyi és vagyonvédelem szempontjából sem elhanyagolható. Támogatjuk új tározók
építését és meglévő tározóink rekonstrukcióját. A komplex hasznosítású tározók esetében azt tartanánk célszerűnek, ha azok elsősorban árvízcsúcs-csökkentést szolgálnának
és csak másodsorban egyéb hasznosításokat.
Tárgyi dokumentum leírja, hogy az árvízi védekezésben résztvevő Katasztrófavédelem több területen sem elég felkészült ahhoz, hogy feladatait jól el tudja látni a védekezés során.
Szerencsére a Vízügyi Igazgatóságok elegendő tapasztalattal rendelkeznek ehhez, azonban évről évre egyre kevesebb létszámmal, ez pedig megnehezíti a munkájukat.
Az árvízvédelemhez szorosan kapcsolódik a veszélyeztetett területek felhasználása. A hullámtéri gazdálkodás és a természetközeli gazdálkodási rendszerek visszaállítása
fokozottan javítana az árvízi védekezés hatékonyságán.
A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer kapcsán megvalósuló természeti erőforrás kataszter lehetővé tehetné számunkra és a többi szakember számára is, hogy
nyomon tudjuk követni vízkészletünk mennyiségi és minőségi alakulását. A vízhálózati rendszer összetettsége és az adathiány miatt jelenleg csak becsülni tudjuk
vízkészleteinket.
A KEHOP támogatja a térségi vízszétosztás fejlesztését, kiemelve a vízkészletekkel való tervszerű gazdálkodás fontosságát, valamint az ésszerű, költséghatékony vízvisszatartás
és csapadékvíz-gazdálkodás feltételeinek megteremtését. Támogatná, hogy az ipari mellett a mezőgazdasági vízfelhasználás is nagyobb szerepet kapjon. Felhívja a figyelmet

arra is, hogy a felszíni vizek ökológiailag szükséges vízhozamát mindenkor figyelembe kell venni.
Tapasztalataink alapján számos kisvízfolyáson számos vízfelhasználó van, akiknek az igényeit továbbra is ki kell elégíteni, amely egy hosszabb ideig tartó aszályos időszak
alkalmával jelenleg is gondot okozhat. Problémát jelentenek még az "illegális vízhasználók" is, akik csapadékmentes időszakokban ötletszerűen vizet vesznek ki és akikről
semmilyen információ nem áll rendelkezésünkre. Azt javasoljuk, hogy előbb ezen problémákra legyen megoldás és csak utána legyen támogatott a mezőgazdasági célú
vízkivétel, ez elősegítené a tervszerű vízgazdálkodást is.
Tárgyi dokumentáció külön fejezetben foglalkozik a megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termeléssel. Támogatjuk a törpe vízierőművekkel kapcsolatos terveket, hiszen ezek a
műtárgyak tiszta energiaforrást tudnának nyújtani anélkül, hogy túlságosan is beleavatkoznának a folyók, kisvízfolyások vízjárásába, illetve mederviszonyaiba.
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BFFH Városépítési Főosztály
Egyéb észrevétel
Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatalának szakmai véleménye a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 3.0 dokumentációjához:

31. oldal, valamint 99-100. oldal - 15%-os rugalmassági keret
Egyetértünk a 4. és 6. prioritás ERFA felhasználásának KMR-re vonatkozó tervezésével. Kérdés, hogy a pénzügyi eszközök vonatkozásában a konvergencia régiókra kiterjedő
hatás igazolható lesz-e a magánszféra (lakossági energiahatékonysági beruházások) területén. Amennyiben erre nincs jó konstrukció,a 15%-os keret egyértelműen csak a
központi költségvetési intézmények energiahatékonysági beruházásaihoz tud hozzájárulni. Ennek alapján javasoljuk ezen intézkedés vonatkozásában a 3%-os átcsoportosítás
lehetőségét, mely jelentősen hozzá tudna járulni a lakossági energiahatékonysági beruházások finanszírozásához (visszatérítendő konstrukciók kialakítása a vissza nem
térítendő, 5. prioritástengely konstrukcióihoz kapcsolódva).
40. oldal - táblázat, második sor: Elkészült települési klíma-stratégiák száma: 10 db évente 2022-ig
Amennyiben egy hazai és EU-s jogszabályba és vállalásokba illeszkedő, jelenlegi helyzetet felmérő és lehetséges lépéseket felvázoló tervezetről van szó, az évi 10 db tanulmány
elkészítését nem találjuk kellően magas kihívásnak. A több ezer településhez, de még a párszáz város számához viszonyítva is elenyészőnek tűnik a 80 klímastratégia.
56-57. oldal - Hulladék megelőzés – szemléletformálás hiánya
Véleményünk szerint, a bevezetőben kiemelt (18. oldal Hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések, valamint múltbeli károsodások, szennyezettségek felszámolásamásodik bekezdés) hulladékstratégia legalsó rétege, a hulladék megelőzés, mint legfontosabb hulladék „kezelési” eljárás nem jelenik meg a tervezett intézkedések és
pályázatok sorában. Szemléletformálás ugyan fellelhető más témakörökben (energia és természetvédelem) de a hulladékgazdálkodás témakörén belül nem.
60-61. oldal - 3. prioritás
3. intézkedés hiányzik
61. oldal - 3. prioritás 4. intézkedés Országos Kármentesítési Program
A leírás szerint kedvezményezett csak állami vagyonkezelésért felelős szervezet, illetve az általuk megbízott szakcégek lehetnek. A Fővárosi Önkormányzat ebben a tekintetben
előkészített projekttel rendelkezik, kérdés, hogy kármentesítésre ebben az intézkedésben van-e lehetősége. Továbbá szeretnénk kiemelni, hogy az Európai Unió városoknak
ajánlott 4 beruházási prioritása közül ez az egyik (6. e: városi környezet javítása, a szennyezett talajú területek helyreállítása és a levegő-szennyezés csökkentése az egyik a jelen
intézkedés esetében), ráadásul a jelenlegi operatív programok struktúrájában csak itt jelenik meg. A Főváros területén lévő barnamezős területek átalakulása szempontjából
kiemelten fontos, hogy a környezeti károk elhárítására, és ezek 0. lépésben való feltárására minél nagyobb arányban sor kerüljön. A Fővárosi Önkormányzat mellett jelentős a
MÁV, MNV Zrt., valamint az önkormányzati és különösen a magántulajdonban lévő barnamezős területek aránya.
61. oldal - 3. prioritás 4. intézkedés Országos Kármentesítési Program – pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása
A prioritás pénzügyi eszköz önálló alkalmazásával nem számol. Tekintettel a fentiekre (jelentős volumene, állami szereplők mellett a magánszféra érintettsége, stb.) javasoljuk
ennek felülvizsgálatát. A magánerős fejlesztések jelenlegi finanszírozása mellett a kárelhárítás költsége – mely egyben a főváros szempontjából is fontos környezeti és
egészügyi kérdés – a projektek költségvetését jelentősen drágítja, olyan piaci elégtelenség, amit adott esetben a projektek megkezdésének, a területek átalakulásának
elhúzódásához vezetnek. Ennek hatására jelentősen megnő a kockázata a zöldmezős beruházások további térnyerésének.
62. oldal - tervezett nagyprojektek
Kérjük a Cséry-telep (Budapest, XVIII. kerület) és az Óbudai Gázgyár (Budapest, III. kerület) rekultivációját, valamint a szennyvíziszap ártalmatlanítására tervezett új
Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű létesítését (HUHA 2 projekt) szerepeltetni.
66. oldaltól - 4. prioritástengely – természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
A főváros, mint a helyi védett területek jogszabályban kijelölt kezelője értelmezhető-e kedvezményezettként? Az ERFA 15%-os rugalmassági keret felhasználása az ökológiai
hálózatok (Rákos mente, Duna térsége) kapcsán véleményünk szerint alátámasztható.
74. oldal - megújuló technológiák támogatása:
A szélenergia hasznosítása nem szerepel a felsoroltak között.
80-81. oldal - 5. prioritástengely, 5. intézkedés
A közszolgáltatók (önkormányzati tulajdonban lévő vállalatok) energiahatékonysági projektjei ebben az intézkedésben támogathatók?
110-111. oldal - pénzügyi terv
A 3. prioritástengelyre szánt 10 milliárd Ft-os KMR keret csak a kárelhárítás vonatkozásában is nagyon alacsonynak tekinthető lenne, a hulladékgazdálkodási projekteket szintén
ebből a keretből kéne finanszírozni. Javasoljuk a keret megemelését.
Az 5. prioritástengely forráskerete szintén alultervezett. Az országos 300 milliárd Ft-os keretből a KMR részaránya mindössze 15%, ugyanakkor a régióban él az ország

lakosságának közel 30%-a, itt található a lakásállomány 31%-a, a magántulajdonban lévő lakások aránya 96%! Budapesten koncentrálódnak a szintén érintett államigazgatási
intézmények, a panellakások aránya a lakásállományon belül 30% feletti. Ráadásul a finanszírozás vonatkozásában az ERFA felhasználás lakossági célra nehezen is igazolható
(visszatérítendő pénzügyi eszközök alkalmazásának korlátai, ami viszont a forrásoldalt jelentősen tudná növelni, különösen ESCO típusú konstrukciók alkalmazása esetén).
Javasoljuk mindezek alapján a keret legalább népességarányos megemelését a prioritástengelyen belül (90 milliárd Ft-ra).
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Szolnoki Városfejlesztő Zrt.
Egyéb észrevétel
A terület és településfejlesztéshez kapcsolódóan megfogalmazásra került az ITI, Integrált Területi Beruházás eszköz használata. Javasoljuk, hogy a programban kerüljön
nevesítésre a megyei jogú városok, illetve a megyék integrált területi beruházásai azon elemeinek megvalósítását biztosító intézkedés, vagy prioritásokon belüli elhatárolt forrás,
amelyek a TOP/Ágazati OP lehatárolás szerint a KEHOP keretében finanszírozhatók.
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Fővárosi Vízművek Zrt.
Egyéb észrevétel
A Fővárosi Vízművek Zrt., mint a közmű szektorban, illetve azon belül a víziközmű szektorban működő legnagyobb vízszolgáltató társaság a lentiekben megfogalmazott
véleményének kialakításakor törekedett arra, hogy a szektort érintő jelenlegi nehézségekre, illetve problémákra megoldást tudjanak jelenteni a 2014-2020-as Operatív
Programok által nyújtott lehetőségek.
A most egyeztetésre közzétett 2014 – 2020-as Operatív Programok a fejlesztési források allokálását Magyarország felzárkóztatása; gazdasági növekedés, infrastruktúrafejlesztés,
foglalkoztatás növelése, emberi erőforrás fejlesztés mentén határozza meg.
Úgy gondoljuk azonban, hogy a fejlődés és növekedés alapját szolgáló alapvető infrastruktúra fenntartása elengedhetetlen a növekedési sikerek eléréséhez. Ahhoz, hogy a
települések zavartalan működése, fejlődése biztosítva legyen, lényeges, hogy a háttérszolgáltatások, alapellátások, mint például az ivóvíz-szolgáltatás zavartalanul működjenek.
A víziközmű szolgáltatás hazai helyzetére jellemző, hogy a víziközmű eszközök alulértékeléséből, és alulfinanszírozásából adódóan, a szükséges felújítások, rekonstrukciók
elmaradtak. Az 1960-70-es években nagy kiterjedésű hálózatok épültek országszerte gyenge minőségű azbesztcement- és PVC csövekből, melyek mára már az élettartamuk
végéhez közelítenek, egyre növekvő hibaszámmal üzemelnek. Másik jelentős hálózati problémát az ólom anyagú bekötővezetékek jelentik, amelyek az ólomkoncetráció
mérésének szabályozásában bekövetkező változások indokolnak.
Társaságunknál – ahogy más víziközmű társaságoknál is – rendelkezésre áll kockázatelemzés az ivóvízhálózatáról, annak állapotáról, illetve a szükséges beruházásokról,
rekonstrukciókról, azonban forráshiány miatt a megvalósítás nem tud a kellő ütemben megvalósulni.
Úgy gondoljuk, hogy a közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, szolgáltatások minőségének javítása célok között helyet kell kapnia az önkormányzati, illetve állami
tulajdonú közműrendszerek rekonstrukciójának, fejlesztésének.
Egy támogatással megvalósítandó nagyszabású rekonstrukciós program kedvező hatással lehet a foglalkoztatásra, az építőipari versenypiac fellendítésére, KKV-k fejlesztésére,
tehát a most induló támogatási időszak több célját is teljesíti egyszerre. Ezzel párhuzamosan megvalósítható a KKV-k támogatása az érdemi beszállítóvá válás, alvállalkozóvá
fejlődés irányába, stabilabb pénzügyi háttér biztosításával, likviditásuk javításával, amely lehetővé teszi az alvállalkozói KKV-k versenyképes jelenlétét a víziközmű társaságok által
kiírt építőmesteri közbeszerzési pályázatain.
A fentiek figyelembevételével javaslunk kialakítani az egyik prioritástengelyen belül a víziközművek rekonstrukciójára vonatkozó specifikus célkitűzést.

Javasoljuk továbbá, hogy a tudásgazdaság fejlesztése prioritás célkitűzése ne csak az üzleti haszonnal kecsegtető tudás kiaknázását támogassa, hiszen a több szempontból is
speciális helyzetben lévő közműszektort ezzel kizárnák a támogatásból. A szektoron belül lehetőség lenne technológiai transzfer megvalósítására, best practis-ok átadására,
tudásgazdaság fejlesztésére szolgáltatók között, hiszen a versenypiac gátló tényezői a szektor szereplőit nem akadályozzák a tudásmegosztásban. A támogatás eredménye
ebben az esetben nem az üzleti haszon, viszont „nagyobb számban jelennek meg a magasabb képzettséget igénylő munkahelyek, és magasabb lesz a kedvezményezett
társaságok hozzáadott érték teremtő képessége” (GINOP, 2.2 Tudásgazdaság fejlesztése, specifikus cél 1.), hatékonyságnöveléssel, költségcsökkentéssel, új, innovatív
megoldások elterjedésével a közműszektor fenntartható fejlődése biztosítottá válhat.
Javasoljuk tehát a tudásgazdaság fejlesztése prioritás kiterjesztését a közműszektorra.
A 2014-2020 tervezési időszakban folytatódik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban. Az energiahatékonyság és a
megújuló energia használatának elősegítése célkitűzés megvalósítási eszközei között javasoljuk a szennyvíztelepeken előállítható biogáz termelés nagyobb arányú támogatását.
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Jákli Tímea
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A program hitelesen mutatja be a hazai környezetgazdálkodás problémáit és jelöli ki a következő néhány évben esedékes legfontosabb teendőket. Úgy vélem a legfontosabb,
hogy az embereknek szükségük van zöldterületre. Egy városrészben ahol sok az aszfaltfelület és a nagy forgalom miatt rendkívül nagy a levegőszennyezettség, csak úgy lehet
javítani, ha a városi növényzet mértékét a lehetőségekhez képest maximális mértékig növelik, fenntartható és optimalizált kertészeti megoldásokkal! Többek között a tervezetben
nem szerepel az erdősítés, mely nagymértékben hozzájárulna a levegő minőségének javításához.
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Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Egyéb észrevétel
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Környezeti Energiahatékonysági Operatív Program tartalmához az alábbi észrevételeket/javaslatokat teszi:
A PRIORITÁSI TENGELY 3: kármentesítéssel (OKKP) és a PRIORITÁSI TENGELY: 4. az inváziós fajok visszaszorítása, vízháztartás, vízminőség javítása, illetve a vízfolyások
medermorfológiai és vízfolyás-dinamikai viszonyainak helyreállítása, valamint a PRIORITÁSI TENGELY 5: vízenergia hasznosítása kapcsán a vízügyi igazgatási szervek nem
szerepelnek a kedvezményezettek között.
Javasoljuk, hogy a kedvezményezettek körébe kerüljenek bele a vízfolyások kezelését végző vízügyi igazgatási szervek is.
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MAKEOSZ
Egyéb észrevétel
MAKEOSZ
.
ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS KIEMELT TÁMOGATÁSA
Az Európai Unió kiemelt célként kezeli a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztését az előttünk álló 7 éves támogatási ciklusban. Az Európai Bizottság 2013. május 6-án kelt
dokumentumában („Környezetbarát infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése”) részletesen meghatározza a ZÖLD INFRASTUKTÚRA fogalmát, annak gazdasági- ,
szociális-, és ökológiai előnyeivel, illetve a klímaváltozás elleni harcban betöltött nélkülözhetetlen szerepével.
Az emberi lét alapját képező ökoszisztéma-szolgáltatások hanyatló színvonala, a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség csökkenésének akkut problémája az uniós
tagországok területén súlyos gazdasági károkhoz vezet évről évre, amelynek mértékét uniós szinten sok száz milliárd euróban lehet kifejezni. A Bizottság közleményét adó
háttértanulmányok ezen túl azt is bemutatják, hogy a ZÖLD INFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉSE, az Unió legfőbb szakpolitikai céljaival összhangban SZÁMOTTEVŐ
MUNKAHELYTEREMTÉSSEL JÁR ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST EREDMÉNYEZ.
Mindezek alapján ’A Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás’ és a ’Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések’ prioritási tengelyeken belül javasoljuk az alábbi
intézkedések támogatását:
- Zöld Infrastruktúra audit- és települési fejlesztési terv létrehozásának támogatása.
- Meglévő zöldfelületi rendszerek átalakítására és extenzív üzemeltetésre való átállás támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztésével kapcsolatos szakmai képzések támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA tudatosság programok, civil szervezetek, helyi közösségek bevonásával.
- Zöld vagyonnal gazdálkodó szervezetek részére települési zöldfelületi rendszerek nyilvántartási-, értékszámítási- és zöldfelület menedzsment szoftverek beszerzésének
támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA modellprojektek beruházási támogatása.
- Országos- és regionális szintű ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek beruházási támogatása.
- Nagyvárosi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek támogatása.
- Speciális városi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA elemekre vonatkozó ösztönzők és támogatások: zöldtetők, zöldhomlokzatok és zöldfalak, ’esőkertek’, stb.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA K+F támogatások.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK potenciális területei elsődlegesen a városok és nagyvárosok, az urbánus környezet, ezért
a támogatási források jelentősebb része itt kell, hogy érzékelhető változásokat generáljon.

MELLÉKLET:
‘A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
Zöld (Környezetbarát) Infrastruktúra — Európa természeti tőkéjének növelése’ dokumentum és az Európai Green City Mozgalom tudásbázisa alapján:
A zöld infrastruktúra egy bizonyítottan eredményes eszköz az ökológiai, gazdasági és társadalmi javak természetes megoldásokkal történő előállítására. ... Emellett elősegíti,
hogy költséges infrastruktúra kiépítése helyett a természet által nyújtott olcsóbb, tartósabb megoldásokat vegyük igénybe. Helyi szinten ez gyakran munkahelyteremtést von maga
után. A zöld infrastruktúra azon az elven alapszik, hogy a területrendezésbe és a területfejlesztésbe tudatosan beépítik a természet és a természeti folyamatok védelmét
,megerősítésétés fejlesztését, valamint a természet által az emberi társadalom számára nyújtott ingyenes szolgáltatások igénybe bevételét. Az egyetlen célt szolgáló szürke
infrastruktúrával szemben a zöld infrastruktúra számos INTEGRÁLT előnnyel jár. Egyes esetekben újabb megoldást kínál, vagy kiegészíti a megszokott „szürke” megoldásokat.
A zöld infrastruktúrának számos meghatározása létezik. Ez a közlemény a következő meghatározást veszi alapul:
Zöld infrastruktúra: természetes és félig természetes területek, valamint egyéb környezeti jellemzők stratégiailag megtervezett hálózata, amelyet úgy terveztek és irányítanak, hogy
széleskörű ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtására legyen képes. Zöld (vízi ökoszisztémák esetében kék) területeket és egyéb, szárazföldi (beleértve a part menti) és tengeri
területeken található fizikai tulajdonságokat foglal magában. A szárazföldön a zöld infrastruktúra a vidéki és városi környezetben egyaránt jelen van.
A zöld infrastrukturális megoldások jelentősége városi környezetben, ahol az EU lakosságának több mint 60%-a él, különösen nagy. A városokban a zöld infrastruktúra
automatikus környezet optimalizáló hatásán keresztül a humán-társadalmi és gazdasági lét minden területén működő olyan előnyökkel jár, mint például
• a tiszta levegő és
• a jobb vízminőség,
• rekreációra csábítás, gyorsabb kórházi felgyógyulás (+10-15%)
• ADD-ben és hiperaktivitásban szenvedő gyermekek gyógyítása (+15%)
• alacsonyabb megbetegedési ráta zöldben (15-20%)
• Az egészséges ökoszisztémákban a kórokozó-átvivők (vektorok) által terjesztett betegségek is kevésbé terjednek.
• A zöld infrastruktúra városi környezetben történő megvalósítása erősíti a közösséghez való tartozás érzését és a civil társadalom önkéntes tevékenységével való kapcsolatot,
valamint
• segít a társadalmi kirekesztés és az elszigeteltség leküzdésében.
• Az egyénnek és a közösségnek egyaránt előnye származik belőle mind fizikai, pszichológiai, érzelmi és társadalmi-gazdasági szempontból.
• A zöld infrastruktúra lehetőséget teremt a városi és a vidéki területek összekapcsolására, és
• vonzó környezetet hoz létre az ott élők és dolgozók számára.
• Az iskolás gyermekek nevelésében és különösen a fiatalok érdeklődésének felkeltésében hatékony eszköznek számító városi élelmiszer-előállításon és közösségi kerteken
keresztül megoldást kínál az élelmiszer előállítása és fogyasztása közötti kapcsolat megerősítésére, valamint hozzájárul érzékelt értékének növeléséhez. A zöld infrastrukturális
beruházások jelentősen megerősíthetik a regionális és városi fejlődést, többek között munkahelyek megtartásával és teremtésével
• gyermekek és idősek bőrrák elleni védelme
A humán egészségre gyakorolt Zöld Infrastruktúra hatás a klímaváltozásra való reagálással is szorosan összefügg. A klímaváltozás hatására exponenciális növekedést mutat a
települési HŐSZIGET jelenség, több tízezer áldozatot követelve nyaranta európai nagy városaiban. A hősziget jelenséget Zöld Infrastruktúra fokozott kiépítésével lehet kordában
tartani például a biológiai sokféleségnek kedvező parkok, zöld területek és ventillációs folyosók kialakításával: a növényzet aktívan árnyékol és párologtat így temperálva
környezetét (4-5°C léghőmérséklet és 30!°C felület hőmérséklet különbséget garantál!)
A természetnek köszönhetően ingyenesen rendelkezésre álló nedves levegő mesterségesen is előállítható elektromosan párologtatott víz segítségével, ám ennek becsült
költsége hektáronként 500 000 EUR lenne.
Az éghajlatváltozás általi katasztrófa és kockázatkezelés Zöld Infrastruktúra által: ökoszisztéma-alapú megközelítések olyan stratégiák és intézkedések, amelyek a természet
alkalmazkodó erejét aknázzák ki. Ezek gazdaságilag is életképes és hatékony eszközök , amikor csak lehetséges, zöld infrastrukturális megoldásokat alkalmaznak, mivel azok a

biológiai sokféleséget és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat egy átfogó alkalmazkodási stratégia részeként használják, amely hozzásegíti az embereket az éghajlatváltozás káros
hatásaihoz való alkalmazkodáshoz vagy azok enyhítéséhez (lásd: Kassa-Miskolc Blue&Green CrossClime Project, 2012-13). A zöld infrastrukturális – ökoszisztéma fejlesztő –
megoldások mindig multiplikatív és integratív hatásúak, szemben a pusztán mérnöki megoldásokkal, viszont igen jól együtt tudnak azokkal működni, ki tudják azokat egészíteni –
teljessé tenni.
A Zöld (Környezetbarát/védelmi) Infrastruktúra egyéb komplex előnyei:
• települési vonzerő növelése
• település marketing erősödése
• települési ingatlanok érték növekedése és forgalomképessége
• épület hűtés-fűtés energia igény csökkentése (akár 40%!)
• villámárvizek egyszerű lekezelése
• biodiverzitás növelése
• ember-természet elidegenedési folyamat megfordítása
• alacsonyabb településüzemeltetési költségek
• általános TELEPÜLÉSI FENNTARTHATÓSÁG elérése
A Zöld Infrastruktúra , azaz a természeti ingyenes szolgáltatások kérdése látszólag környezetvédelmi feladat: nagy hiba lenne e tévedésbe esni!
A Zöld Infrastruktúra komplex hatásmechanizmusán keresztül a Környezetvédelmen kívül Energetikai, Egészségügyi, Foglalkoztatási, Infrastruktúrális , Építészeti, Gazdasági,
Fejlesztési és Igazságügyi (radikális bűnözés csökkentés) és Agrár téma is!
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Szabó József
Egyéb észrevétel
SZABÓ JÓZSEF VEZÉRIGAZGATÓ
FŐKERT NONPROFIT ZRT.
ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS KIEMELT TÁMOGATÁSA
Az Európai Unió kiemelt célként kezeli a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztését az előttünk álló 7 éves támogatási ciklusban. Az Európai Bizottság 2013. május 6-án kelt
dokumentumában („Környezetbarát infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése”) részletesen meghatározza a ZÖLD INFRASTUKTÚRA fogalmát, annak gazdasági- ,
szociális-, és ökológiai előnyeivel, illetve a klímaváltozás elleni harcban betöltött nélkülözhetetlen szerepével.
Az emberi lét alapját képező ökoszisztéma-szolgáltatások hanyatló színvonala, a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség csökkenésének akkut problémája az uniós
tagországok területén súlyos gazdasági károkhoz vezet évről évre, amelynek mértékét uniós szinten sok száz milliárd euróban lehet kifejezni. A Bizottság közleményét adó
háttértanulmányok ezen túl azt is bemutatják, hogy a ZÖLD INFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉSE, az Unió legfőbb szakpolitikai céljaival összhangban SZÁMOTTEVŐ
MUNKAHELYTEREMTÉSSEL JÁR ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST EREDMÉNYEZ.
Mindezek alapján ’A Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás’ és a ’Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések’ prioritási tengelyeken belül javasoljuk az alábbi
intézkedések támogatását:
- Zöld Infrastruktúra audit- és települési fejlesztési terv létrehozásának támogatása.
- Meglévő zöldfelületi rendszerek átalakítására és extenzív üzemeltetésre való átállás támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztésével kapcsolatos szakmai képzések támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA tudatosság programok, civil szervezetek, helyi közösségek bevonásával.
- Zöld vagyonnal gazdálkodó szervezetek részére települési zöldfelületi rendszerek nyilvántartási-, értékszámítási- és zöldfelület menedzsment szoftverek beszerzésének
támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA modellprojektek beruházási támogatása.
- Országos- és regionális szintű ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek beruházási támogatása.
- Nagyvárosi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek támogatása.
- Speciális városi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA elemekre vonatkozó ösztönzők és támogatások: zöldtetők, zöldhomlokzatok és zöldfalak, ’esőkertek’, stb.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA K+F támogatások.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK potenciális területei elsődlegesen a városok és nagyvárosok, az urbánus környezet, ezért
a támogatási források jelentősebb része itt kell, hogy érzékelhető változásokat generáljon.
A Főkert Nonprofit Zrt. vállalja, hogy tanácsaival segít kidolgozni a vonatkozó specifikus célokat, elvárt eredményeket és a program további részleteit.
Tisztelettel:
Szabó József
Vezérigazgató
Főkert Nonprofit Zrt.

MELLÉKLET:
‘A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
Zöld (Környezetbarát) Infrastruktúra — Európa természeti tőkéjének növelése’ dokumentum és az Európai Green City Mozgalom tudásbázisa alapján:
A zöld infrastruktúra egy bizonyítottan eredményes eszköz az ökológiai, gazdasági és társadalmi javak természetes megoldásokkal történő előállítására. ... Emellett elősegíti,
hogy költséges infrastruktúra kiépítése helyett a természet által nyújtott olcsóbb, tartósabb megoldásokat vegyük igénybe. Helyi szinten ez gyakran munkahelyteremtést von maga
után. A zöld infrastruktúra azon az elven alapszik, hogy a területrendezésbe és a területfejlesztésbe tudatosan beépítik a természet és a természeti folyamatok védelmét
,megerősítésétés fejlesztését, valamint a természet által az emberi társadalom számára nyújtott ingyenes szolgáltatások igénybe bevételét. Az egyetlen célt szolgáló szürke
infrastruktúrával szemben a zöld infrastruktúra számos INTEGRÁLT előnnyel jár. Egyes esetekben újabb megoldást kínál, vagy kiegészíti a megszokott „szürke” megoldásokat.
A zöld infrastruktúrának számos meghatározása létezik. Ez a közlemény a következő meghatározást veszi alapul:
Zöld infrastruktúra: természetes és félig természetes területek, valamint egyéb környezeti jellemzők stratégiailag megtervezett hálózata, amelyet úgy terveztek és irányítanak, hogy
széleskörű ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtására legyen képes. Zöld (vízi ökoszisztémák esetében kék) területeket és egyéb, szárazföldi (beleértve a part menti) és tengeri
területeken található fizikai tulajdonságokat foglal magában. A szárazföldön a zöld infrastruktúra a vidéki és városi környezetben egyaránt jelen van.
A zöld infrastrukturális megoldások jelentősége városi környezetben, ahol az EU lakosságának több mint 60%-a él, különösen nagy. A városokban a zöld infrastruktúra
automatikus környezet optimalizáló hatásán keresztül a humán-társadalmi és gazdasági lét minden területén működő olyan előnyökkel jár, mint például
• a tiszta levegő és
• a jobb vízminőség,
• rekreációra csábítás, gyorsabb kórházi felgyógyulás (+10-15%)
• ADD-ben és hiperaktivitásban szenvedő gyermekek gyógyítása (+15%)
• alacsonyabb megbetegedési ráta zöldben (15-20%)
• Az egészséges ökoszisztémákban a kórokozó-átvivők (vektorok) által terjesztett betegségek is kevésbé terjednek.
• A zöld infrastruktúra városi környezetben történő megvalósítása erősíti a közösséghez való tartozás érzését és a civil társadalom önkéntes tevékenységével való kapcsolatot,

valamint
• segít a társadalmi kirekesztés és az elszigeteltség leküzdésében.
• Az egyénnek és a közösségnek egyaránt előnye származik belőle mind fizikai, pszichológiai, érzelmi és társadalmi-gazdasági szempontból.
• A zöld infrastruktúra lehetőséget teremt a városi és a vidéki területek összekapcsolására, és
• vonzó környezetet hoz létre az ott élők és dolgozók számára.
• Az iskolás gyermekek nevelésében és különösen a fiatalok érdeklődésének felkeltésében hatékony eszköznek számító városi élelmiszer-előállításon és közösségi kerteken
keresztül megoldást kínál az élelmiszer előállítása és fogyasztása közötti kapcsolat megerősítésére, valamint hozzájárul érzékelt értékének növeléséhez. A zöld infrastrukturális
beruházások jelentősen megerősíthetik a regionális és városi fejlődést, többek között munkahelyek megtartásával és teremtésével
• gyermekek és idősek bőrrák elleni védelme
A humán egészségre gyakorolt Zöld Infrastruktúra hatás a klímaváltozásra való reagálással is szorosan összefügg. A klímaváltozás hatására exponenciális növekedést mutat a
települési HŐSZIGET jelenség, több tízezer áldozatot követelve nyaranta európai nagy városaiban. A hősziget jelenséget Zöld Infrastruktúra fokozott kiépítésével lehet kordában
tartani például a biológiai sokféleségnek kedvező parkok, zöld területek és ventillációs folyosók kialakításával: a növényzet aktívan árnyékol és párologtat így temperálva
környezetét (4-5°C léghőmérséklet és 30!°C felület hőmérséklet különbséget garantál!)
A természetnek köszönhetően ingyenesen rendelkezésre álló nedves levegő mesterségesen is előállítható elektromosan párologtatott víz segítségével, ám ennek becsült
költsége hektáronként 500 000 EUR lenne.
Az éghajlatváltozás általi katasztrófa és kockázatkezelés Zöld Infrastruktúra által: ökoszisztéma-alapú megközelítések olyan stratégiák és intézkedések, amelyek a természet
alkalmazkodó erejét aknázzák ki. Ezek gazdaságilag is életképes és hatékony eszközök , amikor csak lehetséges, zöld infrastrukturális megoldásokat alkalmaznak, mivel azok a
biológiai sokféleséget és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat egy átfogó alkalmazkodási stratégia részeként használják, amely hozzásegíti az embereket az éghajlatváltozás káros
hatásaihoz való alkalmazkodáshoz vagy azok enyhítéséhez (lásd: Kassa-Miskolc Blue&Green CrossClime Project, 2012-13). A zöld infrastrukturális – ökoszisztéma fejlesztő –
megoldások mindig multiplikatív és integratív hatásúak, szemben a pusztán mérnöki megoldásokkal, viszont igen jól együtt tudnak azokkal működni, ki tudják azokat egészíteni –
teljessé tenni.
A Zöld (Környezetbarát/védelmi) Infrastruktúra egyéb komplex előnyei:
• települési vonzerő növelése
• település marketing erősödése
• települési ingatlanok érték növekedése és forgalomképessége
• épület hűtés-fűtés energia igény csökkentése (akár 40%!)
• villámárvizek egyszerű lekezelése
• biodiverzitás növelése
• ember-természet elidegenedési folyamat megfordítása
• alacsonyabb településüzemeltetési költségek
• általános TELEPÜLÉSI FENNTARTHATÓSÁG elérése
A Zöld Infrastruktúra , azaz a természeti ingyenes szolgáltatások kérdése látszólag környezetvédelmi feladat: nagy hiba lenne e tévedésbe esni!
A Zöld Infrastruktúra komplex hatásmechanizmusán keresztül a Környezetvédelmen kívül Energetikai, Egészségügyi, Foglalkoztatási, Infrastruktúrális , Építészeti, Gazdasági,
Fejlesztési és Igazságügyi (radikális bűnözés csökkentés) és Agrár téma is!
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Naszvadi Balázs
A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Beruházási prioritás (Prioritástengely 1.: A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás – 34. oldal.)
„Az árvizek kártételei elleni védelmet szolgáló fejlesztések eredményeképpen a síkvidéki folyók mentén az árvízvédelmi művek mértékadó árvízszintre történő kiépítése, a Tisza és
kisebb vízfolyások esetében tározók létesítése, valamint a levezető sáv akadálymentesítése révén cél a kialakuló árvízszintek további növekedésének megelőzése, a tározók
építésével azok csökkentése.” Nehezen érthető, hogy tározók építése miért csak a Tisza és annál kisebb folyók mentén elképzelhető. Véleményünk szerint a Duna mentén is
szükséges lehet egyes helyeken tározók létesítése, ha ez egyben az árvízszintek csökkentését tudja biztosítani.
Javasoljuk, hogy az árvizek biztonságos levezetése érdekében az árvízvédelmi művek mértékadó árvízszintre történő kiépítése mellett a mederkotrás, mederrendezés is jelenjen
meg, mint a rizikófaktort csökkentő intézkedés.
Az OP-ban összesített tervezett nagyberuházások kiválasztása és indokoltságuk nem világos, részletes információkat a dokumentum nem tartalmaz, így nem tudjuk meg, hogy
ezek kiválasztása, meghatározása pontosan hogy történt.
Szekszárd, 2013. december 13.
Tisztelettel
Naszvadi Balázs
területfejlesztési osztályvezető
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Lasztovicza Jenő Veszprém megyei közgyűlés elnöke
Egyéb észrevétel
Az OP tervezete alapján a támogatásban részesülő célok mindegyike fontos, nemzeti szinten megalapozott, az azonban nem derül ki az anyagból, hogy (egy-két kivételtől, mint pl.
a Tisza árvízvédelmi fejlesztései, Mosoni Duna, stb. eltekintve) a tervezett beavatkozások milyen területi megoszlásával számol a program. A megyét az OP beavatkozásai
szempontjából kiemelten fontos térségek érintik, akár klímavédelem, akár víz – és természetvédelem (pl. a Balaton térsége, Bakony) szempontjából, emellett ipar- és
környezetbiztonság szempontjából kockázatveszélyes térségek is találhatóak a megyében.
A megye fejlesztési koncepciója kiemelt célként kezeli a természeti, táji és környezeti értékeinek védelmét és azok fenntartható hasznosítását, többek között pl. a jelentős
megújuló energia-potenciál kiaknázását. Nemzeti szinten is kiemelten védendő és fejlesztendő a megyét is érintő Balaton térsége, ahol a térség fejlesztési koncepciójában
kiemelt helyet foglal el a „természetesség”.
Az OP-ban a tervezett beavatkozások elvileg lehetővé teszik a megye fejlesztési koncepciójában foglaltak részleges vagy akár teljes körű megvalósítását, azonban az OP-ban a
tervezett beavatkozások földrajzi területeinek akár konkrét, akár preferencia-szerű megjelölése nem történt meg, így a fenti célok valódi érvényesítési lehetőségeit nem tudjuk
megítélni.
Azzal együtt, hogy tisztában vagyunk a KEHOP erősen ágazati jellegével, fontosnak tartjuk, hogy a program beavatkozásai tartalmazzák az adott beavatkozások szempontjából
preferált földrajzi térségek vagy térség-típusok meghatározását. Ennek hiányában nem állapítható meg, hogy a megye fejlődése szempontjából fontos és a megye fejlesztési
koncepciójával is megalapozott beavatkozások finanszírozása milyen mértékben illetve esetlegesen milyen feltételekkel várható a programban.
Javasoljuk ezért, hogy a jelenleg erősen általános „A területfejlesztés integrált megközelítése” fejezet egészüljön ki azon térbeli preferenciák bemutatásával, melyek az OP egyes
specifikus céljai szempontjából irányadóak, így orientálják a térségi szereplőket is abban, hogy milyen fejlesztésekre számíthatnak a program időszakában. A lehetőségek

tisztázása érdekében kérjük, hogy a program tervezői folytassanak megyénkénti egyeztetéseket.
Javasoljuk felülvizsgálatra azt az elvet is, miszerint az OP nem tervezi „ITI” (Integrált Területi Beruházás) alkalmazását, hiszen erre – részben a készülő megyei programhoz,
részben a Balaton kiemelt fejlesztéseihez kapcsolódva – érdemi lehetőségek kínálkoznak.
KONKRÉT JAVASLATOK:
A jelenlegi, vázlatos OP-szöveg alapján az alábbi, tartalmi és kiegészítő jellegű javaslatok megtételét javaslom:
(i) A „Megújuló energiaforrások felhasználásának növelése” specifikus célhoz kapcsolódóan javasoljuk a „Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú
zöldáram termelés” intézkedés keretében a szél energiájára épülő energiatermelés (szélerőművek) beemelését a támogatásban részesülő technológiák közé, ez a megye
számára jelentős potenciált jelent.
(ii) A „Szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése, megelőzése a 2000 LE feletti agglomerációkban...” specifikus célhoz kapcsolódva javasoljuk, hogy a 2000 LE alatti
szennyvíz-agglomerációk esetében a jelenleginél markánsabban, egyértelműen jelenjen meg a programban az alternatív – természet közeli - kezelési megoldások támogatása,
amennyiben ez költséghatékonyan megvalósítható az adott térségben.
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Lasztovicza Jenő Veszprém megyei közgyűlés elnöke
Egyéb észrevétel
II. A programok végrehajtásának fő elemei tekintetében
Javasoljuk az integrált területi beruházások (ITI) rendszerének vagy egyéb, az egyes OP-ok közötti koordinációt biztosító eszközök széleskörű alkalmazását, elsősorban annak
érdekében, hogy a fejlesztési források a megyék és településeik számára kiszámítható, tervezhető módon és egymáshoz illesztve legyenek felhasználhatóak, így kihasználható
legyen az egyes fejlesztések szinergiája.

III. A tervezési folyamat tekintetében
Az OP-ok konkrét szövegei is utaljanak arra, hogy az egyes intézkedések kidolgozása során az OP-ok figyelembe veszik a megyei fejlesztési koncepciók lényeges elemeit és arra,
hogy a megyei fejlesztési programok kidolgozása során az OP-ok tervezői együttműködnek a megyei program tervezését koordináló szakemberekkel, annak érdekében, hogy a
megyék területi alapon kialakított fejlesztési tervei, szándékai a lehető leginkább beépülhessenek az alapvetően ágazati szemlélettel készülő programdokumentumok végleges
szövegébe. Fontosnak tartjuk, hogy a TOP mellett az ágazati szemléletű OP-ok tervezői és megyék között is induljon meg az érdemi egyeztetés, különösen azon intézkedések
tekinttében, melyek jelen feljegyzés „Az operatív programok tartalma” című részében megemlítésre kerültek.
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Magyar Anna a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke
Egyéb észrevétel
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2012. január 1-jén hatályba lépett módosítása értelmében a megyei önkormányzatok alapvető feladatává
vált a területfejlesztés megyei szintű tervezése és koordinálása. A megyei önkormányzatok ezen feladatkörének része a 2014-2020-as időszak tervezését segítő megyei
területfejlesztési részdokumentumok elkészítése is.
A megyei tervezési folyamat fő célja, hogy e folyamat végeztével a megyék egyrészt képesek legyenek kijelölni a legfontosabb térségi, TOP-ból és ágazati OP-kból finanszírozható
kiemelt területfejlesztési irányaikat.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2013. október 20-ai egyeztetési anyagához az alábbi észrevételt teszem:
Az 1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás elnevezésű prioritástengelyt kérjük kiegészíteni a Duna-Tisza köze vízgazdálkodásának komplex fejlesztésére vonatkozó
beavatkozás-csomaggal. Nem értünk egyet azzal, hogy az OP ezen a prioritástengelyen belül nem határol le specifikus célterületeket, és nem tervezi az integrált fejlesztési
eszközök egyikét sem.
+ külön csatolva
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Horváth Fruzsina
Egyéb észrevétel
Tisztelt NFÜ!
A KEHOP-ban elhanyagolható a települési zöld infrastruktúra beavatkozási terv, amely Európa szerte egyre nagyobb szerepet kap. Fontos cél lehetne a zöldfelület arány növelése,
a lakóterületi játszóterek építése és meglévők fejlesztése, valamint a szabadtéri sport és rekreáció területek fejlesztése.
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Dr. Vidóczy Tamás Pál
Egyéb észrevétel
A Professzorok Batthyány Körének elnöksége
A program hitelesen mutatja be a hazai környezetgazdálkodás problémáit és jelöli ki a következő néhány évben esedékes legfontosabb teendőket. Hozzászólásunkban néhány
olyan pontra hívjuk fel a program készítőinek a figyelmét, amelyeknek nem szenteltek figyelmet vagy nem eléggé domborítottak ki.
1. A nemzetközi dimenzió mintha hiányozna. A magyarországi felszíni vizek állapota legnagyobbrészt a környező országoktól függ. E szempontot nemcsak nemzetközi
szerződésekkel, hanem nemzetközi projektumokkal is szolgálni lehetne. Ezek kiterjedhetnének az ár- és belvízvédelemre, az erdősítésre, a parlagfűirtásra stb. Nem szerepel a
tervezetben a Bős–Nagymaros okozta környezeti károk és az országot folyamatosan Bős–Nagymaros miatt érő energetikai veszteség sem. Természetesen ez utóbbiaknak
elsősorban egyezményekben kellene testet ölteniük.
2. A környezet minőségének javítási lehetőségei között nem szerepel az erdősítés, pedig az energetikai részek számolnak a biomassza-égetéssel való villamosenergia-termelés
súlyának növelésével. Az EU által Magyarországra kényszerített energetikai szempontok legkárosabb következménye az, hogy a megújulóenergia-termelés részesedését
számunkra legegyszerűbb több erdő erőművi elégetésével növelni. Ezt be kellene szüntetni, és az utóbbi években kivágott erdőket újjal pótolni. A tervezet erről hallgat.
3. A megújulóenergia-termelés támogatásának említésekor nem világos, hogy csak az ezt szolgáló beruházásokat szándékszunk támogatni vagy magát az energiatermelést is.
Meggyőződésünk, hogy az energiatermelés támogatásával fel kell hagyni; az új beruházások lezárulta után nagyon rövid időn belül be kell szüntetni a támogatást, mert az
ellenkezője gazdaságtalan beruházásokhoz vezet.

4. A megújuló energiák fajtáinak felsorolásával egyetértünk. Nem bánjuk, hogy a szélenergiáról nem esik szó (bár változhat még a világ úgy is, hogy azt is újra kiaknázásra
érdemesnek találhatjuk), és helyes, hogy a szennyvíziszapok kezelését a biogáztermelés fokozásával kötik össze. Jó, hogy sem a geotermikus, sem a napenergiához nem
fűznek utópisztikus reményeket, és jó, hogy az utóbbi felfuttatását a napelem-technológia fejlődésének függvényében képzelik el. Fontos, hogy a geotermikus energia
hasznosításában hangsúlyt helyeznek a hőszivattyúra, de nem világos, milyen reményt fűznek a geotermikus áramtermeléshez, hiszen a 200 °C-nál kevésbé forró földmélyi
vizeket csak meleg vízként érdemes hasznosítani, mert az áramtermelés hatásfoka botrányosan rossz. A meleg víz hasznosításának lépcsőzetes módjáról viszont mintha nem
esne szó. Egyetértünk azzal is, hogy a bioüzemanyagokról csak kísérleti üzemek létrehozásával kapcsolatosan emlékeznek meg. A mai első generációs bioüzemanyagok
termelése ugyanis pénzkidobással ér fel.
5. A felszín alatti vizek állapotával a tervezet keveset foglalkozik. Miközben a termálvizek energetikai hasznosítását mindnyájan szorgalmaznánk (amíg 200 °C feletti meggyőzően
bőséges vízkincs kitermelésére nincs mód, az áramtermelés kivételével), a kinyert vizek visszasajtolásáról nincs szó, és még az erre vonatkozó rendeletek is váratnak magukra.
Ez pedig a világszerte fogyatkozó ivóvízkészleteket látva különösen kritikus kérdés. A legújabb medencehidraulikai elméletek szerint ugyanis a nagy üledékes medencék (mint az
Alföld) a felszín alatti vízáramlás szempontjából kontinuumként viselkednek. A régi vízzáró és vízvezető rétegeken alapuló ún. „artézi" koncepció medenceméretekben nem
működik: kellően hosszú idő alatt a felszín alatti víz a „vízzáró" rétegeken keresztül is terjed, ezért fennáll a veszélye, hogy ha a legfelső rétegek vizét elszennyezzük, egy idő után a
ma még tiszta ivóvizet adó mélyebb rétegek is elszennyeződnek. Ezt tudatosítani kell a vízkészletek felhasználóival, áldozni kell a készletek kutatására, s ezt szem előtt tartva kell
kidolgozni a felszín alatti vizekre vonatkozó távlati vízgazdálkodási stratégiát.
6. Az energiával való fokozott takarékosság energiagazdálkodásunknak valóban egyik legfontosabb eleme. Helyes, hogy tekintélyes összeget költenek majd a hőszigetelés
javítására.
7. Helyes, hogy a belvíz szabályozásával kapcsolatban az öntözésre való tározás lehetőségét is felvetik, de az öntözési célú vízvisszatartás szempontja a folyószabályozásokban
is nagyobb hangsúlyt érdemelne.
8. A kísérleti célú projektumok közül hiányoljuk a biomassza alapú falusi távfűtőműveket, amelyek pedig a különben nem hasznosuló erdészeti és mezőgazdasági hulladékra
épülhetnek, és helyi szakképzetlen munkaerőt használhatnának föl.
9. A környezetvédelem szempontjából problematikus energetikai beruházások lehetőségéről a tervezet szemérmesen hallgat.
A) Ide tartozik a hazai szénvagyon jövőbeli nagyobb mértékű felhasználása. Az EU-ban ez blaszfémiának számít, bár Németország is erre hajlik. Jó, ha szem előtt tartjuk: a szén
hasznosításáról a nagy ipari országok, elsősorban Kína, de ide sorolható Németország is, nem fognak lemondani, és ezek mellett a szén-dioxid-kibocsátás kismértékű
magyarországi növelése mindenképp eltörpül.
B) Magyarországnak évről évre több pénzébe kerül, hogy az elektromos energia termelése és fogyasztása nincs minden pillanatban egyensúlyban. Az egyensúly fenntartásához
gyorsan szabályozható energiatárolóra volna szükség, amely akkor válik majd nélkülözhetetlenné, ha újabb nagy teljesítményű atomenergia-termelő egység lép működésbe. A
jelenlegi tervek szerint ez csak 2020 után lesz esedékes, de a tárolókapacitásra akkor azonnal szükség lesz. Ám ez a tárolókapacitás addig is igen hasznos volna a
kapacitáskiegyenlítő költséges kényszerexport és -import kiküszöböléséhez. Ezért legalább egy szivattyús tározós erőművet azonnal célszerű volna építeni. Sajnos a jelen
tervezetben erről nem esik szó.
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Budai Iván
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ)
Az ország tervezett energiahatékonyságának növelése, az ÜHG kibocsátás csökkentése gazdaságilag leghatékonyabban és időben leggyorsabban a nagyvállalatok ilyen irányú
fejlesztésével érhető el. E nagyvállalati körbe tartoznak a vegyipari nagyvállalatok, amelyek a fejlesztési adókedvezmények, a különböző pályázati támogatások igénybe vételével
egészítik ki saját forrásaikat fejlesztéseik és beruházásaik során.
E támogatási lehetőségek biztosítása és megfelelő diszponálása révén a gazdaságpolitika könnyedén garantálhatja az eredményeket nemzeti szinten. Nyilvánvaló, hogy az
elmúlt időszak azon gyakorlata, hogy a kis- és középvállalatok az adott fejlesztési feladatokhoz arányaiban nagyobb támogatást kapnak helyes és folytatandó, mivel beruházási
forrásokhoz jutásuk (az alacsonyabb szintű biztosítékok és egyéb dolgok miatt) nehezebb. Azonban a nagyvállalatok hosszú távú és stabil pályázati-támogatási rendszere, ha
arányaiban a támogatás kisebb is, mint a KKV szektornál, biztosítani fogja a nemzeti vállalásokat az energiahatékonyság-javulást és az ÜHG kibocsájtás csökkentést illetően.
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Budai Iván
A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ)
A tervezetben szereplő programok különböző fejlesztésekre irányulnak. A Magyar Vegyipari Szövetség javasolja ezeket kiegészíteni az ETS által érintett, szénszivárgásnak kitett
ágazatok olyan beruházásainak támogatásával, amelyek az üvegház hatású gázok csökkentésével járnak.
Javasoljuk továbbá a szénszivárgásnak kitett, energia intenzív ágazatok számára forrás biztosítását az úgynevezett indirekt kibocsátások kompenzálására. Az emisszió
kereskedelemről szóló irányelv a tagállamok hatáskörébe utalja az ETS következtében megnövekedett energia árak kompenzálását. Magyarország eddig nem élt ezzel a
lehetőséggel, így az uniós forrás egy részének ilyen irányú felhasználása az érintett ágazatok versenyhelyzetét javítaná, elősegítve fejlődésüket, munkahelyek teremtését.

2013. december 12. 13:31

Green City Magyarország
Egyéb észrevétel
Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.
.
ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS KIEMELT TÁMOGATÁSA
Az Európai Unió kiemelt célként kezeli a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztését az előttünk álló 7 éves támogatási ciklusban. Az Európai Bizottság 2013. május 6-án kelt
dokumentumában („Környezetbarát infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése”) részletesen meghatározza a ZÖLD INFRASTUKTÚRA fogalmát, annak gazdasági- ,
szociális-, és ökológiai előnyeivel, illetve a klímaváltozás elleni harcban betöltött nélkülözhetetlen szerepével.

Az emberi lét alapját képező ökoszisztéma-szolgáltatások hanyatló színvonala, a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség csökkenésének akkut problémája az uniós
tagországok területén súlyos gazdasági károkhoz vezet évről évre, amelynek mértékét uniós szinten sok száz milliárd euróban lehet kifejezni. A Bizottság közleményét adó
háttértanulmányok ezen túl azt is bemutatják, hogy a ZÖLD INFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉSE, az Unió legfőbb szakpolitikai céljaival összhangban SZÁMOTTEVŐ
MUNKAHELYTEREMTÉSSEL JÁR ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST EREDMÉNYEZ.
Mindezek alapján ’A Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás’ és a ’Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések’ prioritási tengelyeken belül javasoljuk az alábbi
intézkedések támogatását:
- Zöld Infrastruktúra audit- és települési fejlesztési terv létrehozásának támogatása.
- Meglévő zöldfelületi rendszerek átalakítására és extenzív üzemeltetésre való átállás támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztésével kapcsolatos szakmai képzések támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA tudatosság programok, civil szervezetek, helyi közösségek bevonásával.
- Zöld vagyonnal gazdálkodó szervezetek részére települési zöldfelületi rendszerek nyilvántartási-, értékszámítási- és zöldfelület menedzsment szoftverek beszerzésének
támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA modellprojektek beruházási támogatása.
- Országos- és regionális szintű ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek beruházási támogatása.
- Nagyvárosi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek támogatása.
- Speciális városi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA elemekre vonatkozó ösztönzők és támogatások: zöldtetők, zöldhomlokzatok és zöldfalak, ’esőkertek’, stb.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA K+F támogatások.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK potenciális területei elsődlegesen a városok és nagyvárosok, az urbánus környezet, ezért
a támogatási források jelentősebb része itt kell, hogy érzékelhető változásokat generáljon.

MELLÉKLET:
‘A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
Zöld (Környezetbarát) Infrastruktúra — Európa természeti tőkéjének növelése’ dokumentum és az Európai Green City Mozgalom tudásbázisa alapján:
A zöld infrastruktúra egy bizonyítottan eredményes eszköz az ökológiai, gazdasági és társadalmi javak természetes megoldásokkal történő előállítására. ... Emellett elősegíti,
hogy költséges infrastruktúra kiépítése helyett a természet által nyújtott olcsóbb, tartósabb megoldásokat vegyük igénybe. Helyi szinten ez gyakran munkahelyteremtést von maga
után. A zöld infrastruktúra azon az elven alapszik, hogy a területrendezésbe és a területfejlesztésbe tudatosan beépítik a természet és a természeti folyamatok védelmét
,megerősítésétés fejlesztését, valamint a természet által az emberi társadalom számára nyújtott ingyenes szolgáltatások igénybe bevételét. Az egyetlen célt szolgáló szürke
infrastruktúrával szemben a zöld infrastruktúra számos INTEGRÁLT előnnyel jár. Egyes esetekben újabb megoldást kínál, vagy kiegészíti a megszokott „szürke” megoldásokat.
A zöld infrastruktúrának számos meghatározása létezik. Ez a közlemény a következő meghatározást veszi alapul:
Zöld infrastruktúra: természetes és félig természetes területek, valamint egyéb környezeti jellemzők stratégiailag megtervezett hálózata, amelyet úgy terveztek és irányítanak, hogy
széleskörű ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtására legyen képes. Zöld (vízi ökoszisztémák esetében kék) területeket és egyéb, szárazföldi (beleértve a part menti) és tengeri
területeken található fizikai tulajdonságokat foglal magában. A szárazföldön a zöld infrastruktúra a vidéki és városi környezetben egyaránt jelen van.
A zöld infrastrukturális megoldások jelentősége városi környezetben, ahol az EU lakosságának több mint 60%-a él, különösen nagy. A városokban a zöld infrastruktúra
automatikus környezet optimalizáló hatásán keresztül a humán-társadalmi és gazdasági lét minden területén működő olyan előnyökkel jár, mint például
• a tiszta levegő és
• a jobb vízminőség,
• rekreációra csábítás, gyorsabb kórházi felgyógyulás (+10-15%)
• ADD-ben és hiperaktivitásban szenvedő gyermekek gyógyítása (+15%)
• alacsonyabb megbetegedési ráta zöldben (15-20%)
• Az egészséges ökoszisztémákban a kórokozó-átvivők (vektorok) által terjesztett betegségek is kevésbé terjednek.
• A zöld infrastruktúra városi környezetben történő megvalósítása erősíti a közösséghez való tartozás érzését és a civil társadalom önkéntes tevékenységével való kapcsolatot,
valamint
• segít a társadalmi kirekesztés és az elszigeteltség leküzdésében.
• Az egyénnek és a közösségnek egyaránt előnye származik belőle mind fizikai, pszichológiai, érzelmi és társadalmi-gazdasági szempontból.
• A zöld infrastruktúra lehetőséget teremt a városi és a vidéki területek összekapcsolására, és
• vonzó környezetet hoz létre az ott élők és dolgozók számára.
• Az iskolás gyermekek nevelésében és különösen a fiatalok érdeklődésének felkeltésében hatékony eszköznek számító városi élelmiszer-előállításon és közösségi kerteken
keresztül megoldást kínál az élelmiszer előállítása és fogyasztása közötti kapcsolat megerősítésére, valamint hozzájárul érzékelt értékének növeléséhez. A zöld infrastrukturális
beruházások jelentősen megerősíthetik a regionális és városi fejlődést, többek között munkahelyek megtartásával és teremtésével
• gyermekek és idősek bőrrák elleni védelme
A humán egészségre gyakorolt Zöld Infrastruktúra hatás a klímaváltozásra való reagálással is szorosan összefügg. A klímaváltozás hatására exponenciális növekedést mutat a
települési HŐSZIGET jelenség, több tízezer áldozatot követelve nyaranta európai nagy városaiban. A hősziget jelenséget Zöld Infrastruktúra fokozott kiépítésével lehet kordában
tartani például a biológiai sokféleségnek kedvező parkok, zöld területek és ventillációs folyosók kialakításával: a növényzet aktívan árnyékol és párologtat így temperálva
környezetét (4-5°C léghőmérséklet és 30!°C felület hőmérséklet különbséget garantál!)
A természetnek köszönhetően ingyenesen rendelkezésre álló nedves levegő mesterségesen is előállítható elektromosan párologtatott víz segítségével, ám ennek becsült
költsége hektáronként 500 000 EUR lenne.
Az éghajlatváltozás általi katasztrófa és kockázatkezelés Zöld Infrastruktúra által: ökoszisztéma-alapú megközelítések olyan stratégiák és intézkedések, amelyek a természet
alkalmazkodó erejét aknázzák ki. Ezek gazdaságilag is életképes és hatékony eszközök , amikor csak lehetséges, zöld infrastrukturális megoldásokat alkalmaznak, mivel azok a
biológiai sokféleséget és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat egy átfogó alkalmazkodási stratégia részeként használják, amely hozzásegíti az embereket az éghajlatváltozás káros
hatásaihoz való alkalmazkodáshoz vagy azok enyhítéséhez (lásd: Kassa-Miskolc Blue&Green CrossClime Project, 2012-13). A zöld infrastrukturális – ökoszisztéma fejlesztő –
megoldások mindig multiplikatív és integratív hatásúak, szemben a pusztán mérnöki megoldásokkal, viszont igen jól együtt tudnak azokkal működni, ki tudják azokat egészíteni –
teljessé tenni.
A Zöld (Környezetbarát/védelmi) Infrastruktúra egyéb komplex előnyei:
• települési vonzerő növelése
• település marketing erősödése
• települési ingatlanok érték növekedése és forgalomképessége
• épület hűtés-fűtés energia igény csökkentése (akár 40%!)
• villámárvizek egyszerű lekezelése
• biodiverzitás növelése
• ember-természet elidegenedési folyamat megfordítása
• alacsonyabb településüzemeltetési költségek
• általános TELEPÜLÉSI FENNTARTHATÓSÁG elérése
A Zöld Infrastruktúra , azaz a természeti ingyenes szolgáltatások kérdése látszólag környezetvédelmi feladat: nagy hiba lenne e tévedésbe esni!
A Zöld Infrastruktúra komplex hatásmechanizmusán keresztül a Környezetvédelmen kívül Energetikai, Egészségügyi, Foglalkoztatási, Infrastruktúrális , Építészeti, Gazdasági,
Fejlesztési és Igazságügyi (radikális bűnözés csökkentés) és Agrár téma is!
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Somorjai - Tamássy Zsolt
Egyéb észrevétel
Astrantia Kft. - Csemete Kertműhely
.
ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS KIEMELT TÁMOGATÁSA
Az Európai Unió kiemelt célként kezeli a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztését az előttünk álló 7 éves támogatási ciklusban. Az Európai Bizottság 2013. május 6-án kelt
dokumentumában („Környezetbarát infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése”) részletesen meghatározza a ZÖLD INFRASTUKTÚRA fogalmát, annak gazdasági- ,
szociális-, és ökológiai előnyeivel, illetve a klímaváltozás elleni harcban betöltött nélkülözhetetlen szerepével.
Az emberi lét alapját képező ökoszisztéma-szolgáltatások hanyatló színvonala, a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség csökkenésének akkut problémája az uniós
tagországok területén súlyos gazdasági károkhoz vezet évről évre, amelynek mértékét uniós szinten sok száz milliárd euróban lehet kifejezni. A Bizottság közleményét adó
háttértanulmányok ezen túl azt is bemutatják, hogy a ZÖLD INFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉSE, az Unió legfőbb szakpolitikai céljaival összhangban SZÁMOTTEVŐ
MUNKAHELYTEREMTÉSSEL JÁR ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST EREDMÉNYEZ.
Mindezek alapján ’A Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás’ és a ’Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések’ prioritási tengelyeken belül javasoljuk az alábbi
intézkedések támogatását:
- Zöld Infrastruktúra audit- és települési fejlesztési terv létrehozásának támogatása.
- Meglévő zöldfelületi rendszerek átalakítására és extenzív üzemeltetésre való átállás támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA fejlesztésével kapcsolatos szakmai képzések támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA tudatosság programok, civil szervezetek, helyi közösségek bevonásával.
- Zöld vagyonnal gazdálkodó szervezetek részére települési zöldfelületi rendszerek nyilvántartási-, értékszámítási- és zöldfelület menedzsment szoftverek beszerzésének
támogatása.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA modellprojektek beruházási támogatása.
- Országos- és regionális szintű ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek beruházási támogatása.
- Nagyvárosi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA projektek támogatása.
- Speciális városi ZÖLD INFRASTRUKTÚRA elemekre vonatkozó ösztönzők és támogatások: zöldtetők, zöldhomlokzatok és zöldfalak, ’esőkertek’, stb.
- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA K+F támogatások.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK potenciális területei elsődlegesen a városok és nagyvárosok, az urbánus környezet, ezért
a támogatási források jelentősebb része itt kell, hogy érzékelhető változásokat generáljon.
Tisztelettel:
Somorjai-Tamássy Zsolt
MELLÉKLET:
‘A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
Zöld (Környezetbarát) Infrastruktúra — Európa természeti tőkéjének növelése’ dokumentum és az Európai Green City Mozgalom tudásbázisa alapján:
A zöld infrastruktúra egy bizonyítottan eredményes eszköz az ökológiai, gazdasági és társadalmi javak természetes megoldásokkal történő előállítására. ... Emellett elősegíti,
hogy költséges infrastruktúra kiépítése helyett a természet által nyújtott olcsóbb, tartósabb megoldásokat vegyük igénybe. Helyi szinten ez gyakran munkahelyteremtést von maga
után. A zöld infrastruktúra azon az elven alapszik, hogy a területrendezésbe és a területfejlesztésbe tudatosan beépítik a természet és a természeti folyamatok védelmét
,megerősítésétés fejlesztését, valamint a természet által az emberi társadalom számára nyújtott ingyenes szolgáltatások igénybe bevételét. Az egyetlen célt szolgáló szürke
infrastruktúrával szemben a zöld infrastruktúra számos INTEGRÁLT előnnyel jár. Egyes esetekben újabb megoldást kínál, vagy kiegészíti a megszokott „szürke” megoldásokat.
A zöld infrastruktúrának számos meghatározása létezik. Ez a közlemény a következő meghatározást veszi alapul:
Zöld infrastruktúra: természetes és félig természetes területek, valamint egyéb környezeti jellemzők stratégiailag megtervezett hálózata, amelyet úgy terveztek és irányítanak, hogy
széleskörű ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtására legyen képes. Zöld (vízi ökoszisztémák esetében kék) területeket és egyéb, szárazföldi (beleértve a part menti) és tengeri
területeken található fizikai tulajdonságokat foglal magában. A szárazföldön a zöld infrastruktúra a vidéki és városi környezetben egyaránt jelen van.
A zöld infrastrukturális megoldások jelentősége városi környezetben, ahol az EU lakosságának több mint 60%-a él, különösen nagy. A városokban a zöld infrastruktúra
automatikus környezet optimalizáló hatásán keresztül a humán-társadalmi és gazdasági lét minden területén működő olyan előnyökkel jár, mint például
• a tiszta levegő és
• a jobb vízminőség,
• rekreációra csábítás, gyorsabb kórházi felgyógyulás (+10-15%)
• ADD-ben és hiperaktivitásban szenvedő gyermekek gyógyítása (+15%)
• alacsonyabb megbetegedési ráta zöldben (15-20%)
• Az egészséges ökoszisztémákban a kórokozó-átvivők (vektorok) által terjesztett betegségek is kevésbé terjednek.
• A zöld infrastruktúra városi környezetben történő megvalósítása erősíti a közösséghez való tartozás érzését és a civil társadalom önkéntes tevékenységével való kapcsolatot,
valamint
• segít a társadalmi kirekesztés és az elszigeteltség leküzdésében.
• Az egyénnek és a közösségnek egyaránt előnye származik belőle mind fizikai, pszichológiai, érzelmi és társadalmi-gazdasági szempontból.
• A zöld infrastruktúra lehetőséget teremt a városi és a vidéki területek összekapcsolására, és
• vonzó környezetet hoz létre az ott élők és dolgozók számára.
• Az iskolás gyermekek nevelésében és különösen a fiatalok érdeklődésének felkeltésében hatékony eszköznek számító városi élelmiszer-előállításon és közösségi kerteken
keresztül megoldást kínál az élelmiszer előállítása és fogyasztása közötti kapcsolat megerősítésére, valamint hozzájárul érzékelt értékének növeléséhez. A zöld infrastrukturális
beruházások jelentősen megerősíthetik a regionális és városi fejlődést, többek között munkahelyek megtartásával és teremtésével
• gyermekek és idősek bőrrák elleni védelme
A humán egészségre gyakorolt Zöld Infrastruktúra hatás a klímaváltozásra való reagálással is szorosan összefügg. A klímaváltozás hatására exponenciális növekedést mutat a
települési HŐSZIGET jelenség, több tízezer áldozatot követelve nyaranta európai nagy városaiban. A hősziget jelenséget Zöld Infrastruktúra fokozott kiépítésével lehet kordában
tartani például a biológiai sokféleségnek kedvező parkok, zöld területek és ventillációs folyosók kialakításával: a növényzet aktívan árnyékol és párologtat így temperálva
környezetét (4-5°C léghőmérséklet és 30!°C felület hőmérséklet különbséget garantál!)
A természetnek köszönhetően ingyenesen rendelkezésre álló nedves levegő mesterségesen is előállítható elektromosan párologtatott víz segítségével, ám ennek becsült
költsége hektáronként 500 000 EUR lenne.
Az éghajlatváltozás általi katasztrófa és kockázatkezelés Zöld Infrastruktúra által: ökoszisztéma-alapú megközelítések olyan stratégiák és intézkedések, amelyek a természet
alkalmazkodó erejét aknázzák ki. Ezek gazdaságilag is életképes és hatékony eszközök , amikor csak lehetséges, zöld infrastrukturális megoldásokat alkalmaznak, mivel azok a
biológiai sokféleséget és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat egy átfogó alkalmazkodási stratégia részeként használják, amely hozzásegíti az embereket az éghajlatváltozás káros
hatásaihoz való alkalmazkodáshoz vagy azok enyhítéséhez (lásd: Kassa-Miskolc Blue&Green CrossClime Project, 2012-13). A zöld infrastrukturális – ökoszisztéma fejlesztő –
megoldások mindig multiplikatív és integratív hatásúak, szemben a pusztán mérnöki megoldásokkal, viszont igen jól együtt tudnak azokkal működni, ki tudják azokat egészíteni –
teljessé tenni.
A Zöld (Környezetbarát/védelmi) Infrastruktúra egyéb komplex előnyei:
• települési vonzerő növelése
• település marketing erősödése
• települési ingatlanok érték növekedése és forgalomképessége
• épület hűtés-fűtés energia igény csökkentése (akár 40%!)
• villámárvizek egyszerű lekezelése

• biodiverzitás növelése
• ember-természet elidegenedési folyamat megfordítása
• alacsonyabb településüzemeltetési költségek
• általános TELEPÜLÉSI FENNTARTHATÓSÁG elérése
A Zöld Infrastruktúra , azaz a természeti ingyenes szolgáltatások kérdése látszólag környezetvédelmi feladat: nagy hiba lenne e tévedésbe esni!
A Zöld Infrastruktúra komplex hatásmechanizmusán keresztül a Környezetvédelmen kívül Energetikai, Egészségügyi, Foglalkoztatási, Infrastruktúrális , Építészeti, Gazdasági,
Fejlesztési és Igazságügyi (radikális bűnözés csökkentés) és Agrár téma is!

2013. december 12. 08:15

Bayar Khosbayar
Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A javaslat a pályázói kör bővítésére vonatkozva az alábbi.
2.2. PRIORITÁSI TENGELY 2: TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZ-ELVEZETÉS ÉS -TISZTÍTÁS, SZENNYVÍZKEZELÉS FEJLESZTÉSE (49-50. oldal)
Az 1. Projekt előkészítés fejezetben a Főbb célcsoportok alatt a központi költségvetési szervek ugyan nevesítve vannak, javasoljuk konkretizálni a pályázói jogosultság kritériumait
oly módon, hogy az állami vagyonkezelés keretében a szomszédos település(ek)től földrajzilag is független településrész(ek)en saját üzemeltetésű ivóvízellátó és
szennyvíztisztító és -elvezető rendszerekkel rendelkező rendvédelmi szervek (például büntetés-végrehajtási intézetek) a tulajdonos (Magyar Állam) hozzájárulásával önállón
pályázhatnak.
Köszönettel:
Dr. Bayar Khosbayar
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Tömör Judit
Egyéb észrevétel
Hazánkban rengeteg épület szorulna felújításra, de a korszerűsítések költségei nagyon magasak. Az ilyen épületek korszerűsítését, energiahatékonyságát kéne elsősorban
szorgalmazni, és nem feltétlenül újak építését. Azt is figyelembe kell venni, hogy a felújított épület milyen funkciót tölthet be, milyen intézményként tudna működni, figyelembe kell
venni a költség-haszont is.
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Zöld Kereszt Széchenyi Zöldhitel Energiakör
Egyéb észrevétel
Tisztelt Miniszterelnöki Hivatal
Önök által is rendezett 2013.dec.9. véleményezésen Szilágyi János úrnak papír alapon átadott
2014-2020 között 3000 iskola 116 milliárd Ft Európai Energia Hatékonysági Alap pályázati célú Zöld Kereszt
Széchenyi Zöldhitel Energiakör projekt ötlet 3 oldalas összefoglalót, plusz egy oldal adatbázist elektronikusan is megküldöm.
Ez Cserpeghy Nándor helyettes államtitkár úrnak kérdés az EU források felhasználásáról tárgyú
2013.okt.29 Danubius Robin <zoldmagyarorszagert@magyarzoldkereszt.eu> e-mail-ban ismertetett
és az EU Partnerségi megállapodás 90 oldalán az egyéb forrásokat érintő 2014-2020 között
1600 milliárd Ft 80 millió négyzetméter köz- és magán épület (2010/31/EU) épületenergetikai felújítási célú
Európai Energia Hatékonysági Alap pályázati program (projekt portfólió) társadalmi véleményünk
első konkrét 116 milliárd Ft keretösszegű Európai Energia Hatékonysági Alap pályázati projekt ötlete.
Miniszterelnöki Hivatal részéről az Európai Energia Hatékonysági Alap 2014-2020 közötti pályázati lehetőségekről
eddig nem kaptunk tájékoztatást. Javaslatunk így a Cserpeghy Nándor helyettes államtitkár úr dec.9.-konzultáció
megnyitó beszédben igényelt kormányzati társadalmi kritikaként is értékelhető reményünk szerint.
Tárgyi társadalmi véleményünk kritikus (pozitív vagy negatív) értékelését szintén remélve, 2014-2020 közötti
Zöld Magyarországért együttes védjegyű (kormányzati-civil) fejlesztéspolitikai stratégiai partnerség reményében,
a Zöld Kereszt Széchenyi Zöldhiteles Energiakör Szövetség részéről maradok tisztelettel

Zöld Kereszt Széchenyi Zöldhiteles Energiakör
2020-ig háromezer iskola felújítási üzleti terv adatok
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Miniszterelnökségnek koordinálásra javaslat 2012/27/EU irányelvű (pl. MVM) ÖKO-ESCO projekt
2020-ig 3000 iskolafelújítás Nemzetgazdasági Minisztérium (EU EEEF projekt 116 milliárd Ft)
Ehhez 400 fő (járásonként 2-2 fő) MSZ EN ISO 50001 energia menedzserképzés (200 millió Ft)
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Széchenyi Zöldhiteles jelentős öko-innováció mottó:
Nem azért nem merjük, mert nehéz, azért nehéz, mert nem merjük (SENECA)
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A fenntartható Zöld Magyarországért® történő együttes társadalmi és öko-innovatív cselekvés programja megjelent az Antal kormány 1990 szeptemberi programjában is,
melynek címe volt „A NEMZETI MEGÚJHODÁS PROGRAMJA „ A Köztársaság első három éve. A 88 oldalon olvasható és ma is aktuális "A legfontosabb elv, hogy magát a
gazdaságot kell, a környezettel harmonikusan fejleszteni, működtetni. ..hitelezési politikával és adópolitikával segíteni a környezetbarát technológiák és termékek kifejlesztését,
elterjesztését..." Nemzetközi Zöld Kereszt elnöki kérésre a Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület létrehozásában is Antal József miniszterelnök kezdeményező volt. Lásd.
http://www.magyarzoldkereszt.eu/index.php/archivum/alapdokumentumok/91-antal-jozsef-valaszlevel
Széchenyi zöldhiteles politikával a Zöld Magyarországért® 1990 évi célok megvalósítása? A Nemzeti Éghajlatváltozás Stratégia 2013 évi társadalmi vitaanyag (lásd.
klima.kormany.hu) 75.old. III.5.2 Épületek fejezet Középtávú cselekvési irányoknál az 1990 évi Széchenyi zöldhiteles épületfelújítás indítását 2020-ra javasolja. „A magyar
épületállomány teljes megújítása érdekében, a 2020-as évektől, nagyrészt olyan pénzügyi konstrukciók kidolgozása és széleskörű alkalmazása szükséges, amelyek piaci
alapon teszik lehetővé az épületenergetikai felújításokat.”
Biztató, hogy 2011-ben hazai kormányzati célú AAM Tanácsadó Zrt. tanulmány 2 év alatt 3 ezer iskola (3,9 millió m²) felújítását javasolta energia piaci alapon.
http://aam.hu/ftp/aam_group/hirek-sajtokozlemenyek/aam_iskolafelujitasi_gazdasagfejlesztesi_program.pdf Zöld Kereszt Széchenyi Zöldhiteles Energiakör 2020-ig 3 ezer iskola
felújítási célú 2013 évi üzleti terv koncepciónk kulcs adatai az AAM Tanácsadó Zrt. 2011 évi kulcs adataival megegyeznek az iskolák számát illetően.
MSZ EN ISO 50001 iskola
energia menedzsment adatok
Mértékegység AAM Tanácsadó Zrt.
adatok Zöld Kereszt Széchenyi Hiteles Energiakör adatok
2020-ig iskola felújítások db 3 000 3 000
Egy iskola fűtött terület m² 1 300 1 629
3000 magyar iskolaépület m² 3 900 000 4 887 000 m²
Bruttó áramrezsi alapvonal Ft/m².év nincs megadva 572
Bruttó fűtésrezsi alapvonal Ft/m².év 8 000* 2 542**
Bruttó energiarezsi alapvonal Ft/m².év nincs megadva 3 114 Ft/m².év
Iskola áramrezsi megtakarítás % 0% 100%
Iskola fűtésrezsi megtakarítás % 50% 100%
Bruttó beruházási költség Ft/m² 40 000 23 666 Ft/m²
Egyszerű megtérülés év 10 7,6 év
3000 iskola bruttó projekt Milliárd Ft 156 milliárd Ft 116 milliárd Ft
Egy iskola átlagprojekt Millió Ft/iskola 52 38,5
Ebből hőszigetelési projekt Millió Ft/iskola 52 10,5
Zöldáram CHP gépész projekt*** Millió Ft/iskola nincs tervezve 28
Megjegyzések:
*40 000 Ft/m² beruházás, 10 év megtérülés és 50% fűtésrezsi megtakarítás alapján számítható kulcsadat
** lásd. 3.2 Iskola zöldhitel megtérülési modell fejezetben 10 iskola konkrét adattábla szerinti kulcsadat
***Faapríték, zöldáram CHP-re a hazai piac nem felkészült. Iskolatulajdonosok nem ismerik az új funkciókat.
Miért nem valósult meg eddig 3 ezer iskola épületenergetikai állami ESCO felújítása?
Mondhatjuk „A kérdés feltevése néha fontosabb, mint maga a válasz.” (A. Einstein) 2012/27/EU energiahatékonysági irányelv alapján minden EU tagállamra vonatkozó
átlagnorma 2020-ig, hogy évente az állam által használt épületek alapterületének 3%-át a 2010/31/EU új épületenergetikai irányelv alapján (költség optimálisan) közel
nullaenergiásan (angol röv. nZEB) fel kell újítani.
Hazánkban ezen EU norma alapján évente kb. 90-100 iskola felújítást kell államilag tervezni. Ez nem rutinszerű 2014-2020 közötti iskolafelújítás állami ESCO tervezési és MSZ
EN ISO 50001 iskola energia menedzsment feladat. ELEKTROTECHNIKA 2013/11 Innováció: az állam és a cégek felelős-sége c. cikk alapján összehasonlító táblázatunkban
azonos tény, hogy nincs állami ESCO cég.
AAM Zrt. 2011 évi tanulmánya szerint 50% iskola, fűtési költség csökkentésre az építőipari piac felkészült. Az iskola épület hőszigeteléssel és ablakcserével elérhető iskola fűtési
energia költség 50% csökkentési lehetséges építőipari ESCO ajánlati funkciókat az iskolák (vevők) ismerik. Az eddig jórészt földgázfűtésű 3000 hazai iskola továbbra is a
földgázfűtésű lenne. Csak 50%-kal csökkenne a az iskolai gázórával mérhető éves földgáz köbméter fogyasztása. Ha az iskola hőszigetelési felújítás 10 év alatt megtérülne. Az
iskoláknak ígért éves földgázfűtési költségük 50%-os csökkentéséből.
Iskola állami ESCO innováció típusa AAM Tanácsadó Zrt.
START UP innováció 2011
3000 iskola állami ESCO projekt
156 milliárd Ft Széchenyi Zöldhiteles Energiakör
Jelentős innováció 2013
3000 iskola állami ESCO projekt
116 milliárd Ft
A piac felkészült? Igen Nem
A vállalat a piacon van? Nincs MVM Zrt. ESCO Nincs MVM Zrt. ESCO
A vevők ismerik az új funkciókat? Igen Nem
A Széchenyi Zöldhiteles Energiakör által az iskolák 100% zöldenergia ellátására és 100% rezsiköltség csökkentésére javasolt a faapríték, zöldáram és zöldhő kogenerációs
mikroerőmű (angol röv. CHP) öko-innovatív jövő technológia fogadására a hazai piac még nem felkészült. Iskolatulajdonosok (pl. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,
önkormányzati és egyházi iskolaépület energetikusok) a fenntartható Zöld Magyarországért® célt szolgálópéldául német faapríték, zöldáram CHP konténer funkciókat nem
ismerik.http://www.bhkw-prinz.de/spanner-re%C2%B2-holz-kraft-anlage-hackschnitzel-bhkw/2108
A Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület energia szakterület referenseként kidolgozta
Danubius Robin
energia referens
Zöld Kereszt Széchenyi Zöldhitel Szövetség 10 iskola MSZ EN ISO 50001 energia alapvonal
adatszolgáltatás 3000 iskola (116 milliárd Ft, EEEF hiteles) MVM Zrt. ESCO projekt észrevétel
http://www.magyarzoldkereszt.eu/index.php/egyesulet/zold-epulet-adatlap -ok alapján

Település

iskola Iskola
fűtött
alapterület fűtéshő
és áram
energia Iskola primer
energia
alapvonal MSZ EN ISO 50001
Energia bruttó költség alapvonal
m² arány kW.h/m².év Ft/m²
1 Borsodszirák iskola 1 300 22 132 2 427
2 Boldva iskola 1 350 10 243 4 720
3 Hidvégardó iskola 450 6 232 3 895
4 Perkupa iskola 2 439 33 135 2 504
5 Szalonna iskola 1 280 6 161 3 031
6 Szendrőlád iskola 2 540 8 193 3 938
7 Szin iskola 2 400 5 170 3 332
8 Szuhogy iskola 1 297 20 133 2 437
9 Nagymaros iskola 1 735 12 181 2 643
10 Helvécia iskola 1 500 20 182 2 217
MSZ EN ISO 50001
energia alapvonalak
és % eltérések -72%
1 629
+56% -64%
14
+136% -25%
176
+38% -29%
3 114
+52%
Észak-Rajna Westfália Energia Kutatási Klaszter (CEF NRW Cluster EnergieForschung)
által kifejlesztet 30 kW áram és 60 kW melegvíz pellet CHP berendezés konténer know-how
átvétele és nettó 18 millió Ft alatti hazai EMBK Innovációs Klaszter Széchenyi Zöldhitel Szövetség (Budapest) tagvállalati sorozatgyártás esetén EMBK klaszter tag ESCO
vállalkozó által iskolánként
KAVOSZ max. 50 millió Ft és max. 10 év futamidejű Széchenyi Beruházási Hitelből
iskola pellet CHP konténer + iskola tető átlag 27 kW.h/m².év (15%) könnyűbeton hőszigeteléssel
iskola 100% zöldenergiás bruttó beruházási költség átlag 23 666 Ft/m² (+17% -26%) lesz és
a Széchenyi Beruházási Hitel átlagos megtérülése 7,6 év (+30% -40%) lesz.
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Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület
Egyéb észrevétel
10) Javaslataink kiemelt programokra
Az épületek felújításának, építésének támogatására „Nemzeti Energiahatékonysági Program” és „Nemzeti Településfejlesztési Program” indítását javasoljuk. Ezek
összeegyeztethetőek az EU 2014-2020-as célkitűzéseivel.
- Nemzeti Energiahatékonysági Program indítása
Épületek felújítása
- Középületek
- Magánépületek
Építés
- Középület
- Magánépület
Érdemes lenne integrálni a hazai és az uniós forrásból finanszírozott támogatásokat.
Érdemes lenne finanszírozási konstrukciót kidolgozni az EIB-vel (Európai Befektetési Bank), amely forint alapon, kereskedelmi banki folyósítással, hosszú távon, kedvező
(hozzávetőleg 3-5%) THM mellett tenné elérhetővé a programba illeszthető lakáscélú kölcsönöket.
A költség-optimalizált intézkedések érdekében szükséges a helyettesítő új építést a korszerűsítés-felújítás fogalomkörébe vonni, hiszen esetenként nem a felújítás, hanem a
helyettesítő új építés a gazdaságos és tartós minőséget hozó megoldás.
"A 4,2 milliós magyarországi épületállomány körülbelül 70 százaléka felújításra szorul, amelyből minden tizedik esetben már új építés lenne indokolt."
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/szakpolitikai-strategia-a-hazai-epuletallomany-energetikai-allapotanak-javitasara
- Nemzeti Településfejlesztési Program indítása
Épületek felújítása
- Középületek
- Magánépületek
Építés
- Középület
- Magánépület

Ezek a beavatkozások jelentős része komplex városfejlesztési programokon belül, ún. Integrált Területi Beruházás (Integrated Territorial Investment, ITI) részeként valósítható
meg.
Állami, önkormányzati tulajdonú bérlakások építése mindkét programból finanszírozott komplex alprogram lehetne.
11) Építés vagy felújítás?
A felújítások és az új építések egyaránt fontosak. A mai magyar lakásállomány jelentős része nem alkalmas rá, hogy több száz évig gazdaságosan fennmaradjon, a száz éves
átlagos lakásélettartam elérése is többszöri, átfogó felújítást igényel.
A magyar lakóépületek elavultak, állapotuk nem megfelelő, energetikai színvonaluk esetenként siralmas.
- Magyarországon magas a komfort nélküli lakások száma.
- A lakásállomány 19 %-a panelból épült, energetikai szempontból
nem hatékony.
- Az állomány 5 %-a alapozás nélküli vályog épület.
"A 4,2 milliós magyarországi épületállomány körülbelül 70 százaléka felújításra szorul, amelyből minden tizedik esetben már új építés lenne indokolt."
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/szakpolitikai-strategia-a-hazai-epuletallomany-energetikai-allapotanak-javitasara
Jelentős azon lakóépületek száma, amelyek védett építészeti értéket nem képviselnek, és amelyek esetében a helyettesítő új építés a tartós minőséget hozó és gazdaságos
megoldás. Az épületek felújítása nem minden esetben a legjobb megoldás, Magyarországnak több új építésű, energetikailag korszerű, fenntartható lakásra van szüksége.
Szerkezeti probléma esetén az épület életciklusára vetítve általában nem gazdaságos megoldás a felújítás. Ha az építést kizárjuk a támogatott intézkedések közül, a legrosszabb
minőségű épületek nem fognak megújulni (ezeket nem éri meg felújítani), vagy esetenként gazdaságtalan intézkedések születnek az újjáépítendő épületek felújításával.

12) Jövőkép a pályakezdőknek
A fiatalok jelentős számban vállalnak munkát külföldön. Amennyiben nincsen jövőképük itthon, külföldön maradnak, nem itthonra fizetnek adót, TB-járulékot, az ország nyugdíj
rendszere is egyre inkább fenntarthatatlan lesz. A lakhatás alapvető emberi szükséglet. Hogy milyen körülmények között lakunk, alapvetően meghatározza az egyén és rajta
keresztül az egész társadalom testi-lelki állapotát, életét.
Modern bérlakások elérésének lehetősége, valamint a lakástámogatások alapvetően befolyásolják a fiatalak jövőképét, ezzel kapcsolatos döntéseit.
13) Bérlakásépítések
7. sz. alatti háttéranyagként bemutatjuk az uniós támogatásokkal és EIB-hitellel megvalósítható hazai bérlakás-építés finanszírozási rendszerét. 6. sz. alatti háttéranyagként
bemutatjuk az ezzel kapcsolatban előkészített építészeti programmodult.
Amennyiben évi 5.000 bérlakás épülne 10 éven keresztül, a hazai bérlakások aránya (jelenleg kb. 8%), hozzávetőleg 1 %-kal nőne. Ez %-ban nem nagy mérték, de a
rendszerváltás utáni legjelentősebb bérlakásügyi intézkedés lenne.
14) Egyes kiemelt szakmai háttéranyagok:
1. sz.: EU-források bevonása az energiahatékony és fenntartható építés számára: építőipari élénkítés érdemi költségvetési források nélkül a 2014-2020 közötti ciklusban
/Szakmai szervezetek közös kezdeményezése/
http://www.lakasepitesert.hu/upload/EU_forrasok_energiahatekony_epites_2012_11_06.pdf

2. sz.: EURÓPÁNAK AKTÍV LAKÁSPOLITIKÁRA VAN SZÜKSÉGE!
(Társaság a Lakásépítésért Egyesület, 2012)
http://www.lakasepitesert.hu/upload/Europanak_aktiv_lakaspolitikara_van_szuksege_2012_10_18_TLE.pdf
3. sz.: A hazai lakáshelyzet, lakáspolitikai javaslatok rövid bemutatása
http://www.lakasepitesert.hu/upload/2013%2009%2017%20KSH%20tabl%C3%B3k.pdf
http://www.igylakunk.hu/galeria/tenyek-adatok
4. sz.: A hazai lakóépületek képekben, KSH adatok alapján, részarányos bemutatással, szöveges kommenttel, energetikai értékekkel.
http://www.igylakunk.hu/galeria/magyar-lakohazak-kepekben
5. sz.: Lakásépítések 2013 I - III. negyedév értékelése
http://www.lakasepitesert.hu/upload/Lakasepítesek_2013_TLE_ertekeles_3_kozlemeny.doc
6. sz.: Bérlakásépítés és építészet
http://www.lakasepitesert.hu/upload/Berlakasepites%20es%20epiteszet%202010%2009%2013.pdf
7. sz.: Bérlakások építése – finanszírozási modellek bemutatása
http://www.lakasepitesert.hu/upload/2013%2002%2004%20berlakasepitesi_modellek_v.doc
(A kifejlesztett Excel háttérkalkulátort kérésre megküldjük.)
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7) EIB-források a hazai energiahatékony lakásépítésekben, energetikai lakásfelújításokban, középület-felújításoknál, -építéseknél
Ismereteink szerint az Európai Beruházási Bank (továbbiakban: EIB) kész egy olyan alacsony kamatozású, hosszú távú, forintalapú hitelkonstrukció kidolgozásában

együttműködni, amely lehetőséget biztosítana a hazai energiahatékony lakásépítési és lakásfelújítási projektek finanszírozására. Az EIB-vel való együttműködés révén
költségvetési támogatás (kamattámogatás) nélküli, kedvező kamatozású lakáscélú forrás válna elérhetővé.
(http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6121&tpa=0&tk=&lang=hu)
http://ec.europa.eu/magyarorszag/press_room/press_releases/20120731_epitoipar_novekedes_hu.htm
Magyarország kihasználhatná az épületenergetikai céllal építésre és felújításra bevonható EIB (Európai Beruházási Bank) konstrukciókat, amelyekkel költségvetési támogatás
nélkül, alacsony kamat mellett, forint alapon, hosszú távú lakáshitel bevezetésére lenne mód.
A magyar költségvetés azért fizet(ett) hozzávetőleg évi 100 milliárd HUF nagyságrendű kamattámogatást, hogy a 6%-os kamatszinthez közelítsenek a hazai forint lakáscélú
hitelek. Európai országokban, piaci alapon 4% körüliek a lakáshitelek. Az energia hatékonysági felújításokra, energiahatékony építésekre hozzávetőleg 3 %-os THM mellett
lehetne, EIB finanszírozási háttérrel, forint alapon, kereskedelmi banki kihelyezéssel, hazai költségvetési támogatás nélkül lakáshitelt bevezetni.

8) Javaslatainak alapját képező uniós célkitűzések, politikák röviden
Javaslatainkkal az alábbi uniós célok eléréséhez szeretnénk hozzájárulni. Ezek az uniós célok megfelelnek a magyar érdekeknek is:
- Európai Építőipari Stratégia
(http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6121&tpa=0&tk=&lang=hu)
http://ec.europa.eu/magyarorszag/press_room/press_releases/20120731_epitoipar_novekedes_hu.htm
1. cél: épületfelújítások az alacsony energiafelhasználású épületeket eredményező felújítások
2. cél: épületépítések az alacsony energiafelhasználású épületek építése
3. cél: ezekhez kedvezményes kölcsön biztosítása az Európai Befektetési Bank (European Investment Bank, EIB) által rendelkezésre bocsátott, kedvező kamatozású, összesen
akár 120 milliárd eurót kitevő kölcsön felvételének ösztönzése.
4. cél: foglalkoztatási célok:
az EU-s munkavállalók több mint 10%-a az építőiparban dolgozik
5. cél: gazdaságfejlesztés
az építőipar az európai gazdaság számára igen lényeges ágazat, amely a GDP csaknem 10%-áért felelős
6. cél: kkv szektor helyzetbe hozása
az építőipar az európai gazdaság számára igen lényeges ágazat, amely főként a mikro- és kisvállalkozásokban húszmillió munkahely megteremtéséért felelős.
- Európa 2020 stratégia
(http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_hu.htm)
1. cél: Foglalkoztatás Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot.
3. cél: Éghajlatváltozás/energia
Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez képest (vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez szükséges feltételek).
A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni.
Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani.
5. cél: Szegénység/társadalmi kirekesztés elleni küzdelem
Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt
jelent.
- Az Európai Bizottság szolgálatainak álláspontja Magyarország 2014-2020 évekre szóló Partnerségi Megállapodására és programjai vonatkozásában („Pozíciós Papír”)
General Proposal 2011/0276 (COD),
CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011)615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques
Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra,
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
5.1.2. pont, Stratégiai megközelítés: tematikus célkitűzések
erdf proposal 2011/0275 (COD)
Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és „a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről
5. cikk Beruházási prioritások
4. tematikus célkitűzés: Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra történő áttérés támogatása minden ágazatban
beruházási prioritás:
Az infrastrukturális létesítményekben és a lakásépítési ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energia támogatása
beruházási prioritás: Alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása városi területeken
6. tematikus célkitűzés: Környezetvédelem (a városi környezet fejlesztése)
8. tematikus célkitűzés: A foglalkoztatás és a munkaerő-mobilitás ösztönzése (földrajzi és szakmai mobilitás támogatása)
9. tematikus célkitűzés: Társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem (leromlott városrészek fizikai és gazdasági megújítása, lakhatási problémák megoldása)

9) Az uniós lehetőségek illeszkedése a hazai otthonteremtési programhoz

Négy javaslatot fogalmaztunk meg a lakásépítések, lakásfelújítások érdemi élénkítésére, amelyek nem igényelnek hazai költségvetési pénzeket.
1./ A 2014-2020-as uniós támogatási időszak jelenleg folyó tervezése során el kellene érni, hogy a következő 7 évben épületenergetikai, településfejlesztési, munkaerőmobilitási, középület-fejlesztési céllal az uniós forrásokból a lakásfelújításokra, lakásépítésekre, valamint egyéb magasépítési intézkedésekre is jusson.
2./ Szükséges lenne egy épületenergetikai program leegyeztetése az EIB-vel. Lehetőség van rá, hogy épületenergetikai céllal építésre és felújításra EIB- (Európai Beruházási
Bank) források kerüljenek bevonásra, amelyekkel hazai költségvetési támogatás nélkül, alacsony kamat mellett, forint alapon, hosszú távú lakáshitel bevezetésére lenne mód.
3./ Szükséges lenne továbbá, hogy a Kormány a SZOCPOL-támogatást olyan szintre emelje, hogy az energiahatékony, legális lakásépítések áfa-tartalmát jutassa vissza az
építkező, új lakást vásárló gyermekes családoknak. A jelenlegi SZOCPOL mértéke még az áfa összegét sem adja vissza támogatásként, ilyen támogatás mellett nem működik a
rendszer.
4./ A lakásépítésekkel, lakásfelújításokkal foglalkozó központi hivatalra vagy kormánybiztosra lenne szükség. A KSH számaiból az látszik, hogy évszázados mélyponton van a
lakásépítések száma. Az elmúlt évtizedekben nem volt kiszámítható a kormányzatok lakásfejlesztési politikája.
Jelenleg is működő támogatás a lakáscélú előtakarékosság. A hatályban lévő kondíciókkal a kamattámogatási, SZOCPOL-rendszer érdemben nem működik. Az
Otthonteremtési Tanácsadó Testület keretében számos egyéb javaslat kidolgozásában működtünk közre. Kérés esetén ezeket a programokat is megküldjük.
E-mail címünk: tarsasag@lakasepitesert.hu
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4) Hazai lakásépítési háttér röviden
2013 első három negyedévében a lakásépítési számok további 37 százalékkal zuhantak az egy évvel korábbihoz képest.
Ilyen arányú visszaesés mellett 2013-ban hozzávetőleg 6.700 lakás fog épülni Magyarországon. Az évi 6.700 lakásépítés azt jelenti, hogy a hazai lakásállomány (4,39 millió)
megújulási üteme több mint 600 év! A 100 éves megújulási ütemhez évi 43.000 lakást kellene építeni.
A lakásépítésekre nem a lakásszám bővítése, hanem a lakásállomány megújítása miatt van szükség. A felújítások és a helyettesítő új építések egyaránt fontosak. A mai magyar
lakásállomány nem alkalmas arra, hogy több száz évig gazdaságosan üzemeltethető legyen.
A KSH által kimutatott „nem lakás célra” használt lakások nem jelentenek megoldást. Ezek részben irodák, részben üdülőtelepüléseken idényszerűen lakot nyaralók. Ebben a
kategóriában szerepelnek a feketén kiadott és „nem lakottnak” jelentett lakások is. A nem lakott lakások közül 162 ezer db 1946 előtt épült, 90 ezer db pedig komfort nélküli, vagy
ennél is rosszabb állapotú, jórészt gazdaságosan fel sem újítható. Ez az állomány nem oldja meg a hazai lakásállomány problémáját.
A lakásállományon belül 583.489 db olyan lakás van, amelynek a falazata vályog, vagy sár, ezek minőségéről nincsen közelebbi adat.
Külföldi példát nézve, lakosságarányosan Ausztriában hozzávetőleg hatszor annyi lakás épül, mint Magyarországon.
Az utolsó 90 év lakásépítései Magyarországon: http://www.igylakunk.hu/galeria/tenyek-adatok , 4. tabló. 2013-ban az utolsó 90 év legalacsonyabb magyar lakásépítési adata
várható.
5) Építőipari intézkedések az operatív programokban
Munkálkodásuk egyik központi gondolata az a tétel, miszerint évente hozzávetőleg 40.000 db energetikailag korszerű, jó minőségű lakást, családi házat szükséges felépíteni a
hazai lakásállomány elöregedésének megállításához.
Évi 10.000 lakás építése esetén ezt az adatot a lakásállomány 4,3 milliós számával összevetve azt látjuk, hogy ilyen lakásépítési számok mellett a hazai lakásállomány
hozzávetőlegesen 400 évente újulna meg, vagyis egy most átadott új lakásnak több mint 400 évig kellene állnia! A 2013. évi számok ennél is alacsonyabbak lesznek, idén
mintegy 6.700 új lakás átadása várható. A 2013-as lakásépítési adatok alapján több mint 600 év a hazai lakóépületek megújulási ciklusa.
A hazai lakásfelújításokra, energetikai korszerűsítésekre is hosszú távú program, éves felújítási célszám kitűzése indokolt. Mind az építések, mind a felújításoknál fontos, hogy ne
a rövid felfutások és visszaesések legyenek a jellemzőek, hanem az évek között kiegyenlített számú aktivitás történjen.
Az operatív programok a középület és magánépületek megújítására (felújítás, építés) érdemi forrásokat tudnak biztosítani. Az EIB-források lehetővé tennék alacsony kamatozású,
forint alapú lakáshitel bevezetését. A jelen gazdasági helyzetben az operatív programok és az uniós (pl.: EIB) finanszírozási lehetőségek biztosíthatnák a magasépítő iparnak a
kilábalási lehetőséget. 10.000 lakás felépítése hozzávetőleg 40.000 embernek ad munkát. Jelenleg évi 30.000 lakásépítés hiányzik Magyarországon. A felújításoknak is jelentős
munkaerő-igénye, gazdaságélénkítő hatása lenne.
Úgy gondoljuk, hogy a piacélénkítő hatású intézkedések, ezek kiszámíthatósága nagyon fontosak a hazai építésgazdasági szereplők számára. E nélkül a hazai építőanyaggyártás leépül, egy későbbi élénkülés esetén Magyarország a környező országokban működő gyártókapacitások termékeivel lesz ellátva.
6) Költségvetési bevételek a bruttó építési költségek %-ában
A költségvetési bevételek bevételek aránya a bruttó építési költségre vetítve:
I. ÁFA 27%-ból számolva: 21,25
II. SZJA, TB: 15
III. Többletfoglalkoztatáson keresztüli szoc. ellátáson megtakarítás (átl. 4 fő/lakás, 40.000 Ft/fő/hónap): 7
IV. HIPA (az összes vállalkozó összesen): 3
V. TAO:2
Összesen: 48,25
Kérés esetén a háttérkalkulációt megküldjük.
E-mail címünk: tarsasag@lakasepitesert.hu
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EGYÉB észrevételek
1. Korszerűsítés: felújítás és helyettesítő új építés
A hazai épületállomány mintegy 70%-a korszerűsítésre szorul, de az esetek jelentős részében a felújítás gazdaságosan nem valósítható meg. Rendkívül fontos ezért annak
biztosítása, hogy azokban az esetekben, amikor egy leromlott, energetikailag pazarló épület korszerűsítéséről születik döntés, akkor a felújítás és az adott ingatlanon
megvalósuló (a valódi, „zöld mezős” új építéstől megkülönböztetendő) ún. helyettesítő új építés egyenrangú alternatívák legyenek, közülük a legoptimálisabb megoldást
lehessen választani. Megóvandó építészeti értékek (pl. műemléki épületek) esetében az épületek megőrzése, felújítása fontos feladat, egyébként azonban a gazdaságossági
szempontok kell, hogy előtérbe kerüljenek. A cél az, hogy ezekben az esetekben a leginkább költséghatékony megoldás mellett születhessen megalapozott döntés (ld. pl.
2010/31 EU Irányelv, Preambulum, 10. bekezdés: "a költségek szempontjából optimális egyensúly jöjjön létre a szükséges beruházások és az épület teljes élettartamára vetített
energiaköltség-megtakarítás között"). Egyes esetekben a felújítás, más esetekben a helyettesítő új építés vagy az új építés jelent gazdaságos és tartós minőséget hozó
megoldást. A helyettesítő új építés és az új építés esetén is minimum a komplex felújításhoz kapcsolódó támogatásnak kell rendelkezésre állnia.
(A témával kapcsolatban ld. még az 5.5 intézkedéshez írt vonatkozó észrevételeinket is.)
Az említettek miatt a következő szövegrész módosítását javasoljuk:
- a 27. oldalon szereplő táblázat jobb oldali oszlopának középső cellájában javasoljuk a „felújítás” kifejezés „korszerűsítés”-re történő módosítását.
2. Indikátorok
Az energiahatékonysággal, illetve az épületek energiahatékonyságával és a megújuló energia felhasználásának növelésével az Operatív Programok közül több is foglalkozik, az
ezekhez kapcsolódó indikátorok megnevezése ugyanakkor nem egységes – számos esetben pl. ugyanarra a mutatóra a különböző OP-kban (sőt esetenként egy adott OP-n
belül is!) többféle elnevezés, illetve mértékegység jelenik meg. Javasoljuk emiatt a releváns indikátorok OP-ken belüli, illetve OP-k közötti egységesítését. Az információgyűjtés
egységessége érdekében javasoljuk egyúttal azt is, hogy az energiahatékonysághoz kapcsolódó indikátorok ne csak azoknál az intézkedéseknél/prioritástengelyeknél
szerepeljenek, amelyek elsősorban és kifejezetten a 4. tematikus célhoz kapcsolódnak, hanem valamennyi olyan esetben is (pl. a különböző szolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése, lakhatási feltételek javítása, társadalmi befogadás erősítése) kötelezően jelenjenek meg, amikor az elvileg egyéb tematikus célokhoz besorolt fejlesztések közvetve
járulnak hozzá az energiahatékonyság javításához és a megújuló energia felhasználás növeléséhez.
Az általunk javasolt egységes indikátorlista a következő:
A) Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése (tonna CO2 egyenérték)
B) Új beépített megújuló energia termelési kapacitás (MW)
C) Megújuló energiaforrásból előállított energia-termelés növekedése (MWh)
D) A megújuló energiaforrások felhasználásának növekedése (MWh)
E) Az épületek primer energiafogyasztásának csökkenése (kWh)
F) A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége (PJ)
G) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített középületek száma, területe (db, m2)
H) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakóépületek száma, területe (db, m2)
I) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakások száma, területe (db, m2)
J) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások száma, területe (db, m2)
K) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített (...) infrastruktúra kapacitása (fő)
L) A jobb minőségű (...) szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság száma (fő)
M) Jobb energiafogyasztási besorolással rendelkező háztartások száma (db)
N) Jobb lakhatási körülmények között élő háztartások száma (db)
(A fenti lista szakmai megfontolások alapján további, pl. a KEHOP-ban megtalálható indikátorokkal bővíthető, pl. „Új beépített tároló kapacitás (MW)”; „Üzembe helyezett
intelligens fogyasztásmérők száma (db)”; „Fogyasztóoldali válaszintézkedést lehetővé tevő rendszerbe bevont fogyasztók összteljesítménye (MW)”; „Azon közintézmények száma,
ahol energiamenedzsment rendszerek kerültek bevezetésre (db)”.)
A listában bemutatott indikátorok közül a KEHOP-ban valamennyi indikátor alkalmazását javasoljuk.
2) Magyarország területén működő KKV-k
A 10. és 22. oldalon szereplő (nem kellően pontos) „magyar kkv” kifejezés helyett javasoljuk, hogy a dokumentum további részeiben következetesen megtalálható „Magyarország
területén működő KKV” kifejezés szerepeljen.
3) Az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája
Kérjük, hogy a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület kerüljön feltüntetésre (és bevonásra) az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája, az
„Országos vállalkozói érdekszövetségek, kamarák” kategóriába. A Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület (TLE) 1996 óta működő szakmai szervezet. Az
Egyesület az építőanyag szakmával és számos civil szervezettel közösen azon munkálkodik, hogy a magyar lakásépítés, lakásfelújítás, az otthonteremtés ügye kedvező irányba
haladjon.
A TLE tagjai a legnagyobb hazai építőanyag gyártó cégek és szakmai szervezetek.
http://www.lakasepitesert.hu/?menu=tagok
A http://www.lakasepitesert.hu/?menu=tanulmanyok honlapon nyomon követhetőek a TLE által 1999 óta készített lakáspolitikai, építőipari szakmai anyagok, javaslatok,
programok.
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Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A hazai épületállomány mintegy 70%-a korszerűsítésre szorul, de az esetek jelentős részében a felújítás gazdaságosan nem valósítható meg. Rendkívül fontos ezért annak
biztosítása, hogy azokban az esetekben, amikor egy leromlott, energetikailag pazarló épület korszerűsítéséről születik döntés, akkor a felújítás és az adott ingatlanon
megvalósuló (a valódi, „zöld mezős” új építéstől megkülönböztetendő) ún. helyettesítő új építés egyenrangú alternatívák legyenek, közülük a legoptimálisabb megoldást
lehessen választani. Megóvandó építészeti értékek (pl. műemléki épületek) esetében az épületek megőrzése, felújítása fontos feladat, egyébként azonban a gazdaságossági

szempontok kell, hogy előtérbe kerüljenek. A cél az, hogy ezekben az esetekben a leginkább költséghatékony megoldás mellett születhessen megalapozott döntés (ld. pl.
2010/31 EU Irányelv, Preambulum, 10. bekezdés: "a költségek szempontjából optimális egyensúly jöjjön létre a szükséges beruházások és az épület teljes élettartamára vetített
energiaköltség-megtakarítás között"). Egyes esetekben a felújítás, más esetekben a helyettesítő új építés vagy az új építés jelent gazdaságos és tartós minőséget hozó
megoldást. A helyettesítő új építés és az új építés esetén is minimum a komplex felújításhoz kapcsolódó támogatásnak kell rendelkezésre állnia.
Az említettek miatt a következő szövegrész módosítását javasoljuk:
- a 97. oldal harmadik bekezdésben az épületekre vonatkozóan alkalmazott „korszerűsítés” kifejezés pontosítását javasoljuk, egy zárójeles rész szerepeltetésével, a következők
szerint: „korszerűsítésének (indokolt esetben ideértve az adott ingatlanon megvalósuló helyettesítő új építéseket is)”.
A 6. prioritáson belül a „közel nulla energiaigényű épületek” kifejezés helyett több helyen is egyéb, pontatlan meghatározások szerepelnek: ez következetesen javítandó.
A 98. oldalon, valamint a 100. oldalon a 2. vastagbetűs címben szereplő, az épületekre vonatkozó pontatlan meghatározás „közel zéró szén-dioxid kibocsátású”) helyett a
hivatalos, különböző jogszabályokban alkalmazott „közel nulla energiaigényű” kifejezés a megfelelő.
A 6.2 „Pénzügyi eszközök alkalmazása az energiahatékonysági fejlesztések finanszírozása során” c. intézkedésnél a 100. oldal felső bekezdésében pontatlanul szerepel az EPCre történő hivatkozás.
(Az EPC-t (Energy Performance Contracting) egyébként célszerű lenne feltüntetni a 146. oldalon, a Rövidítések Jegyzékében.)
A bekezdés első mondata a 2012/27/EK irányelv 18. cikk (1) bekezdés d) pontjával összhangban (mivel abban a felújítások csak „különösen”, angolul: „in particular” szerepelnek)
a következőképpen módosítandó: „A 2012/27/EU irányelv 18. cikke felhívja a tagállamokat a közszférában – különösen az épületek felújítása során – az EPC alkalmazásának
ösztönzésére”.
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Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az 5. prioritásnál a 85. oldalon található, indikátorokat tartalmazó táblázat további indikátorokkal történő kiegészítését javasoljuk.
Elsősorban a következő indikátorokat javasoljuk: „A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített középületek száma, területe (db, m2)”; „A fejlesztések
eredményeként felújított vagy újonnan épített lakóépületek száma, területe (db, m2)”; „A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakások száma, területe (db,
m2)”.

2013. december 11. 14:29

Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az 5.5 „Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával, illetve új közel zéró szén-dioxid kibocsátású épületek
létesítése” c. intézkedésnél a „közel nulla energiaigényű épületek” kifejezés helyett több helyen is egyéb, pontatlan meghatározások szerepelnek: ez következetesen javítandó.
A címen belül a 80. oldalon, valamint a 81. oldalon több helyen is szereplő, az épületekre vonatkozó pontatlan meghatározások („közel zéró szén-dioxid kibocsátású”; „közel zéró
emissziójú”, „közel nulla szén-dioxid kibocsátású”, „közel nulla kibocsátású”) helyett a hivatalos, különböző jogszabályokban alkalmazott „közel nulla energiaigényű” kifejezés a
megfelelő.
Az 5.5 intézkedésnél lehetőség van ugyan új építések megvalósítására, ezen túlmenően ugyanakkor fontos az ún. „helyettesítő” új építés fogalmának az „épületek korszerűsítése”
fogalomkörébe történő beillesztése is. A hazai épületállomány mintegy 70%-a korszerűsítésre szorul, de az esetek jelentős részében a felújítás gazdaságosan nem valósítható
meg. Rendkívül fontos ezért annak biztosítása, hogy azokban az esetekben, amikor egy leromlott, energetikailag pazarló épület korszerűsítéséről születik döntés, akkor a felújítás
és az adott ingatlanon megvalósuló (a valódi, „zöld mezős” új építéstől megkülönböztetendő) ún. helyettesítő új építés egyenrangú alternatívák legyenek, közülük a
legoptimálisabb megoldást lehessen választani. Megóvandó építészeti értékek (pl. műemléki épületek) esetében az épületek megőrzése, felújítása fontos feladat, egyébként
azonban a gazdaságossági szempontok kell, hogy előtérbe kerüljenek. A cél az, hogy ezekben az esetekben a leginkább költséghatékony megoldás mellett születhessen
megalapozott döntés (ld. pl. 2010/31 EU Irányelv, Preambulum, 10. bekezdés: "a költségek szempontjából optimális egyensúly jöjjön létre a szükséges beruházások és az épület
teljes élettartamára vetített energiaköltség-megtakarítás között"). Egyes esetekben a felújítás, más esetekben a helyettesítő új építés vagy az új építés jelent gazdaságos és
tartós minőséget hozó megoldást. A helyettesítő új építés és az új építés esetén is minimum a komplex felújításhoz kapcsolódó támogatásnak kell rendelkezésre állnia.
Az említettek miatt a következő szövegrészek módosítását javasoljuk:
- a 79. oldal közepén az épületekre vonatkozóan alkalmazott „korszerűsítés” kifejezés pontosítását javasoljuk, egy zárójeles rész szerepeltetésével, a következők szerint:
„korszerűsítésének (indokolt esetben ideértve az adott ingatlanon megvalósuló helyettesítő új építéseket is) és új, energiahatékony épületek építésének”;
- a 80. oldalon az alulról második bekezdésben szintén a „korszerűsítés” kifejezés kiegészítéssel történő pontosítását javasoljuk: „korszerűsítéseit (indokolt esetben ideértve az
adott ingatlanon megvalósuló helyettesítő új építéseket is) tervezzük támogatni”.
Az 5.5 intézkedésnél a 81. oldal legfelső bekezdésének jelenlegi szövege szerint lehetőség van ugyan EU-támogatás felhasználásával új építések megvalósítására, de ebben az
esetben a jelenlegi jogszabályi feltételekhez, illetve a későbbiekben (a középületeknél 2015. január 1-től, egyéb épületeknél 2018. január 1-től) életbe lépő ún. költségoptimalizált
szinthez képest még szigorúbb, ún. közel nulla energiaigényű épületek követelményrendszerének kellene megfelelni. (A hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban levő
épületek esetében a közel nulla követelményt csak 2018. december 31-től, egyéb épületek esetében pedig 2020. december 31-től kellene egyébként alkalmazni.)
A közel nulla energiaigényű épületek építésének, illetve a megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzése fontos cél, ez azonban csak az erre irányuló támogatásoknak a
jelenleginél ösztönzőbb hatást biztosító, egyúttal pontosabb megfogalmazásával valósítható meg.
A jelenlegi szöveg ennek alapján két szempontból is átalakításra szorul:
1) amennyiben kizárólag a kötelező energiahatékonysági követelményeken túlmutató fejlesztések kerülnének támogatásra, ez azt jelentené, hogy a hatóságok használatára
szánt vagy tulajdonukban levő épületeknél 2019-2020 között már nem lenne lehetőség EU-támogatás felhasználásával új építésre, hiszen számukra ekkor már a közel nulla
energiaigényű épület követelményrendszere kötelező – ez nem lehet reális cél, ez a rész törlendő;
2) Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról szóló, várhatóan 2014 februárjától hatályos, jelenleg notifikációs
eljárás alatt lévő BM-rendelet meghatározza a közel nulla energiaigényű épületek fogalmát. Bár a fogalom a későbbiekben még várhatóan átalakul, a költségoptimalizált és a
közel nulla szintek közötti költség-különbség várhatóan viszonylag alacsony lesz, így azokban az esetekben, amikor az energiahatékonysági jogszabályi követelmények már a
költségoptimalizált szintet írják elő (pl. középületek 2015. január 1-től), a támogatás alapjaként kizárólag a két szint különbözetének meghatározása nem lenne igazán motiváló
hatású, ez nem ösztönözné kellő mértékben a közel nulla energiaigényű épületek építését. Ez a rész emiatt szintén átalakításra szorul.
A jelzett problémák kiküszöbölése érdekében a 81. oldal legfelső bekezdésének átalakítását, egyúttal új (a közel nulla energiaigényű épületek építéséhez és a megújuló
energiaforrások alkalmazásához egyaránt motiváló hatást biztosító) szövegrész beillesztését javasoljuk, a következők szerint: „Ezen felül az intézkedés keretén belül támogatni

tervezzük az új, közel nulla energiaigényű épületek létesítését is. Ez esetben a támogatás alapjául a közel nulla energiaigényű épület építéséhez szükséges beruházások és az
energiahatékonysági jogszabályi követelményeknek történő megfeleléshez szükséges beruházások különbözete, de minimum a (közel nulla energiaigényű épületek építéséhez
jogszabály szerint kötelező) megújuló energiaforrások alkalmazásához kötődő, az adott épületben indokolt beruházások költsége szolgálna. Az új, közel nulla energiaigényű
épületek létesítése ezáltal a megújuló energiaforrások alkalmazásához is fokozottan hozzájárul.”
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Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Technikai segítségnyújtás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet nevében kérjük és javasoljuk az egységes Kárpát-medencei makroregionális elemzési, értékelési, monitoring és szakmai rendszer
kiépítésének és működtetésének hatékony biztosítása és új együttműködések kialakítása érdekében a következő fejlesztési javaslatokat integrálni a prioritás forráskeretének
minimum 10%-a, maximum 15%-a mértékéig:
• A makroregionális, Kárpát-medencei fejlesztések központi koordinációjának biztosítás a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és partnerei által.
• Határon átnyúló megalapozó szakmai anyagok, módszertanok, programok és projektek tervezési, elemzési, értékelési, információs és szakmai, valamint disszeminációs
szolgáltatások és szakmai projektek célzott és kiemelt támogatásának biztosítása.
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Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az NSKI nevében kérjük és javasoljuk az egységes Kárpát-medencei makroregionális megújuló energiaforrások felhasználásának növelése érdekében a következő fejlesztési
javaslatokat integrálni a prioritás forráskeretének minimum 10%-a, maximum 15%-a mértékéig:
• A Fenntartható zöldOtthon Program megvalósításához pénzügyi eszközök biztosítása.
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Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az NSKI nevében kérjük és javasoljuk az egységes Kárpát-medencei makroregionális megújuló energiaforrások felhasználásának növelése érdekében a következő fejlesztési
javaslatokat integrálni a prioritás forráskeretének minimum 10%-a, maximum 15%-a mértékéig:
• A Fenntartható zöldOtthon Program összehangolt képzési, foglalkoztatási kiemelt projektje a Kárpát-medencében.
• Kárpát-medencei intézményi felújítási- és energiahatékonysági program.
• Fenntartható Energiagazdálkodás Kárpát-medencei Szolgáltatási Hálózat – energiatudatos települések és intézmények, megújuló energiaforrások komplex alkalmazása.
• Energiahatékonysági, környezetvédelmi szemléletformáló programok támogatása a Kárpát-medencében.
• Termál- és földhő hasznosítási program a Kárpát-medencében.

2013. december 11. 13:32

Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az NSKI nevében kérjük és javasoljuk a Kárpát-medencei biológiai sokféleség védelme és helyreállításának előmozdítása érdekében a következő fejlesztési javaslatokat
integrálni a prioritás forráskeretének minimum 10%-a, maximum 15%-a mértékéig:
• Natura 2000-es területek és zöld infrastruktúrák számának növelése a Kárpát-medencében.
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Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az NSKI nevében kérjük és javasoljuk a Kárpát-medencei szintű hulladékkezelési létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése érdekében a következő fejlesztési
javaslatokat integrálni a prioritás forráskeretének minimum 10%-a, maximum 15%-a mértékéig:
• Kialakított hulladék-újrahasználati központok, gyűjtőpontok, gyűjtőudvarok számának növelése a Kárpát-medencében.
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Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az NSKI nevében kérjük és javasoljuk az egységes Kárpát-medencei makroregionális fenntartható gazdasági, társadalmi, környezeti dimenzió kialakítása, előmozdítása
érdekében a következő fejlesztési javaslatokat integrálni a prioritás forráskeretének minimum 10%-a, maximum 15%-a mértékéig:
• Határon átnyúló integrált ivóvízminőség javítás és szennyvízkezelés fejlesztése.
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Nemzetstratégiai Kutatóintézet
A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás
Az NSKI nevében kérjük és javasoljuk az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és- kezelés Kárpát-medencei szintű előmozdítása érdekében a
következő fejlesztési javaslatokat integrálni a prioritás forráskeretének minimum 10%-a, maximum 15%-a mértékéig:
• A prioritás tengely kiterjesztése a Kárpát-medencére, erősítve a gazdasági és társadalmi kohéziót, és csökkentve a különböző régiók közötti, a fejlettségi szintben meglevő
különbségeket.
• A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megalapozásához nélkülözhetetlen Kárpát-medencei makroregionális szintű térbeli tudásbázis és adatbázis megteremtése.

• Kárpát-medencei Katasztrófavédelmi Hálózat létrehozása (katasztrófa kockázat kezelés fejlesztése, lakosság és intézmények felkészítése a természeti katasztrófák kezelésére.
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Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Egyéb észrevétel
Javaslatok az Operatív Program szövegének kiegészítésére:
4.4 (új, önálló alfejezeteként)
Az ERFA és az ESZA transzregionális, határokon átívelő felhasználása
A 2014-20-as időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap (KA) esetében lehetőség lesz a programterületen kívüli, de Union belüli projektek
megvalósítására, a két alap egyenként 15%-a erejéig.
Magyarország az ERFA és a KA forrásait a KEHOP-ban transzregionális, határokon átívelő fejlesztésekre az alapok felhasználásáról szóló rendeletekben meghatározott mértékig
igénybe kívánja venni.
/Ebből következően a KEHOP specifikus célterületeként kérjük meghatározni a programterületen kívüli, de Unión belüli célterületeket is./
A 8. fejezet utolsó bekezdés önálló, új pontjaként:
A programterületeken kívüli, de Unión belüli makro- és transzregionális fejlesztések koordinált és szinergikus megvalósításának biztosítása az arra kijelölt kormányzati szervek
révén.
11.4. új pontként javasoljuk a Partnerségi Megállapodás 1.5.4 (Horizontális politikák célkitűzései) fejezet átvezetését.
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Berndt Mihály
Egyéb észrevétel
Véleményemet a közhasznú tevékenységet folytató OPAKFI tudományos egyesület nevében írom. Az Egyesület tömöríti a környezeti zaj elleni védelem területén működő
szakértőket, szakmai szervezeteket.
A „zaj” a környezetvédelem mostohagyereke – fogalmazott az EU Bizottság az 1996-ban kiadott „Zöld Könyv”-ében. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy nem sok minden változott a
megítélésben hazánkban sem.
Azt, hogy a környezeti zaj mennyire meghatározója a városi lakosság komfortérzetének, mennyire meghatározója a környezetállapotnak, mutatja, hogy a lakossági panaszok nagy
hányada a környezeti zajjal függ össze, jóval nagyobb mértékben, mint például a levegőszennyezéssel. (V.ö.: Állampolgári Jogok Biztosa Hivatalának statisztikai mutatói.)
A környezeti zaj elleni védelem történetében mérföldkőnek számít az uniós előírásoknak megfelelő stratégiai zajtérképek és erre épülő intézkedési tervek előállítása, mely az
elmúlt években megtörtént.
Az ezzel előállt adatbázis nem csak a meglevő helyzetet hivatott bemutatni, hanem alkalmas arra, hogy tervezett változtatások hatását vizsgáljuk, részletesen bemutassuk,
részleteiben elemezzük! Ezzel a városi környezet zajállapotának javítása, a még meglevő háborítatlan területek védelme lehetővé válik. A környezeti zaj "kezelhető" a városainkban!
Ezt a rendszert nem csak előállítani volt szükséges, hanem legalább ilyen fontos naprakészen tartásuk, működtetésük - nem beszélve arról, hogy 5 évente történő frissítésük
uniós irányelvben foglalt kötelezettség!
Ha a városi környezetben élők környezetminőségének javításáról, a kedvező helyzetek megelőzéséről beszélünk, akkor ezen összetevő nélkül ezt nem tehetjük meg!
A Dokumentum 129. oldalán a tervezett intézkedések főbb típusai között szerepel a "levegőszennyezés és zajterhelés folyamatos nyomon követése".
Azonban nem szerepel 29. oldal kiválasztott beruházási prioritásai között a zaj elleni védelem.
Azt gondoljuk, ma már nem lehet Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programról beszélni úgy, hogy a környezeti zaj elleni védelem területe meg sem jelenik érdemben
a Dokumentumban!
Kérjük, hogy a programban jelenjék meg a stratégiai zajtérképek és erre épülő intézkedési tervek készítésének és megújításának, működtetésének támogatása! Mindez nélkül a
"városi környezetállapot javításáról" nem lehet beszélni!
Szeretnénk, ha a Dokumentum ezzel a szegmenssel kiegészítve bizonyítéka lehetne annak, hogy a környezeti zaj elleni védelem mára Magyarországon már nem a
környezetvédelem "mostohagyereke".
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Magyar Energiahatékonysági Intézet
Egyéb észrevétel
Az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája
Kérjük, hogy a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület kerüljön feltüntetésre (és bevonásra) az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája, az
„Országos vállalkozói érdekszövetségek, kamarák” kategóriába. A Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület (TLE) 1996 óta működő szakmai szervezet. Az
Egyesület az építőanyag szakmával és számos civil szervezettel közösen azon munkálkodik, hogy a magyar lakásépítés, lakásfelújítás, az otthonteremtés ügye kedvező irányba
haladjon.
A TLE tagjai a legnagyobb hazai építőanyag gyártó cégek és szakmai szervezetek.
http://www.lakasepitesert.hu/?menu=tagok
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Gajzágó Gergő Attila
Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Kérem, kiemelten támogassák a 2000 fő alatti települések szennyvízhálózatának kiépítését, mert nálunk az M6-os autópálya mellett már több befektető a szennyvízhálózat hiánya
miatt nem települt meg. Tehát ez a fejlesztés nagyon komoly munkahelyteremtő hatással is rendelkezik Daruszentmiklóson.
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Medve József
Egyéb észrevétel
A magam részéről igen örülök a lehetőségnek, hogy a véleményem megoszthatom Önökkel! Köszönet az emberiségnek, azoknak az embereknek akik megalkották, létrehozták
az internetet, amelyet ha nem is profi módon, de kezelni, használni tudom valamennyire! Így lehetőségem van egyszerű állampolgárként is „ elmondani” illetékes helyen
gondolataimat.
Egyetértek a kormányunk jelenlegi fejlesztési, gazdálkodási programjaival, mert annak idején, az 1960-as évek derekán a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Felsőfokú
Szakiskolában volt egy nagyon jó gazdaságtant is oktató tanárunk, aki a következőkre tanított: A hiánnyal gazdálkodni nem lehet! Fejleszteni a megtermelt javakból szabad, csak
abból érdemes! A kölcsönből történő fejlesztés drága, elviszi a megtermelt haszon nagy részét, így nem marad elegendő jövedelem a fejlesztésekre!
Örülök az új panel programnak! Ennek kapcsán hívnám fel figyelmüket egy – a véleményem szerint- jelentős, országos problémára!
Az 1970-es, 80-as évek lakás privatizációja – mely lerázta az állami lakásokkal való törődést, a lelakott, elhanyagolt lakások minden nyűgét, baját, a benne lakók nyakába zúdította
- ma legalább annyi embernek okoz nehézséget, bosszúságot, mint a deviza hitelek törlesztő részletei! Az akkori politika „bele kényszerítette az embereket” az általuk használt „
állami lakások” megvételébe, -hiszen a bentlakók joggal féltek az esetleges új tulajdonos kénye-kedvétől - mely tény napjainkban igen nagy költség ráfordítást igényelne, hogy a
korunk követelményeinek megfelelően szigetelt, energia takarékos lakásokká váljanak. Mire gondolok én? Az elöregedett, szigeteletlen víz- csatorna rendszer cseréje, az öreg
gázvezetékek és rossz megoldású konvektoros fűtési rendszerek, valamint a biztonsági rendszer nélküli gáztűzhelyek cseréje, a házak külső szigetelése szükséges lenne az 50120 éves házak vonatkozásában is !
Az ezekben a lakásokban élők igen idősek, kis nyugdíjasok. / A nagy nyugdíjjal rendelkező „párt” nyugdíjasok nem ezekben a házakban laknak./ Jó ha a jelen megélhetőségükhöz
a közüzemi díjakat, a közös költséget ki tudják gazdálkodni a gyógy költségek mellett. Gyermekeik, ha vannak, már az unokákat járatják iskolába, így a szülők „ támogatására”
nem sok lehetőségük marad, mondhatni semmi. Egy ház felújításhoz felvett hitel törlesztésére, lakásonként 8-10 ezer Ft/hó, vagy még több – nincsen lehetőségük! Másrészt a
jelentősen eltérő élet körülményeik, érdekeik miatt, a lakóközösség egy estleges felújításhoz nem tud egy igenlő többségi határozatot hozni.
Nem tudom, hány tízezer ilyen gonddal küszködő lakás van az országunkban, de nagyon sok lakóközösség, társasház, lakásszövetkezet, az biztos!
Gondoljunk bele! Egy ilyen eldöntött program, mennyi kis és középvállalkozásnak adna hosszabb időre munkát! Nagyon sok új munkahely teremtése mellett! Milyen sok anyagot
kellene ehhez legyártatni! Víz és gázvezetékek, ezek szigetelő anyagai, a bontott falak helyreállítása, új fűtési rendszerek kiépítése, új elektromos vezetékek, mindennek
megtervezése , kivitelezése! Természetesen mindezt az új lakások építése mellett.
Ennek az elképzelésnek,- javaslatnak- a megvalósítása, - véleményem szerint – csak igen magas, 70-80 %-os állami, uniós, önkormányzati támogatással lenne megvalósítható!
A ráfordítások nagy része, adók és járulékok formájában visszajutna a költségvetésbe, az államkasszába. Talán felölelné a következő 2014- 2020 közötti időszakot.
A saját tapasztalatomat, - ha nem is általánosítva – osztom meg Önökkel. Tudom, tisztában vagyok azzal a ténnyel Önök nem egyedi estekkel foglalkoznak, de ezekből adódnak
össze a nagy feladatok!
Konkrétabban szeretném a felvetésem kapcsán felhívni a figyelmüket a Lágymányosi Lakótelepen az 1960-as években épült lakások jelen helyzetére. Ezek a házak voltak az
elsők, az úgynevezett „szövetkezeti lakások” melyeket tanácsi elosztás után vehettek meg a kijelöltek, kamatmentes kölcsönnel. /Eredetileg a házakat az akkori BM rendelte meg,
de az építési problémák miatt nem vették át, így lettek szövetkezeti házak! - A falak olyan vékonyak, még sóhaj is áthallatszik az egyik lakásból a másikba./
A házak nem panel lakások, de nem is hagyományos építésűek. Vasbeton váz, tégla berakással. Így tán egy panel programra nem is pályázhatnánk. Tíz házról, összesen 1080
lakásról van szó. / Irinyi József utca, Baranyai utca, Budafoki út, Szerémi sor./ 1963-ban épültek az első házak. Az akkori „elveknek”, elképzeléseknek megfelelő modern , a mai
szemmel nagyon elrontott épületek ezek.
Néhány szó ezekről az elvekről! Nagy konyha nem kell, mert mindenki a munkahelyén, gyerekek az iskolában, óvodában ebédelnek, a vacsorát meg éthordóban hazaviszik, tehát
főzni nem kell! / A főiskolán ez volt a diploma záró dolgozatom témája, a József Attila lakótelep vonatkozásában./ Nem kell nagy fürdőszoba, mert a ház rendelkezik
mosókonyhával, szárítószobával. / Ezt két év alatt, lelakták, tönkre tették a lakók./ Meg a telepen ott a patyolat. Elektromos áram nem sok kell, elég a befalazott, -nem csövezett”
alumínium vezeték. / Csak rádió, televízió./ Földelt csatlakozás csak egy helyen, a fürdőszobában! Ma cserélni a vezetékeket, csak a fal megbontásával lehet, hiszen a
megnövekedett áram igényt nem bírják a vezetékek. Fűtési energia, számolatlanul, méretlenül! A téli mínusz 20 fok estén is csak nyitott konyhaablak mellett lehetett aludni !
Manapság, a távhő szabályozása mellett meg, penészednek a falak, a külső szigetelés hiányában fellépő „ hőhíd” következtében! Ez meg nagyon egészségtelen!, Arról nem
beszélve, hogy az idős lakók fáznak!! Házaink víz-csatorna rendszerét, tudomásom szerint 30 évre tervezték. Ma már 50 évesek. Lépcsőházanként 4 befalazott csatornában jut fel
a 8 emeletre, tehát felújításhoz, minden lakásban bontani kellene, / wc-t , fürdőszobát/ Ugyanakkor, a lépcsőházban, a „tűzoltó” száraz vezeték mellet, kihasználatlan hely lenne,
de jelenleg a rendeletek ennek kihasználását nem teszik lehetővé. Évekkel ezelőtt a lakásszövetkezet vezetése kísérletet tett, egy egységes nyílászáró cserére, de ez kudarcba
fulladt! A lakások tulajdonosai nagyon megváltoztak. A mi szövetkezetünk estében kb. 25% az „őslakos” Az új tulajdonosok mellet, nagyon sokan csak befektetési céllal vettek
lakást, nem érdekük a ráfordítás, a további befektetés a lakás minőségi javítását, felújítását illetően. Az eltérő célú lakás tulajdonlás, más társasházakra is jellemző!
Nem időrablásként, de általánosítható esetként, kérem olvassák el egy 10-12 évvel ezelőtti panaszom vizsgálatát, ill. annak eredményét. A téli külső éjszakai mínusz 5-6 fokos
hideg mellet, a lakószoba szélső falának hőmérséklete +8-+10 fok között, míg a belső falának hőmérséklete +21-+22 fok között ingadozott, két napi méréssel. Ekkor már FŐTÁV
külső érzékelőkkel szabályozta a lakások fűtését. Hiába szereltettünk költségmegosztót, termosztátos radiátor szelepeket, a szerződött hőmérsékletet csak az összes szelep
teljes kinyitásával lehetett elérni a lakásban, tehát a plusz költség teljesen felesleges volt. / Tudom ma már kormányrendelet írja elő a szélső és a felső lakások alacsonyabb
hődíj fizetési lehetőségét, de nem ez a megoldás, hanem a külső szigetelés!!! / A penészesedésre azt mondták, többet kell szellőztetni! Akkor meg télen hideg a lakás! Tehát
miénk a döntés lehetősége, vagy fázunk, vagy mérgezzük magunkat a penésszel. / Mi páraelszívót üzemeltetünk, jelentős áram költséggel!/ Persze akkor sem párás a lakás,
penészes a fal, ha nem főzünk, nem fürdünk, nem mosunk a lakásainkban! A végső és jó megoldás, csak a külső szigetelés, tudomáson szerint! Ennek központi támogatása
megint sok gondot vet fel, mert ha pl. valaki bérbeadási céllal vett lakást, /netán kettőt, hármat,/ azt milyen alapon támogassa az állam vagy az önkormányzat? Egy állással
rendelkező, szorgalmas fiatal, könnyen tudja vállalni a szigetelés költségeihez felvett hitel törlesztését, de egy 70-80 ezer Ft-os nyugdíjjal rendelkező idős ember nem!
Én a magam részéről , megértem, a sportpályák építésének jelentőségét, fontosságát, / épp testben, épp lélek!/. Egyetértek a filmgyártás, a színházak támogatásával és minden
olyan ráfordítással amely az emberek életminőségét javítja, s amelyre a gazdaságunknak lehetősége van.
Kérem mérlegelni! Az általam említett házakban élő, idős emberek, akik megélték a második világháború borzalmait, küszködtek az ujjá építés nehézségeivel, elszenvedték az
56-so forradalom megtorlásait, / kevés olyan idős ember van, kevés olyan család, ahol ne lennének keserű emlékek, az elmét, a szellemet nyomorító szocialista időkből / az
életük alkonyán megérdemelnének annyi törődést, támogatást, mint a panelekben élők! Természetesen ezekből a házakból ugyanúgy távozik a környezetbe az energia, mint a
panelokból! Ugyanúgy tönkrementek a víz és gázvezeték , fűtési rendszerek, mint a panelokban!
Kérem mérlegelni, a lehetőséget megteremteni a 2014-2020-as időszakban az említett, általam felhozott gondok megoldására! Ne feledjék a régi mondást: a polgárok
gazdagsága, az állam gazdagsága.
Az előzőekben leírtakat a saját környezetemben tapasztaltak alapján írtam, az országos helyzetet, az ügy nagyságát felmérni nem tudom!
Engedjék meg, soraimat, Fontenelle középkori francia író ,filozófus gondolatával zárjam. „ Nincs az a tudatlan, akitől a világ legnagyobb tudósa ne tanulhatna valamit.”
Köszönöm, hogy meghallgattak.
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Bardóczi Sándor
Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések beavatkozási irányon belül fontos specifikus célnak tartanánk a folyóink mellékágainak komplex rehabilitációs programját
(halbölcső szerep, turisztikai szerep, ártéri gazdálkodás szerep, táji érték szerep, természetvédelmi szerep), valamint a települési helyi értékvédelmi program (egyedi tájérték,
helyi természetvédelmi terület és értékek) beindítását.
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Bardóczi Sándor
Egyéb észrevétel
Az egészséges, fenntartható környezet biztosítása horizontális célok közül hiányoljuk a települési zöld infrastruktúra (egyébként az EU prioritásrendszerében kiemelten szereplő)
beavatkozási irányt. Ennek közvetlen és specifikus céljai lehetnek:
városi zöld gyűrűk és zöldfolyosók erősítése
szabadtéri sport és rekreációs területek fejlesztése
oktatási és egészségügyi intézmények oktatást, nevelést, testedzést, rehabilitációt és rekreációt szolgáló kertjeinek fejlesztése
patakok, vízfolyások, tavak, vízpartok természetközeli revitalizációja
lakóterületi játszóterek rendezése, fejlesztése
zöldfelületi arány növelése
fasorok, zöldsávok, fásított sétányok fejlesztése
közparki, közkerti fejlesztések
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Bardóczi Sándor
A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A horizontális célok között az anyag első helyen említi a "Klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása" célt, amelyen
belül azonban csak két beavatkozási irányt nevesít (Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, természeti katasztrófák kockázatának csökkentése). Álláspontunk szerint a
beavatkozási irányok közé - tekintettel arra hogy napjainkra felértékelődött a városok szerepe, ahol a kedvezőtlen városi klimatikus viszonyok miatt a klímaváltozás negatív hatásai
fokozottan érvényesülnek - fel kellene venni a városi klímajavító intézkedések beavatkozási irányt. Ennek közvetlen és specifikus céljai lehetnek:
jelentős párologtató felületetet, állományklímát biztosító városi zöldfelületek és városon belüli víztestek létesítése és fejlesztése
a helyben szikkasztás, esővízgyűjtés, öntözéses felhasználás, a vízzáró burkolatok csökkentése, vízmegtartás elősegítése
városi fasorok telepítése
a lokális klímát javító tetőkertek és zöld falak telepítésének támogatása
Mindezeken felül a természeti katasztrófák kockázatának csökkentése beavatkozási irányokhoz szükségesnek tartjuk specifikus célként megjeleníteni a hóátfúvás ellen védő és
mezővédő erdősávok telepítése specifikus célt (amelyek hiányára éppen az idei katasztrofális, az autópályákat is megbénító hótorlaszok hívták fel a figyelmet). A klímaváltozáshoz
való alkalmazkodás beavatkozási irányon belül javasoljuk kiemelt specifikus célként megjelölni a "teret a folyóknak" elvet, amely az árvizek kártételei elleni védekezésnek egy az
egyre hektikusabb vízjárások miatt kialakult formája egész Európában, amely során korábbi intenzívebben igénybe vett, ám árvízzel fenyegetett területeket extenzívebb
hasznosításra állítanak át a szükséges kisajátítási és rehabilitációs munkák elvégzése mellett.
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A Magyar Energiahatékonysági Intézet állásfoglalása a KEHOP társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetével kapcsolatban
- összefoglaló Az KEHOP energiahatékonyságra vonatkozó részei jórészt helyesen állapítják meg az energiahatékonysági beruházások terén támogatandó tevékenységek körét, bár nem
hangsúlyozzák ki eléggé az energiahatékonyság kiemelkedő munkahely- teremtési és gazdaságfejlesztési potenciálját, azt, hogy az energiahatékonysági beruházások kitörési
pontot jelentenek a magyar gazdasági jelenlegi helyzetéből.
Mivel az Épület-energetikai Stratégia még mindig nem elérhető, ezért a KEHOP-ból hiányoznak az elérni kívánt megtakarításokra vonatkozó PJ-értékek. Mivel így becsülni sem
tudjuk a tervezett energiahatékonysági támogatások mértékét, szükségesnek tartjuk a KEHOP társadalmi egyeztetés megismétlését a tervezett megtakarításokra vonatkozó
számok nyilvánosságra hozatalát követően.
A KEHOP egy prioritástengelybe helyezi az épület-energiahatékonyságot, és a nagyméretű önálló megújulós létesítményeket. Ez azonban két teljesen különálló piac, eltérő
szereplőkkel, más szabályozással. Az energiahatékonysági termékek iparának fejlesztése Magyarországon csak akkor lehetséges, ha a KEHOP tervezhető, kiszámítható
támogatási összegeket tartalmaz. Ezért javasoljuk az épület-energiahatékonyság külön prioritási tengelybe szervezését, önálló támogatási főösszeggel.
A KEHOP csak érintőlegesen tárgyalja az energiahatékonyságot segítő pénzügyi eszközöket, és nem tartalmaz részleteket a Partnerségi Megállapodásban már szereplő
Energiahatékonysági Alapról, és nem tárgyalja Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszerrel történő összehangolás módját. Javasoljuk az innovatív finanszírozási eszközök és az
Energiahatékonysági Alap részletes kidolgozását a szakértők és az ágazati szereplők bevonásával. Az Alap a kiszámítható és tartós energiahatékonysági finanszírozás
legfontosabb eleme.
Szeretnénk emlékeztetni, hogy szakmai szervezetek nemrégiben mutatták be a Hazai Hatékonyság programot, amely nemzetgazdasági hatáselemzések alapján mutatja be az
energiahatékonyságra fordítandó összegeket, és javaslatot tesz egy energiahatékonysági Alap kialakítására is. A program elérhető itt: www.hazaihatekonysag.hu

A Magyar Energiahatékonysági Intézet állásfoglalása a KEHOP társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetével kapcsolatban
1 Általános észrevételek
1.1 Még nem elérhető az Épületenergetikai Stratégia, és így nem értékelhető a KEHOP
Az anyag energiahatékonyságra vonatkozó részei csak erős megszorításokkal véleményezhetőek, hiszen a lakossági energiahatékonysági megtakarítások esetén hiányzik az
elérendő megtakarítás mértéke. Ez később kerül meghatározásra, az még mindig kiadásra váró Épületenergetikai Stratégia alapján. Ennek megfelelően szükség lesz egy újabb
társadalmi egyeztetésre, amikor a KEHOP által elérni javasolt megtakarítások már ismertek.
A MEHI javaslata: Javasoljuk a társadalmi egyeztetés megismétlését a KEHOP kész verziójával.
1.2 Energiahatékonyság és megújulók együttes kezelése
Az energiahatékonysági ágazat számára jelentős probléma, hogy a nagy, hálózatra termelő megújuló energiaforrások támogatása, a távhőfelújítás, valamint a lakossági
energiahatékonyság közös prioritásban szerepel, így ugyanis nem becsülhető az energiahatékonysági piac várható mérete a 2014-2020-a időszakban. Ameddig nem tudjuk
megbecsülni, hogy mondjuk 2017-ben hány m2 szigetelőanyagra, vagy hány db kazánra lesz szükség, addig nem számíthatunk arra, hogy jelentős új hazai termelőkapacitások
jönnek létre. Annak ellenére, hogy a megújulók és az energiahatékonyság közös célt szolgálnak, a két terület két külön piacot jelent a termékek és a piaci szereplők tekintetében,
és a támogatottak köre is gyakran elválik.
A MEHI javaslata: Javasoljuk, hogy hozzanak létre külön épület-energetikai prioritástengelyt, amely a jelenlegi 5. prioritás-tengely 2. számú prioritásából. Ha ez nem lehetséges,
akkor legalább határozzák meg, hogy mennyi jut az épület-energetikára az 5. prioritás-tengelyből. Ez nagyban segítené az iparfejlesztést.
2 Részletes észrevételek:
Az alábbiakban a szöveg egyes szakaszaihoz tartozó észrevételeinket soroljuk fel:

2.1 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, Prioritási tengely 2 (41- 44. oldal)
A 2. prioritási tengelyben megjelölt célok fontossága nem vitás, de nem fedi le az adaptáció terén szükséges legfontosabb feladatokat, inkább a katasztrófavédelmi rendszer
intézmény-fejlesztési szempontjait látszik előtérbe helyezni.
A prioritási tengely egyáltalán nem foglalkozik az épületek hővédelmi beruházásaival. Az éghajlatváltozás a legnagyobb mértékű és legkomolyabb életveszélyt jelentő hatása a
nyári hőhullámok felerősödése, ami Magyarországon is dokumentált módon sok öreg, illetve beteg embert ölt már meg idő előtt. Ez a tendencia erősödni fog az éghajlatváltozás
erősödésével, és az egyik fő megoldási irány az öregek otthonainak, illetve kórházaknak a hővédelme (szigeteléssel, illetve légkondicionálással), illetve önkormányzati hűsölők
kialakítása. Ez a feladat-csokor nem szerepel nevesítve a prioritásban.
A MEHI javaslata: A nyári hővédelmet szolgáló közületi beruházások kerüljenek kifejezetten nevesítésre a KEHOP-ban, mint támogatandó beruházások
2.2 A támogatások által elérendő megtakarítások szintje (78. oldal)
A KEHOP által a Nemzeti Reform Program alapján megjelölt 10%-os energiahatékonysági célkitűzés elavult, hiszen a Kormány felülírta a Nemzeti Reformprogramban foglalt
vállalást, amikor az Energiahatékonysági Irányelv keretében 2013 áprilisában Magyarország 17,5%-os energiahatékonyság-növekedést tűzött ki célul. A Kormány által beadott
anyag itt érhető el: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/reporting/2013/hu_report2013_hu.pdf. A magyar Kormány célkitűzése értelmében a primer energiafelhasználás a
2020-ra becsült „ölbe tett kéz” forgatókönyv szerinti 1349 PJ helyett csak 1113 PJ lesz, ami 17,5%os csökkentést jelent.
Fontos megemlíteni azt, hogy a fent említett „ölbe tett kéz” forgatókönyv egészen biztosan nem reális, hiszen olyan növekedési ütemet feltételez, ami teljesen ellentétes az elmúlt
tíz év tendenciájával. Az 1113 PJ primer energiafogyasztási szintet akkor is alulmúljuk, ha a KEHOP egy forintot sem költ energiahatékonyságra. Ezt mutatja az alábbi ábra:
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Mivel a jelenlegi célkitűzés már lényegileg teljesült, és a KEHOP támogatási összeget sem rendelt az energiahatékonysági beruházások mellé, valamint a Nemzeti
Épületenergetikai Stratégia még nem jelent meg ezért megbecsülni sem lehet, hogy mekkora támogatási összeg jut majd energiahatékonyságra.
A MEHI javaslata: A KEHOP tűzze ki célként, hogy hány PJ-t kiván elérni az épület-energiahatékonysági beruházások támogatásával. A Hazai Hatékonyság program szerint pl.
23,5 PJ reálisan megtakarítható az épület-energiahatékonyságból 2014 és 2020 között.
2.3 Az energiahatékonysági beruházások nemzetgazdasági hatásai (79. oldal)
Szemben más részterületekkel (lásd pl. 86. oldal), a KEHOP nem domborítja ki az energiahatékonysági beruházások iparfejlesztési és munkahely-teremtési előnyeit, noha ezek
igen jelentősek. Az energiahatékonysági beruházások munkahelyteremtő képessége mind költséghatékonyságban mind volumenben összemérhető a turizmuséval, illetve a
nonprofit vállalkozásokéval, amelyeket a Partnerségi Megállapodás a legfőbb munkahely-teremtési forrásoknak tekint (az energiahatékonyság terén nagyon olcsón, állásonként
kb. 1 M Ft forrás felhasználásával lehet munkahelyet teremteni). Az iparfejlesztés tekintetében pedig, ha kiszámítható kereslet alakul ki egy hosszú-távú állami programnak
köszönhetően, akkor lehetővé válik az építőipari import kiváltása hazai termelési kapacitásokkal.
A MEHI javaslata: A KEHOP egészüljön ki annak megállapításával, hogy az energiahatékonysági beruházásoknak támogatásának jelentős járulékos hatásai vannak a
munkahelyteremtés terén, illetve a hazai építőipar fejlesztését is elősegíti.
2.4 Épület-energetikai auditok finanszírozása, mint támogatandó intézkedés (80-83. oldal)
Az energiahatékonysági prioritás által meghatározott támogatandó intézkedések csak projekt-előkészítés keretében finanszírozzák az épület-energetikai felméréseket, tehát,
amikor már elvi döntés született arról, hogy egy adott felújítási beruházást elvégeznek. Ez azért problémás, mert az ingatlan-tulajdonos gyakran nem tudja, hogy érdemes-e
belevágni egy felújításba, illetve hogy (középületek esetén) az adott intézmény kezelésében levő több épületből melyikben fogjon bele a felújításba. Ugyanakkor sok esetben
ezekre az előzetes feltáró auditokra sincs forrás, és így számos jó beruházási lehetőség marad kiaknázatlanul.
A MEHI javaslata: A KEHOP biztosítson támogatást olyan épület-energetikai auditok elvégzésére, amelyek nem egy konkrét beruházáshoz kapcsolódnak, hanem általában
célozzák a megtakarítási lehetőségek felderítését (adott esetben egy nagyobb ingatlan-portfolión belül)
2.5 Lakossági energiahatékonysági beruházások pénzügyi támogatása (100. oldal)
A KEHOP tervezet nem ad koherens javaslatot erre a finanszírozási formára, csak a főbb vonalakat említi meg, amelyek alapján számos további kérdés merül fel. A teljesség
igénye nélkül: mi a különbség a kamattámogatás és a kedvezményes hitel között? Miért korlátoznánk az állami garanciát szociális alapon, amikor Magyarországon a szociálisan
egyébként nem rászorulók is sokszor hitelképtelenek, vagy már hitellel terhelt az ingatlanjuk. Miért van szükség garancia-vállalásra, ha a KEHOP-tervezet egyébként nem számol
magán-források bevonásával? A személyi alapú garancia helyett nem lenne-e jobb a hiteleket az energiaszámlákon behajthatóvá tenni, így hozva a hitelkihelyezőt biztosabb
helyzetbe? Mekkora a kamattámogatás mértéke?
A MEHI javaslata: Javasoljuk, hogy a pénzügyi eszközök kidolgozására külön szakmai társadalmi egyeztetés kezdődjön, ahol szakértők bevonásával alaposan végigelemezhetők
az egyes megoldások előnyei, illetve hátrányai. Javasoljuk továbbá a garancia-rendszerek alaposabb átgondolását, és a közműszámlákon keresztüli garancia-biztosítás
lehetőségeinek kidolgozását (ez utóbbi megoldás egyúttal az energiaszolgáltatók energiahatékonysági kötelezettségeinek végrehajtását is elősegítené.)
2.6 Pénzügyi eszközök hiánya a Közép-Magyarországi Régióban (112. oldal)
A 112. oldal táblázata szerint a fejlettebb régiókban (tehát Közép-Magyarországon) 0 Ft jut pénzügyi eszközökre az energiahatékonyság és a megújulók finanszírozása terén. Ez
ellentmond a 92. oldal megállapításának, amely szerint a 15%-os rugalmassági keret kihasználásával a KMPR-ben is tervez pénzügyi eszközöket használni a KEHOP.
A MEHI javaslata: Javasoljuk, hogy a táblázatot javítsák ki úgy, hogy a valóban tervezett pénzügyi eszközöket mutassa be.
2.7 A nem Uniós finanszírozási források alacsony részaránya (112. oldal)
A 112. oldal táblázata nem jelöli meg egyértelműen, hogy mennyi nem állami forrást kíván a KEHOP bevonni az energiahatékonyság és a megújulók finanszírozásába.
Nincsenek megjelölve a fejlesztési banki források és üresen maradt magánfinanszírozás aránya sem. Ha azonban az uniós finanszírozás aránya 85-95%, akkor feltételezhető,
hogy a Kormány nem számít jelentős magánforrásokra. Ez hiba lenne, hiszen a régiós tapasztalatok is azt mutatják, hogy az energiahatékonysági beruházások finanszírozásába
hatékonyan vonható be a kereskedelmi bankok tőkéje, valamint a nemzetközi fejlesztési bankok forrásai Összehasonlításul, az észt Kredex energiahatékonysági alap forrásainak
csak harmada származik uniós forrásból, a többit jelentős részben kereskedelmi bankok, illetve fejlesztési bankok biztosítják. A MEHI által javasolt Hazai Hatékonysági Alap
például csak 33%-os uniós forrás-aránnyal számol.
A MEHI javaslata: Javasoljuk, hogy a magán-, illetve fejlesztési banki források bevonására külön szakmai társadalmi egyeztetés kezdődjön, ahol szakértők, illetve a fejlesztési,
valamint kereskedelmi bankok bevonásával végigelemezhetők az egyes megoldások előnyei, illetve hátrányai, és meghatározható, hogy hogyan vonhatók be további források.
2.8 Összhang a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszerrel (129. oldal)
A KEHOP javaslata szerint a ZFR azt finanszírozná, amire a KEHOP-ból nem jut pénz. Ez bizonyos értelemben logikus, ám nagyon fontosnak tartjuk, hogy a ZFR pénzek ne külön
csatornákon, külön pályázati rendszerben, szétforgácsoltan és az energiahatékonysági ágazat, illetve a lakosság számára kiszámíthatatlanul kerüljenek kiosztásra, hanem a
KEHOP rendszerét felhasználva.
A MEHI javaslata: A ZFR források nemzeti forrásként kerüljenek bele a partnerségi Megállapodásban említett Energiahatékonysági Alapba és a KEHOP vissza nem térítendő
forrásait kiegészítve tegyék lehetővé minél több energiahatékonysági hitel kihelyezését.
+ külön csatolva
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Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök c. prioritással kapcsolatos észrevétel
'Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök' - Prioritás tengely 6
1.1 Épület-energetikai auditok finanszírozása, mint támogatandó intézkedés (80-83. oldal)

Az energiahatékonysági prioritás által meghatározott támogatandó intézkedések csak projekt-előkészítés keretében finanszírozzák az épület-energetikai felméréseket, tehát,
amikor már elvi döntés született arról, hogy egy adott felújítási beruházást elvégeznek. Ez azért problémás, mert az ingatlan-tulajdonos gyakran nem tudja, hogy érdemes-e
belevágni egy felújításba, illetve hogy (középületek esetén) az adott intézmény kezelésében levő több épületből melyikben fogjon bele a felújításba. Ugyanakkor sok esetben
ezekre az előzetes feltáró auditokra sincs forrás, és így számos jó beruházási lehetőség marad kiaknázatlanul.
A MEHI javaslata: A KEHOP biztosítson támogatást olyan épület-energetikai auditok elvégzésére, amelyek nem egy konkrét beruházáshoz kapcsolódnak, hanem általában
célozzák a megtakarítási lehetőségek felderítését (adott esetben egy nagyobb ingatlan-portfolión belül)
1.2 Lakossági energiahatékonysági beruházások pénzügyi támogatása (100. oldal)
A KEHOP tervezet nem ad koherens javaslatot erre a finanszírozási formára, csak a főbb vonalakat említi meg, amelyek alapján számos további kérdés merül fel. A teljesség
igénye nélkül: mi a különbség a kamattámogatás és a kedvezményes hitel között? Miért korlátoznánk az állami garanciát szociális alapon, amikor Magyarországon a szociálisan
egyébként nem rászorulók is sokszor hitelképtelenek, vagy már hitellel terhelt az ingatlanjuk. Miért van szükség garancia-vállalásra, ha a KEHOP-tervezet egyébként nem számol
magán-források bevonásával? A személyi alapú garancia helyett nem lenne-e jobb a hiteleket az energiaszámlákon behajthatóvá tenni, így hozva a hitelkihelyezőt biztosabb
helyzetbe? Mekkora a kamattámogatás mértéke?
A MEHI javaslata: Javasoljuk, hogy a pénzügyi eszközök kidolgozására külön szakmai társadalmi egyeztetés kezdődjön, ahol szakértők bevonásával alaposan végigelemezhetők
az egyes megoldások előnyei, illetve hátrányai. Javasoljuk továbbá a garancia-rendszerek alaposabb átgondolását, és a közműszámlákon keresztüli garancia-biztosítás
lehetőségeinek kidolgozását (ez utóbbi megoldás egyúttal az energiaszolgáltatók energiahatékonysági kötelezettségeinek végrehajtását is elősegítené.)
1.3 Pénzügyi eszközök hiánya a Közép-Magyarországi Régióban (112. oldal)
A 112. oldal táblázata szerint a fejlettebb régiókban (tehát Közép-Magyarországon) 0 Ft jut pénzügyi eszközökre az energiahatékonyság és a megújulók finanszírozása terén. Ez
ellentmond a 92. oldal megállapításának, amely szerint a 15%-os rugalmassági keret kihasználásával a KMPR-ben is tervez pénzügyi eszközöket használni a KEHOP.
A MEHI javaslata: Javasoljuk, hogy a táblázatot javítsák ki úgy, hogy a valóban tervezett pénzügyi eszközöket mutassa be.
1.4 A nem Uniós finanszírozási források alacsony részaránya (112. oldal)
A 112. oldal táblázata nem jelöli meg egyértelműen, hogy mennyi nem állami forrást kíván a KEHOP bevonni az energiahatékonyság és a megújulók finanszírozásába.
Nincsenek megjelölve a fejlesztési banki források és üresen maradt magánfinanszírozás aránya sem. Ha azonban az uniós finanszírozás aránya 85-95%, akkor feltételezhető,
hogy a Kormány nem számít jelentős magánforrásokra. Ez hiba lenne, hiszen a régiós tapasztalatok is azt mutatják, hogy az energiahatékonysági beruházások finanszírozásába
hatékonyan vonható be a kereskedelmi bankok tőkéje, valamint a nemzetközi fejlesztési bankok forrásai Összehasonlításul, az észt Kredex energiahatékonysági alap forrásainak
csak harmada származik uniós forrásból, a többit jelentős részben kereskedelmi bankok, illetve fejlesztési bankok biztosítják. A MEHI által javasolt Hazai Hatékonysági Alap
például csak 33%-os uniós forrás-aránnyal számol.
A MEHI javaslata: Javasoljuk, hogy a magán-, illetve fejlesztési banki források bevonására külön szakmai társadalmi egyeztetés kezdődjön, ahol szakértők, illetve a fejlesztési,
valamint kereskedelmi bankok bevonásával végigelemezhetők az egyes megoldások előnyei, illetve hátrányai, és meghatározható, hogy hogyan vonhatók be további források.
1.5 Összhang a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszerrel (129. oldal)
A KEHOP javaslata szerint a ZFR azt finanszírozná, amire a KEHOP-ból nem jut pénz. Ez bizonyos értelemben logikus, ám nagyon fontosnak tartjuk, hogy a ZFR pénzek ne külön
csatornákon, külön pályázati rendszerben, szétforgácsoltan és az energiahatékonysági ágazat, illetve a lakosság számára kiszámíthatatlanul kerüljenek kiosztásra, hanem a
KEHOP rendszerét felhasználva.
A MEHI javaslata: A ZFR források nemzeti forrásként kerüljenek bele a partnerségi Megállapodásban említett Energiahatékonysági Alapba és a KEHOP vissza nem térítendő
forrásait kiegészítve tegyék lehetővé minél több energiahatékonysági hitel kihelyezését.
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Magyar Energiahatékonysági Intézet
A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, Prioritási tengely 2 (41- 44. oldal)
A 2. prioritási tengelyben megjelölt célok fontossága nem vitás, de nem fedi le az adaptáció terén szükséges legfontosabb feladatokat, inkább a katasztrófavédelmi rendszer
intézmény-fejlesztési szempontjait látszik előtérbe helyezni.
A prioritási tengely egyáltalán nem foglalkozik az épületek hővédelmi beruházásaival. Az éghajlatváltozás a legnagyobb mértékű és legkomolyabb életveszélyt jelentő hatása a
nyári hőhullámok felerősödése, ami Magyarországon is dokumentált módon sok öreg, illetve beteg embert ölt már meg idő előtt. Ez a tendencia erősödni fog az éghajlatváltozás
erősödésével, és az egyik fő megoldási irány az öregek otthonainak, illetve kórházaknak a hővédelme (szigeteléssel, illetve légkondicionálással), illetve önkormányzati hűsölők
kialakítása. Ez a feladat-csokor nem szerepel nevesítve a prioritásban.
A MEHI javaslata: A nyári hővédelmet szolgáló közületi beruházások kerüljenek kifejezetten nevesítésre a KEHOP-ban, mint támogatandó beruházások
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Magyar Energiahatékonysági Intézet
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Általános észrevételek
1.1 Még nem elérhető az Épületenergetikai Stratégia, és így nem értékelhető a KEHOP
Az anyag energiahatékonyságra vonatkozó részei csak erős megszorításokkal véleményezhetőek, hiszen a lakossági energiahatékonysági megtakarítások esetén hiányzik az
elérendő megtakarítás mértéke. Ez később kerül meghatározásra, az még mindig kiadásra váró Épületenergetikai Stratégia alapján. Ennek megfelelően szükség lesz egy újabb
társadalmi egyeztetésre, amikor a KEHOP által elérni javasolt megtakarítások már ismertek.
A MEHI javaslata: Javasoljuk a társadalmi egyeztetés megismétlését a KEHOP kész verziójával.
1.2 Energiahatékonyság és megújulók együttes kezelése
Az energiahatékonysági ágazat számára jelentős probléma, hogy a nagy, hálózatra termelő megújuló energiaforrások támogatása, a távhőfelújítás, valamint a lakossági
energiahatékonyság közös prioritásban szerepel, így ugyanis nem becsülhető az energiahatékonysági piac várható mérete a 2014-2020-a időszakban. Ameddig nem tudjuk

megbecsülni, hogy mondjuk 2017-ben hány m2 szigetelőanyagra, vagy hány db kazánra lesz szükség, addig nem számíthatunk arra, hogy jelentős új hazai termelőkapacitások
jönnek létre. Annak ellenére, hogy a megújulók és az energiahatékonyság közös célt szolgálnak, a két terület két külön piacot jelent a termékek és a piaci szereplők tekintetében,
és a támogatottak köre is gyakran elválik.
A MEHI javaslata: Javasoljuk, hogy hozzanak létre külön épület-energetikai prioritástengelyt, amely a jelenlegi 5. prioritás-tengely 2. számú prioritásából. Ha ez nem lehetséges,
akkor legalább határozzák meg, hogy mennyi jut az épület-energetikára az 5. prioritás-tengelyből. Ez nagyban segítené az iparfejlesztést.
1.3 A támogatások által elérendő megtakarítások szintje (78. oldal)
A KEHOP által a Nemzeti Reform Program alapján megjelölt 10%-os energiahatékonysági célkitűzés elavult, hiszen a Kormány felülírta a Nemzeti Reformprogramban foglalt
vállalást, amikor az Energiahatékonysági Irányelv keretében 2013 áprilisában Magyarország 17,5%-os energiahatékonyság-növekedést tűzött ki célul. A Kormány által beadott
anyag itt érhető el: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/reporting/2013/hu_report2013_hu.pdf. A magyar Kormány célkitűzése értelmében a primer energiafelhasználás a
2020-ra becsült „ölbe tett kéz” forgatókönyv szerinti 1349 PJ helyett csak 1113 PJ lesz, ami 17,5%os csökkentést jelent.
Fontos megemlíteni azt, hogy a fent említett „ölbe tett kéz” forgatókönyv egészen biztosan nem reális, hiszen olyan növekedési ütemet feltételez, ami teljesen ellentétes az elmúlt
tíz év tendenciájával. Az 1113 PJ primer energiafogyasztási szintet akkor is alulmúljuk, ha a KEHOP egy forintot sem költ energiahatékonyságra.
Mivel a jelenlegi célkitűzés már lényegileg teljesült, és a KEHOP támogatási összeget sem rendelt az energiahatékonysági beruházások mellé, valamint a Nemzeti
Épületenergetikai Stratégia még nem jelent meg ezért megbecsülni sem lehet, hogy mekkora támogatási összeg jut majd energiahatékonyságra.
A MEHI javaslata: A KEHOP tűzze ki célként, hogy hány PJ-t kiván elérni az épület-energiahatékonysági beruházások támogatásával. A Hazai Hatékonyság program szerint pl.
23,5 PJ reálisan megtakarítható az épület-energiahatékonyságból 2014 és 2020 között.
1.4 Az energiahatékonysági beruházások nemzetgazdasági hatásai (79. oldal)
Szemben más részterületekkel (lásd pl. 86. oldal), a KEHOP nem domborítja ki az energiahatékonysági beruházások iparfejlesztési és munkahely-teremtési előnyeit, noha ezek
igen jelentősek. Az energiahatékonysági beruházások munkahelyteremtő képessége mind költséghatékonyságban mind volumenben összemérhető a turizmuséval, illetve a
nonprofit vállalkozásokéval, amelyeket a Partnerségi Megállapodás a legfőbb munkahely-teremtési forrásoknak tekint (az energiahatékonyság terén nagyon olcsón, állásonként
kb. 1 M Ft forrás felhasználásával lehet munkahelyet teremteni). Az iparfejlesztés tekintetében pedig, ha kiszámítható kereslet alakul ki egy hosszú-távú állami programnak
köszönhetően, akkor lehetővé válik az építőipari import kiváltása hazai termelési kapacitásokkal.
A MEHI javaslata: A KEHOP egészüljön ki annak megállapításával, hogy az energiahatékonysági beruházásoknak támogatásának jelentős járulékos hatásai vannak a
munkahelyteremtés terén, illetve a hazai építőipar fejlesztését is elősegíti.
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Deák János Kálmán
Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel

A KEHOP egészséges, fenntartható környezet horizontális célkitűzés keretében megjelölt települési vízellátás fejlesztése, biztonságosabbá tétele érdekében javaslom a már
megkezdett, de be nem fejezett KEOP 223 kódszámú ivóvízbázis – védelmi program befejezését alábbiak miatt:
- A 123/1997 (VII. 18.) Korm. rendelet végrehajtása jelentős többlet terheket ró a sérülékeny vízbázisokat üzemeltető szolgáltatókra, amelyet a pályázati nonprofit támogatás a
monitoring kiépítésével, a diagnosztikai vizsgálatok végrehajtásával és a védőidom kialakításával enyhíthet. A kialakított monitoring további üzemeltetése, felügyelete a vízmű
feladata és felelőssége marad, a stabil ivóvíz minőség biztosítása érdekében. Meggondolandó a csak felszín alatti védőidommal rendelkező (nem sérülékeny) vízbázisok
védelmének támogatása is, mivel szaporodnak a rétegvizeket érintő beavatkozások (földhő szondafúrások, öntöző kutak 50 m-ig, illegális lakossági kutak, felhagyott és
tönkrement palástcementezésű régi kutak stb).
- Az 1999 – es KHVM felmérésben 643 db – ra prognosztizált sérülékeny vízbázisból mintegy felerészben készült el a diagnosztikai felmérés és elenyésző a biztonságba
helyezési program végrehajtási aránya is.
- A diagnosztikai vizsgálatok során nyert részletes hidrogeológiai – vízminőségi ismeretanyag lehetőséget teremt a vízminőségi problémákkal küzdő vízművek számára alternatív
vízbázisok kijelölésére és a költséges víztechnológiai beavatkozások kiváltására.
- A félbeszakadt program befejezése összhangot teremtene a települési vízellátás uniós és hazai határértékeinek biztosítása és az ivóvízellátást veszélyeztető múltbeli
károsodások, szennyezettségek felszámolása, a szennyezett területek kármentesítése között, azaz kijelölné azon elsődleges veszélyforrásokat, amelyek felszámolása
létfontosságú a vízellátás biztonsága szempontjából.
Dr. Deák János Kálmán
okl. hidrogeológus mérnök
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Nádas-tó Környezetvédő Csoport
Egyéb észrevétel
A „számit a szavam” szlogenre szeretnék reagálni, bízva abban, hogy valóban számít a szavam.
Figyelmébe szeretném ajánlani az alábbi idézeteket:
"Egy nap a hegyekben egy hegynyi könyvvel ér fel" John Muir idézete
"Az erdő a világ egyetlen olyan könyvtára, mely akkor is tudáshoz juttat, ha csendben vagy és nyitott szemmel jársz benne" (Madas László)
Egyesületünk, a Nádas-tó Környezetvédő Csoport 15 éve vezet (kb.26 000 fő) természetismereti vízi túrát (1.5 óra) a Velencei-tó nádasai között.
http://www.visitvelenceito.hu/csodalatos-vizi-vilag-kenutura-elmenytura-csillarka-tanosvenyen-p-3678.html
Videók a You Tube-n
http://www.youtube.com/watch?v=u5VysdwQabE
http://www.youtube.com/watch?v=1UOVxd0Jw3o
Egyesületünk által készített tanösvény füzetből:
Kis állathatározó letölthető innen
Több éve keresek támogatót, pályázatokat, hogy mind több diákkal megszerettessűk a természetet, a Velencei-tavat. Kenukat, lapátokat tudtunk vásárolni, de szeretném a
következő években ingyenesen végigvezetni kenutúrán a Velencei-tóhoz látogató 6. osztályos diákokat.
2002-2003-ban a Fejér Megyei Önkormányzat segítségével kb. 4500 fő 6. osztályos diák ingyenesen vett részt természetismereti túráinkon.

Örömmel vettem a TÁMOP-6.1.2 pályázatot, melynek az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - a neve-célja.
Sajnálatosan a fenti pályázat, korlátozottan, csak felnőtteknek szól és a 10 millió Ft-ból mindössze kb. 400 fő vesz részt a programon.
Hasonló, az oktatást segítő pályázat esetén, a mellékelt táblázat részlet alapján egyesületünk vállalni tudná 4000-4300 fő természetismereti oktatását (szemlélet formáló)
„Hazánk vizes élőhelyei” tananyaghoz kapcsolódóan. Valamint egy csodálatos vízi sport, a túrakenuzás megismertetését (egészségre nevelő) országos szinten, 6.
osztályosoknak.
A programon azok a tanulók-osztályok vennének részt ingyenesen, akik a Velencei-tóhoz jönnek kirándulni, evvel népszerűsítenénk természeti értékeinket.
Az elszámolást, résztvevő osztályonként tennénk meg, az 1500 Ft/ fő, mely tartalmaz minden szolgáltatást, szervezést, ami ehhez tartozik (mintegy strandbelépő).
A Nádas-tó Környezetvédő Csoport javaslata
szemléletfejlesztő, egészségnevelő
Szervezet neve Nádas-tó Környezetvédő Csoport
Projekt időszak kezdete 2014..........
befejezése 2014..........
Célterület: 6. osztályos diákok (országos)
Természetismeret óra a Velencei-tó nádasai között csapatkenukban 1.5 óra
Támogatás mértéke 100%
Programokban résztvevő személyek száma 4300 fő/1500Ft 6 450 000 Ft
Megvalósított rendezvények száma 160X26fő 160
Projektmenedzsment 2 fő, heti 20 óra 1 160 400,00 Ft
Eszközbeszerzés 949 000,00 Ft
Nagyértékű: elektromos csónakmotorhoz akku, stég(műanyag?) 900 000Ft
Egyéb kötelezettségek 335 000,00 Ft
Mindösszesen 9 794 400 Ft
A kenutúra időjárásfüggő, ezért áprilisig a szervezést, előkészítést végezzük .
Áprilistól-októberig, napi több csoportban is fogadunk diákokat
Természetesen csak abban az esetben tudjuk vállalni, ha segítséget kapunk az elszámoláshoz és nem szükséges igénybe venni olyan „segítőket”, akik a pályázati összeg 70%át viszik el.
Létezhetne olyan pályázat, ahol támogatnák a természetben végzett osztálykirándulásokat?
Köszönöm, hogy végig olvasta levelemet, bármilyen információt szívesen veszek.
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Magyar Téglás Szövetség
Egyéb észrevétel
1. Korszerűsítés: felújítás és helyettesítő új építés
A hazai épületállomány mintegy 70%-a korszerűsítésre szorul, de az esetek jelentős részében a felújítás gazdaságosan nem valósítható meg. Rendkívül fontos ezért annak
biztosítása, hogy azokban az esetekben, amikor egy leromlott, energetikailag pazarló épület korszerűsítéséről születik döntés, akkor a felújítás és az adott ingatlanon
megvalósuló (a valódi, „zöld mezős” új építéstől megkülönböztetendő) ún. helyettesítő új építés egyenrangú alternatívák legyenek, közülük a legoptimálisabb megoldást
lehessen választani. Megóvandó építészeti értékek (pl. műemléki épületek) esetében az épületek megőrzése, felújítása fontos feladat, egyébként azonban a gazdaságossági
szempontok kell, hogy előtérbe kerüljenek. A cél az, hogy ezekben az esetekben a leginkább költséghatékony megoldás mellett születhessen megalapozott döntés (ld. pl.
2010/31 EU Irányelv, Preambulum, 10. bekezdés: "a költségek szempontjából optimális egyensúly jöjjön létre a szükséges beruházások és az épület teljes élettartamára vetített
energiaköltség-megtakarítás között"). Egyes esetekben a felújítás, más esetekben a helyettesítő új építés jelent gazdaságos és tartós minőséget hozó megoldást. A helyettesítő
új építés esetén is minimum a komplex felújításhoz kapcsolódó támogatásnak kell rendelkezésre állnia.
(A témával kapcsolatban ld. még az 5.5 intézkedéshez írt vonatkozó észrevételeinket is.)
Az említettek miatt a következő szövegrész módosítását javasoljuk:
- a 27. oldalon szereplő táblázat jobb oldali oszlopának középső cellájában javasoljuk a „felújítás” kifejezés „korszerűsítés”-re történő módosítását.
2. Indikátorok
Az energiahatékonysággal, illetve az épületek energiahatékonyságával és a megújuló energia felhasználásának növelésével az Operatív Programok közül több is foglalkozik, az
ezekhez kapcsolódó indikátorok megnevezése ugyanakkor nem egységes – számos esetben pl. ugyanarra a mutatóra a különböző OP-kban (sőt esetenként egy adott OP-n
belül is!) többféle elnevezés, illetve mértékegység jelenik meg. Javasoljuk emiatt a releváns indikátorok OP-ken belüli, illetve OP-k közötti egységesítését. Az információgyűjtés
egységessége érdekében javasoljuk egyúttal azt is, hogy az energiahatékonysághoz kapcsolódó indikátorok ne csak azoknál az intézkedéseknél/prioritástengelyeknél
szerepeljenek, amelyek elsősorban és kifejezetten a 4. tematikus célhoz kapcsolódnak, hanem valamennyi olyan esetben is (pl. a különböző szolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése, lakhatási feltételek javítása, társadalmi befogadás erősítése) kötelezően jelenjenek meg, amikor az elvileg egyéb tematikus célokhoz besorolt fejlesztések közvetve
járulnak hozzá az energiahatékonyság javításához és a megújuló energia felhasználás növeléséhez.
Az általunk javasolt egységes indikátorlista a következő:
A) Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése (tonna CO2 egyenérték)
B) Új beépített megújuló energia termelési kapacitás (MW)
C) Megújuló energiaforrásból előállított energia-termelés növekedése (MWh)
D) A megújuló energiaforrások felhasználásának növekedése (MWh)
E) Az épületek primer energiafogyasztásának csökkenése (kWh)
F) A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége (PJ)
G) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített középületek száma, területe (db, m2)
H) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakóépületek száma, területe (db, m2)
I) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakások száma, területe (db, m2)
J) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített bérlakások száma, területe (db, m2)
K) A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített (...) infrastruktúra kapacitása (fő)
L) A jobb minőségű (...) szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság száma (fő)
M) Jobb energiafogyasztási besorolással rendelkező háztartások száma (db)
N) Jobb lakhatási körülmények között élő háztartások száma (db)
(A fenti lista szakmai megfontolások alapján további, pl. a KEHOP-ban megtalálható indikátorokkal bővíthető, pl. „Új beépített tároló kapacitás (MW)”; „Üzembe helyezett
intelligens fogyasztásmérők száma (db)”; „Fogyasztóoldali válaszintézkedést lehetővé tevő rendszerbe bevont fogyasztók összteljesítménye (MW)”; „Azon közintézmények száma,

ahol energiamenedzsment rendszerek kerültek bevezetésre (db)”.)
A listában bemutatott indikátorok közül a KEHOP-ban valamennyi indikátor alkalmazását javasoljuk.
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Magyar Téglás Szövetség
Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A hazai épületállomány mintegy 70%-a korszerűsítésre szorul, de az esetek jelentős részében a felújítás gazdaságosan nem valósítható meg. Rendkívül fontos ezért annak
biztosítása, hogy azokban az esetekben, amikor egy leromlott, energetikailag pazarló épület korszerűsítéséről születik döntés, akkor a felújítás és az adott ingatlanon
megvalósuló (a valódi, „zöld mezős” új építéstől megkülönböztetendő) ún. helyettesítő új építés egyenrangú alternatívák legyenek, közülük a legoptimálisabb megoldást
lehessen választani. Megóvandó építészeti értékek (pl. műemléki épületek) esetében az épületek megőrzése, felújítása fontos feladat, egyébként azonban a gazdaságossági
szempontok kell, hogy előtérbe kerüljenek. A cél az, hogy ezekben az esetekben a leginkább költséghatékony megoldás mellett születhessen megalapozott döntés (ld. pl.
2010/31 EU Irányelv, Preambulum, 10. bekezdés: "a költségek szempontjából optimális egyensúly jöjjön létre a szükséges beruházások és az épület teljes élettartamára vetített
energiaköltség-megtakarítás között"). Egyes esetekben a felújítás, más esetekben a helyettesítő új építés jelent gazdaságos és tartós minőséget hozó megoldást. A helyettesítő
új építés esetén is minimum a komplex felújításhoz kapcsolódó támogatásnak kell rendelkezésre állnia.
Az említettek miatt a következő szövegrész módosítását javasoljuk:
- a 97. oldal harmadik bekezdésben az épületekre vonatkozóan alkalmazott „korszerűsítés” kifejezés pontosítását javasoljuk, egy zárójeles rész szerepeltetésével, a következők
szerint: „korszerűsítésének (indokolt esetben ideértve az adott ingatlanon megvalósuló helyettesítő új építéseket is)”.
A 6. prioritáson belül a „közel nulla energiaigényű épületek” kifejezés helyett több helyen is egyéb, pontatlan meghatározások szerepelnek: ez következetesen javítandó.
A 98. oldalon, valamint a 100. oldalon a 2. vastagbetűs címben szereplő, az épületekre vonatkozó pontatlan meghatározás helyett a hivatalos, különböző jogszabályokban
alkalmazott „közel nulla energiaigényű” kifejezés a megfelelő.
A 6.2 „Pénzügyi eszközök alkalmazása az energiahatékonysági fejlesztések finanszírozása során” c. intézkedésnél a 100. oldal felső bekezdésében pontatlanul szerepel az EPCre történő hivatkozás.
(Az EPC-t (Energy Performance Contracting) egyébként célszerű lenne feltüntetni a 146. oldalon, a Rövidítések Jegyzékében.)
A bekezdés első mondata a 2012/27/EK irányelv 18. cikk (1) bekezdés d) pontjával összhangban (mivel abban a felújítások csak „különösen”, angolul: „in particular” szerepelnek)
a következőképpen módosítandó: „A 2012/27/EU irányelv 18. cikke felhívja a tagállamokat a közszférában – különösen az épületek felújítása során – az EPC alkalmazásának
ösztönzésére”.
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Magyar Téglás Szövetség
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az 5.5 „Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával, illetve új közel zéró szén-dioxid kibocsátású épületek
létesítése” c. intézkedésnél a „közel nulla energiaigényű épületek” kifejezés helyett több helyen is egyéb, pontatlan meghatározások szerepelnek: ez következetesen javítandó.
A címen belül a 80. oldalon, valamint a 81. oldalon több helyen is szereplő, az épületekre vonatkozó pontatlan meghatározások („közel zéró szén-dioxid kibocsátású”; „közel zéró
emissziójú”, „közel nulla szén-dioxid kibocsátású”, „közel nulla kibocsátású”) helyett a hivatalos, különböző jogszabályokban alkalmazott „közel nulla energiaigényű” kifejezés a
megfelelő.
Az 5.5 intézkedésnél lehetőség van ugyan új építések megvalósítására, ezen túlmenően ugyanakkor fontos az ún. „helyettesítő” új építés fogalmának az „épületek korszerűsítése”
fogalomkörébe történő beillesztése is. A hazai épületállomány mintegy 70%-a korszerűsítésre szorul, de az esetek jelentős részében a felújítás gazdaságosan nem valósítható
meg. Rendkívül fontos ezért annak biztosítása, hogy azokban az esetekben, amikor egy leromlott, energetikailag pazarló épület korszerűsítéséről születik döntés, akkor a felújítás
és az adott ingatlanon megvalósuló (a valódi, „zöld mezős” új építéstől megkülönböztetendő) ún. helyettesítő új építés egyenrangú alternatívák legyenek, közülük a
legoptimálisabb megoldást lehessen választani. Megóvandó építészeti értékek (pl. műemléki épületek) esetében az épületek megőrzése, felújítása fontos feladat, egyébként
azonban a gazdaságossági szempontok kell, hogy előtérbe kerüljenek. A cél az, hogy ezekben az esetekben a leginkább költséghatékony megoldás mellett születhessen
megalapozott döntés (ld. pl. 2010/31 EU Irányelv, Preambulum, 10. bekezdés: "a költségek szempontjából optimális egyensúly jöjjön létre a szükséges beruházások és az épület
teljes élettartamára vetített energiaköltség-megtakarítás között"). Egyes esetekben a felújítás, más esetekben a helyettesítő új építés jelent gazdaságos és tartós minőséget
hozó megoldást. A helyettesítő új építés esetén is minimum a komplex felújításhoz kapcsolódó támogatásnak kell rendelkezésre állnia.
Az említettek miatt a következő szövegrészek módosítását javasoljuk:
- a 79. oldal közepén az épületekre vonatkozóan alkalmazott „korszerűsítés” kifejezés pontosítását javasoljuk, egy zárójeles rész szerepeltetésével, a következők szerint:
„korszerűsítésének (indokolt esetben ideértve az adott ingatlanon megvalósuló helyettesítő új építéseket is) és új, energiahatékony épületek építésének”;
- a 80. oldalon az alulról második bekezdésben szintén a „korszerűsítés” kifejezés kiegészítéssel történő pontosítását javasoljuk: „korszerűsítéseit (indokolt esetben ideértve az
adott ingatlanon megvalósuló helyettesítő új építéseket is) tervezzük támogatni”.
Az 5.5 intézkedésnél a 81. oldal legfelső bekezdésének jelenlegi szövege szerint lehetőség van ugyan EU-támogatás felhasználásával új építések megvalósítására, de ebben az
esetben a jelenlegi jogszabályi feltételekhez, illetve a későbbiekben (a középületeknél 2015. január 1-től, egyéb épületeknél 2018. január 1-től) életbe lépő ún. költségoptimalizált
szinthez képest még szigorúbb, ún. közel nulla energiaigényű épületek követelményrendszerének kellene megfelelni. (A hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban levő
épületek esetében a közel nulla követelményt csak 2018. december 31-től, egyéb épületek esetében pedig 2020. december 31-től kellene egyébként alkalmazni.)
A közel nulla energiaigényű épületek építésének, illetve a megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzése fontos cél, ez azonban csak az erre irányuló támogatásoknak a
jelenleginél ösztönzőbb hatást biztosító, egyúttal pontosabb megfogalmazásával valósítható meg.
A jelenlegi szöveg ennek alapján két szempontból is átalakításra szorul:
1) amennyiben kizárólag a kötelező energiahatékonysági követelményeken túlmutató fejlesztések kerülnének támogatásra, ez azt jelentené, hogy a hatóságok használatára
szánt vagy tulajdonukban levő épületeknél 2019-2020 között már nem lenne lehetőség EU-támogatás felhasználásával új építésre, hiszen számukra ekkor már a közel nulla
energiaigényű épület követelményrendszere kötelező – ez nem lehet reális cél, ez a rész törlendő;
2) Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról szóló, várhatóan 2014 februárjától hatályos, jelenleg notifikációs
eljárás alatt lévő BM-rendelet meghatározza a közel nulla energiaigényű épületek fogalmát. Bár a fogalom a későbbiekben még várhatóan átalakul, a költségoptimalizált és a
közel nulla szintek közötti költség-különbség várhatóan viszonylag alacsony lesz, így azokban az esetekben, amikor az energiahatékonysági jogszabályi követelmények már a
költségoptimalizált szintet írják elő (pl. középületek 2015. január 1-től), a támogatás alapjaként kizárólag a két szint különbözetének meghatározása nem lenne igazán motiváló
hatású, ez nem ösztönözné kellő mértékben a közel nulla energiaigényű épületek építését. Ez a rész emiatt szintén átalakításra szorul.

A jelzett problémák kiküszöbölése érdekében a 81. oldal legfelső bekezdésének átalakítását, egyúttal új (a közel nulla energiaigényű épületek építéséhez és a megújuló
energiaforrások alkalmazásához egyaránt motiváló hatást biztosító) szövegrész beillesztését javasoljuk, a következők szerint: „Ezen felül az intézkedés keretén belül támogatni
tervezzük az új, közel nulla energiaigényű épületek létesítését is. Ez esetben a támogatás alapjául a közel nulla energiaigényű épület építéséhez szükséges beruházások és az
energiahatékonysági jogszabályi követelményeknek történő megfeleléshez szükséges beruházások különbözete, de minimum a (közel nulla energiaigényű épületek építéséhez
jogszabály szerint kötelező) megújuló energiaforrások alkalmazásához kötődő, az adott épületben indokolt beruházások költsége szolgál. Az új, közel nulla energiaigényű
épületek létesítése ezáltal a megújuló energiaforrások alkalmazásához is fokozottan hozzájárul.”
Az 5. prioritásnál a 85. oldalon található, indikátorokat tartalmazó táblázat további indikátorokkal történő kiegészítését javasoljuk.
Elsősorban a következő indikátorokat javasoljuk: „A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített középületek száma, területe (db, m2)”; „A fejlesztések
eredményeként felújított vagy újonnan épített lakóépületek száma, területe (db, m2)”; „A fejlesztések eredményeként felújított vagy újonnan épített lakások száma, területe (db,
m2)”.
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Energiaklub Szakpolitikai Intézet
Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Innovatív pénzügyi eszközök
A tervezet félreértelmezi az innovatív finanszírozási eszközök fogalmát. Innovatív finanszírozáson nemzeti energiahatékonysági alap létrehozását értjük, amely különböző
forrásokat (uniós, állami, kereskedelmi és fejlesztési banki, kvótabevételek, szolgáltatói kötelezettség stb.) gyűjt egybe s helyez ki egy kezelőn (lehetőleg pénzintézeten) keresztül.
Vagyis ez nem egy külön, önálló alcél vagy prioritás, mint ahogy a tervezet tartalmazza, hanem a források kihelyezésének eszköze.
A szakmai szervezetek Hazai Hatékonyság javaslata szerint a pénzügyi alapban az uniós forrásokat kétszer annyi banki forrásnak kellene kiegészítenie: a tervezetből azonban
nem látni, pontosan hogyan és mennyi banki forrást fog tudni becsatornázni a vázolt „konstrukció”.
A KEHOP szövegezése szerint „a részletes konstrukciók és paraméterek meghatározására (..) a GAP elemzés után nyílik lehetőség” (99. oldal alja). Konkrétumok hiányában (pl.
kamattámogatás mértéke) azonban a véleményalkotás nem lehetséges.
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Energiaklub Szakpolitikai Intézet
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Keretösszeg, célértékek
Az egyeztetésre szánt dokumentumból nem derül ki, mekkora keret áll rendelkezésre energiahatékonysági célokra, mert a terület a megújuló energiaforrásokkal van
összemosva. A területetek összemosása szakmailag indokolatlan, ugyanis egészen más jellegű és hatású beruházásokról van szó. Az egyes részprogramok tervezett
nagyságát, volumenét, a várható hatásokat így lehetetlen megbecsülni. Lehetetlenné teszi a tervezet értékelését az a tény is, hogy az energiahatékonysággal kapcsolatos
célterületeken hiányoznak a várt hatások, az elérendő energiamegtakarítás ill. CO2-csökkenés mértéke.
Javasoljuk tehát a dedikáltan energiahatékonyságra jutó keretösszeget egyértelműen elkülöníteni minden más céltól, és megemelni 420 milliárd forintra a lakóépületek
energiahatékonyságának támogatási összegét, a szakmai szervezetek által összeállított Hazai Hatékonyság javaslatcsomagban (http://hazaihatekonysag.hu) foglaltak szerint.
A javaslati anyagban foglalt épületenergetikai program (lakóépületek, középületek és vállalkozások épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése) jelentős pozitav
nemzetgazdasági hatásokkal járna:
• évi 40 ezer új munkahely,
• évi 70 milliárd forint költségvetési többletbevétel
• a program befejezésétől évi 1000 milliárd forint rezsi-megtakarítás és évi 24 PJ primerenergia-megtakarítás.

Szemléletformálás
A KEHOP a Szemléletformálási Cselekvési Terv céljaihoz kíván hozzájárulni a szemléletformálási programok támogatásával (82. oldal). Az említett cselekvési terv céljai jelen
ismereteink szerint a következők:
1.Az energiahatékonyság és energiatakarékosság
2.A megújuló energiaforrások lakossági felhasználásának növelése
3. A közlekedési eredetű károsanyag-kibocsátás csökkentése
4.A megváltozott klímaviszonyokhoz való alkalmazkodás
5.Az atomenergia társadalmi elfogadottságának növelése
Az 1-4. célokkal egyetértünk (a 2. pontot kiterjesztve a nem lakossági felhasználással is), azt azonban az uniós energetikai vállalások, célok, szabályozások ismeretében nem
tartjuk elfogadhatónak, hogy állami és uniós forrásokat költsenek az atomenergia társadalmi elfogadottságának növelésére.
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Hajdu Zoltán, ügyvezető, SOLTUB Kft.
Egyéb észrevétel
Az NFÜ honlapján elérhető környezeti operatív program tervezet véleményezését küldöm alább, idézőjelbe téve az eredeti szövegbe javasolt módosítást:
56 old.
1. Hulladékkezelési létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése (beleértve az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereit)
Javaslat: az intézkedésbe kerüljön bele a hulladék keletkezésének megelőzése és az újrahasznosítás, a hulladékoknak termékké alakítása, az életciklus szemlélet (LCA)
kialakítása. Az intézkedéseket ágazatok szerint lehetne részletezni.
Fontosnak tartjuk az innovatív hulladékkezelési, újrahasznosítási eljárások támogatásának megjelenését, a hazai és nemzetközi K+F eredményeknek hasznosítását, a
hulladékokhoz köthető K+F tevékenységek támogatását valamint a Horizon 2020 környezetvédelmi programjában való részvétel támogatását - Climate action, environment,
resource efficiency and raw materials , amely elérhető a http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents oldalon.
A fontosabb fejezetek: Waste:-A Resource to Recycle, Reuse and Recover Raw Materials, Water Innovation, Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a
Sustainable Supply of Raw Materials

74. old.
Biogáz termelés és felhasználás: a jelenleg rendelkezésre álló elsődleges anyagok (biológiailag lebomló háztartási hulladék, szennyvíziszap, állati trágya stb.) energetikai
hasznosítása biogáz-előállítással villamos „energiatermelés, hő és biometán hasznosítás céljára”
Indoklás: energia-hő és biometán felhasználást támogató KEOP 2011. 4.4.0 és 2012-4.1.0/0 C pályázatok. Fontosnak tartjuk a megújuló források felhasználásának szélesítését,
nemcsak vilamos energia, hanem a hőhasznosítást (jelenleg nagyrészüknél fáklyaláng) és a biometán hasznosítás
75 old.
2. A megújuló energiaforrások fokozott alkalmazását elősegítő kis kapacitású tároló rendszerek létesítése
A magyar villamos energia és „gáz” rendszer rugalmatlan, korlátozottan képes befogadni a nem szabályozható, időjárás és „kapacitásfüggő” megújuló energiaforrásokat. Ezért
azok elterjesztéséhez indokolt a hálózat szabályozásához hozzájáruló villamos energia és „biometántároló” rendszerek támogatása. Az intézkedés olyan, a villamos energia és
„biometánrendszerhez” csatlakoztatott ipari méretű és kisebb méretű energiatárolók kiépítésének támogatásához való hozzájárulást jelenti, amelyek az alacsony villamos
energia-terhelésű időszakokban termelt villamos energia-felesleg és „megtermelt biometán” átmeneti tárolását, ezt követően pedig annak a villamos energia-rendszerbe történő
visszatáplálását illetve” a biometán hasznosítását” ( hálózati betáplálás és/vagy felhasználás) teszik lehetővé, elősegítve a villamos energia és „biometánellátás” stabilitásának
megőrzését a kereslet megnövekedésekor.
Ezen felül az intézkedés keretén belül a lakossági előállítású villamos energia és „biometán” szabályozott hálózati betáplálását, „tárolását és felhasználását” biztosító szabályozó
egységek (szoftver, akkumulátor, intelligens mérő, „tárolók”) beszerzésére nyílik lehetőség.
Indoklás: energia-hő és biometán felhasználást támogató KEOP 2011. 4.4.0 és 2012-4.1.0/0 C pályázatok valamint az erőforrás hatékony Európa kialakításának útiterve
COM(2011) 571
76. old
3. Demonstrációs célú megújuló energetikai minta projektek
Az energiaszektor EU szintű dekarbonizácójához elengedhetetlen fontosságú az egyes technológiák kutatásának és fejlesztésének a támogatása, a technológiai innováció. Az
energetika területén megvalósuló K+F+I támogatására a GINOP-on belül nyílik lehető-ség. A kutatás-fejlesztési fázison túl, a szélesebb körű alkalmazás elterjesztéséhez szükséges, az ipari léptékű bevezetés előtt álló, újonnan kifejlesztett technológiák demonstrá-ciós (minta) léptékű megépítésének és tesztelésének ösztönzése. Ennek részeként
támo-gatni tervezzük azon fejlesztéseket, ahol a prototípus már elérhető, de Magyarországon, illetve az Európai Unióban még nincs elérhető, üzemi méretű referencia az adott
techno-lógiából. Tipikusan ilyen technológiák a második és harmadik generációs bioüzemanyagok és „a biometán hasznosítása”. Annak érdekében, hogy minél több és minél
szélesebb körű demonst-rációs projekt valósulhasson meg indokolt, hogy adott termelési módozat, típus esetében csak egy projekt kerüljön támogatásra.
Indoklás: energia-hő és biometán felhasználást támogató KEOP 2011. 4.4.0 és 2012-4.1.0/0 C pályázatok
További javaslatok:
1. a program térjen ki a levegő, víz védelem mellett a talajvédelemre is
2. vegye figyelembe az EU által kialakított komplex környezetvédelmi intézkedéseket a zöld termékek egységes piacának kialakítására COM(2013)196
3. tegyen utalást arra, hogy hogyan egészítik ki egymást a vidékfejlesztési programmal (VP) illetve más programokkal
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Halasi-Kovács Béla, ügyvezető, SCIAP Kutatás-fejlesztési és Tanácsadó Kft.
Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Javaslat természetesvízi halgazdálkodás fejlesztését célzó támogatás elindítására a Duna Régió Stratégia keretén belül 2014-2020 között
A Duna Régió Stratégia (DRS) az első komplex, EU-s belső stratégia, amely az Európai Unió magyar elnöksége idején született meg, Magyarország Kormánya
kezdeményezésére. Ennek megfelelően a program kialakításában és végrehajtásában Magyarország nem csupán résztvevő, hanem az egész program végrehajtásának
motorja. A Stratégia megvalósítása forrás szempontjából alapvetően a 2014-2020 közötti gazdasági periódust érinti.
A Duna Régió Stratégia 11 prioritása közül a halgazdálkodás témaköre a 6. prioritáshoz „a biodiverzitás, a táj, valamint a levegő- és talajminőség megőrzése” tartozik. A DRS
keretei között megfogalmazható hazai halgazdálkodási prioritások komplex témacsoportot alkotnak, amelyek megvalósítása a Duna vízrendszerének fenntartható
halgazdálkodása szempontjából elengedhetetlen fontossággal bírnak.
A VM EHV főosztálya által az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) számára készített munkaanyag hazai prioritásaiként több, a DRS halgazdálkodási fellépés körébe
sorolható, illetve ahhoz szorosan kapcsolódó témakör került megfogalmazásra, amelyek a Magyar Halászati Operatív Program során valósíthatók meg 2014-2020 között. A
halgazdálkodás, ezen belül a természetesvízi halgazdálkodás kiemelt hazai feladatai megvalósításának egyes elemei ugyanakkor túlmutatnak a MAHOP szakmai és főként
finanszírozási keretein.
A természetesvízi halgazdálkodás témakörén belül az egyik kiemelt programjavaslat az „Ívóhely hálózat létrehozása a Duna vízrendszerében”. A javaslat egy olyan komplex,
adminisztratív és operatív hálózatot kíván létrehozni, amely szabályozással és a szükséges – tudományos alapokon nyugvó – beavatkozásokkal segíti a Duna vízrendszer halfajai
önfenntartó és stabil populációinak kialakulását, a természetes halközösségek rehabilitációját. A program szakmai alapját az adja, hogy a Duna Európa legfajgazdagabb
vízrendszere, amelyben ráadásul legmagasabb az endemikus halfajok aránya. Ugyanakkor jelenleg több endemikus dunai halfaj a kihalás szélére sodródott, és magas azon
fajok száma is, amelyek populációi fenyegetettek.
A tervezett hálózat létrehozásának szakmai koordinációja természetes módon kötődik a VM Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztályához, hiszen a halközösségek fenntartása
alapvetően a természetesvízi halgazdálkodás témaköréhez kapcsolódik. Ugyanakkor szakmai szempontból érinti a természetvédelem és a vízgazdálkodás témaköreit is.
Finanszírozás szempontjából a 2007-2013 közötti pénzügyi periódus tapasztalatai alátámasztják azt a tényt, hogy egy ilyen típusú célkitűzés megvalósításának finanszírozási
szükséglete meghaladja a MAHOP pénzügyi kereteit.
Fentiek alapján javaslom, hogy a Duna Régió Stratégia egyik elemeként az „Ívóhely hálózat létrehozása a Duna magyarországi vízrendszerében” közösségi célú természetesvízi
halgazdálkodási program kapjon helyet a KEHOP 4. prioritási tengelyén – természetvédelem, élőhely fejlesztés – belül. A tervezett program szakmai szempontok alapján jól
illeszkedik a KEHOP céljai közé, a 4. prioritási tengely költségvetési irányszámai szerint az lehetővé teszi a megfelelő finanszírozást.
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Nagy Éva
Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Döntéshozók!
Nem tudom tényleg számít-e a szavam én az Uniós forrásokból amennyiben megengedi az EU a szennyvízcsatorna hálózatot növelném.

A 60-as évek óta csak fürdőszobával lehet házat építeni a falvakban.Ezzel párhuzamosan nem építettek ki szennyvízcsatornahálózatot.Évtizedek óta a legtöbb kerttulajdonos a
saját kertjére vagy a szomszéd portájára esetleg árokba engedi a szennyvizet költségkímélés miatt.Elképzelhető milyen lehet majd az ilyen kertekben termelni élelmiszert, mert
jelenleg nem termelnek semmit sok portán. Valamilyen módon meg kellene oldani, hogy ezt ne tegyék hiszen minél több év telik el így annál jobban tönkreteszik a talajt.
Tisztelettel:
Nagy Éva
aki félti a kiskertek értékét
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Buránszkiné Sallai Márta
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Az Országos Meteorológiai Szolgálat javaslatai:
III. Javaslatok a megújuló energiaforrások alkalmazása, energetikai és energiahatékonysági fejlesztések prioritási tengelyhez (5. prioritási tengely)
Az 5. prioritási tengely 1. Specifikus célkitűzésénél ( A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése) a támogatott intézkedések között nem szerepel a szélenergia
alkalmazása. Javasoltjuk a támogatott megújuló technológiák felsorolásának a szélenergiával való kiegészítését.
Megjegyezni kívánjuk, hogy az 5. prioritási tengely 4. specifikus céljának („A villamos energia-rendszer alkalmassá tétele a megújuló, energiahatékonysági és kibocsátáscsökkentési célok végrehajtására”) elérésében, az 1. prioritási tengelynél javasolt „Komplex Környezeti Megfigyelő és Előrejelző Rendszer” fejlesztésének fontos szerepe lehetne,
mivel a villamosenergia rendszer-irányítás hatékonysága függ a szélerőművek várható teljesítményétől és ezen keresztül a meteorológiai (szél) előrejelzésektől. Így az 1.
prioritási tengelynél javasolt „Komplex Környezeti Megfigyelő és Előrejelző Rendszer” fejlesztésének szükségessége ezen a fejlesztési területen is indokolható.
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Buránszkiné Sallai Márta
Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Országos Meteorológiai Szolgálat javaslatai
II. Javaslatok a Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések
prioritási tengelyhez ( 3. prioritási tengely)
A levegőminőséggel, a levegőminőség védelmével, esetleges természetes, vagy ipari eredetű légszennyeződés esetében a szennyezőanyagok terjedésének számításával
kapcsolatos fejlesztések a környezetügy kiemelt területét jelentik.
Az OP tervezet 3. prioritási tengelyének 3. beruházási prioritása a városi környezet javítása „a szennyezett talajú területek helyreállítása és a levegőszennyezés csökkentése”. A
támogatott intézkedések felsorolásánál azonban egyetlen, a levegőszennyezés csökkentésével és a levegőminőség védelmével kapcsolatos fejlesztés sem szerepel, csupán a
vizek állapotát veszélyeztető szennyező-források felszámolását célul kitűző Országos Környezeti Kármentesítő Program kerül megnevezésre. A levegőminőséggel kapcsolatos
fejlesztések az OP egész tervezetéből kimaradtak.
Javasoljuk a 3. prioritási tengely megnevezésének módosítását: „Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel, valamint a levegőminőség védelmével kapcsolatos fejlesztések”
megnevezésre, valamint ezen belül a 3. beruházási prioritás kiegészítését a levegőminőséggel kapcsolatos fejlesztésekkel az alábbiak szerint:
Specifikus célkitűzés: Régiók és települések levegőszennyezettsége forrásösszetételének meghatározása
Támogatásra javasolt műveletek:
a.) Referencia analitikai laboratórium kiépítése
Indoklás: Referencia analitikai laboratórium kiépítése, amely alkalmas országos szinten nemzetközileg elvárt referencia szintű pontossággal analitikai méréseket végezni
minden jelenleg ismert légszennyező komponensre vonatkozóan. A laboratórium fontos feladata a nemzetközi és hazai elvárásoknak megfelelően mérési kampányok
szervezése és lebonyolítása. A mérési kampányok célja azoknak a térségeknek és légszennyezettségi komponenseknek a vizsgálata, ahol és amely légszennyezőkre
vonatkozóan a napi mérési rutin nem szükséges.
Főbb célcsoportok: lakosság, döntéshozó szervezetek
(Forrásigény: 500 millió HUF)
b.) Levegőszennyezettségi modell-rendszer kiépítése
Indoklás: A modell-rendszer több térskálán lehetővé teszi a levegőminőség előrejelzését és értékelését a következő aspektusokban:
Levegőminőség előrejelzése:
- A lakosság informálása mellett lehetővé teszi a döntéshozók számára olyan rövid távú intézkedések foganatosítását, amelyek javítják a kialakult szennyezettséget, optimális
esetben pedig meggátolják annak kialakulását.
- Városok, közlekedési hálózatok tervezésénél előrejelzés készítése a beruházás után várható légszennyezettségi állapotra vonatkozóan.
Levegőminőség értékelése:
- Régiók (zónák), települések levegőminőségét meghatározó/befolyásoló szennyezőforrások azonosítása, forrásösszetétel meghatározása.
- Régiók és települések esetében hatáselemzések készítése arra vonatkozóan, hogy milyen mértékű emisszió csökkentéssel válna elérhetővé kellő mértékű javulás a
levegőminőségében szennyezőanyag specifikusan.
Főbb célcsoportok: lakosság, döntéshozó szervezetek
(Forrásigény: 100 millió HUF)
Specifikus célkitűzés : Légszennyező anyagok kibocsátási leltárának és előrejelzésének fejlesztése
Támogatásra javasolt művelet:
a.) Rácsponti emissziós adatbázis kidolgozása
Indoklás: Az EU elvárásainak megfelelően a tagországok emissziós bevallásainak elkészítésénél olyan adatbázis kiépítése vált szükségessé, amely képes megfelelő bemenő
adatokat biztosítani a levegőminőségi modellek számára. Az adatbázis térbeli felbontása változó, nagyvárosok esetében finomabb felbontás (1-5 km) az elvárt, míg országos
szinten durvább felbontás (10-15 km) is megfelelő.
Főbb célcsoportok: lakosság, döntéshozó szervek
(Forrásigény: 100 millió HUF)
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Buránszkiné Sallai Márta
A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Országos Meteorológiai Szolgálat javaslatai:
I. Javaslatok a Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás prioritási tengelyhez ( 1. prioritási tengely)
A tervezet 1. prioritási tengelyének 1. beruházási prioritása az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó beruházások támogatása. Ezen belül az 1. Specifikus célkitűzés
(„Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megalapozása, természeti katasztrófák megelőzése”) esetében a támogatott műveletek között elsőként van felsorolva a klimatológiai
előrejelzés és klímaváltozás hatásaival kapcsolatos adatbázisok létrehozása és ennek keretében a regionális szintű klímamodellek folyamatos fejlesztése, a hazai hosszú távú
klíma-előrejelzést szolgáló kapacitás erősítése. Ennek megfogalmazását és forrásigényét javasoljuk pontosítani az alábbiak szerint (lehetőség szerint egy külön pontban
kiemelve).
Cél: Reprezentatív éghajlati adatbázis fejlesztése és a szélsőséges éghajlati események vizsgálata az éghajlatváltozás jelenlegi és jövőben várható magyarországi hatásainak
felmérésére
A klímaváltozás folyamatának nyomon követése elengedhetetlen a közeljövőben bekövetkező és a jövőben várható hatásokhoz való alkalmazkodás szempontjából. A jelen klíma
minél pontosabb leíráshoz egy reprezentatív megfigyelési adatbázis szükséges, melynek kialakítása módszertani fejlesztést igényel. A jövőben várható változások feltérképezése
igényli a rendelkezésre álló regionális klímamodell-szimulációk fejlesztését, részletességük és lefedettségük növelését. A jóminőségű megfigyelésekből és a részletes
modellszimulációk eredményeiből előálló adatbázis szolgáltat kiindulási alapot az adaptációs stratégiát meghatározó sérülékenység-vizsgálatokhoz. A szélsőséges időjárási
események vizsgálata, mind pontosabb ismerete növeli a társadalom felkészültségét a várható következményekre.
Főbb célcsoportok: lakosság, döntéshozó szervek
(Forrásigény: 400 millió Ft, amely a modellszimulációk fejlesztéséhez szükséges új számítógépes platform beszerzését (250 millió Ft), az adattárolási kapacitás bővítését (100
millió Ft) és a szükséges szoftverek megvásárlását (50 millió forint) szolgálja.)
Ugyancsak támogatandó műveletként szerepel a katasztrófavédelmi szempontú kockázatbecslés fejlesztése, az ehhez szükséges proaktív és komplex kockázatértékelési
rendszer/hálózat kialakítása. Az időjárási eredetű kockázatok (árvíz, villámáradás) többször is említésre kerülnek. Az éghajlatváltozás okozta kockázatok felmérése és a
katasztrófavédelmi szempontú kockázatbecslés fejlesztése mellett az időjárási eredetű katasztrófák elhárításának, vagy a károk mérséklésének egyik döntő tényezője az időjárás
folyamatos monitorozása, modellezése, és ezek eredményeként az időben kiadott időjárás-előrejelzés és riasztás lehet. Ilyen jellegű fejlesztések, műveletek támogatása nem
része a tervezetnek.
Javasoljuk tehát a támogatandó műveletek kiegészítését az alábbiakban ismertetett fejlesztéssel:
Komplex Környezeti Megfigyelő és Előrejelző Rendszer
A fejlesztés indoklása:
A súlyos környezeti hatások számottevő része időjárási folyamatokra vezethető vissza. Az országrészeket sújtó árvizek, közlekedési akadályok és az áramszolgáltatásban
jelentkező problémák hátterében túlnyomó részt szélsőséges időjárási események állnak. A projekt célja, hogy a meteorológiai megfigyelő rendszerek, valamint az ultrarövidtávú
(nowcasting) és rövidtávú előrejelző rendszerek fejlesztésével pontosítsuk a légköri folyamatok előrejelzését. Az időjárás előrejelzések pontosítása kulcsfontosságú a vízgyűjtők,
folyók és tavak vízállásának becslésében, a talajnedvesség előrejelzésében és így a sikeres árvízvédelemben. A katasztrófavédelem korszerűsítésének szintén alapfeltétele a
szélsőséges időjárási folyamatok előrejelzésének javítása.
Főbb célcsoportok: elsődlegesen az árvízvédelem és a katasztrófavédelem korszerű meteorológiai kiszolgálása. A fejlesztés eredményei közvetlenül felhasználhatóvá válnak a
lakosság, vízgazdálkodás, mezőgazdaság, hő- és áramszolgáltatás, közlekedés és repülés területén.
(Forrásigény: 1000 millió Ft amely alapvetően új számítógépes platform beszerzését (300 millió Ft), és a megfigyelő alaphálózat (radar, sugárzásmérés, vertikális profilmérés,
automata állomások) bővítését szolgálná (700 millió Ft)).
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Jónás Imre
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia – NéeS – épület típusokat állapított meg, az építés éve is kiválasztási szempont lett.
A típusok megjelölése nem teljes, mivel épületenergetikai szempontból az 1980-1989 évben épült családi házaknál felhasznált falazó elemek választéka bővült, a korábbi tömör
kisméretű tégla mellett megjelentek, az üreges falazó elemek melyek hőtechnikai tulaljdonsága , hővezetési tényező értéke kedvezőbb, ezért az épületek hőveszteség értéke is
csökkent, a tömör kisméretű téglából épült hazákhoz képest. Ezért a következő kategóriát 1980- 2001 év közzé tenném.
A 2012/27/EU új energiahatékonysági irányelv átültetésére vonatkozó – Századvég Zrt – javaslat anyagában a potenciálelemzés eredményei alapján javaslatokat fogalmaz meg a
„Lakossági” épület felújítások esetében, figyelemmel az építés évére. A kedvező évhatárt 1990 évben határozná meg.
Korábbi pályázatokban is komoly negatív visszajelzés érkezett az építés évjárat szerinti diszkriminációja miatt.
Energetikailag az alábbi három kategória javasolt :
1. Az 1944 előtt épült épületek esetében egyetértek az elemzéssel, az épület életciklus vége felé valóban a költséghatékony felújítás nem valósul meg, de kellene adni
lehetőséget az energetikai korszerűsítésre, csak azoknál az épületeknél, ahol a szerkezeti statikai vizsgálati eredmény igazolja, hogy a korszerűsítés még gazdaságos.
2. A következő kategóriát 2001. évben jelölném meg. A Századvég Zrt elemzési gondolataival ( 1990. év ) egyetértek, de megjegyzem, és kiegészítem, hogy az épületek
energetikai paraméterei 1990. évre annyira nem javultak, csak az épületgépészeti rendszer fejlődött. Az épületek hővesztesége kissé csökkent, köszönhetően az üreges falazó
elemek ( B30, Uniform) megjelenése és alkalmazása miatt is. Erre az időre tehető a műanyag nyílászárók elterjedése, de még kevés hőszigetelt üvegezéssel készültek, igaz
légzárásuk miatt az U=2,4 – 2,8 W/m2K érték között mozogtak, jobb értéket mutattak, mint a korábbi fa nyílászáró szerkezetek. Az energetikai javulást a jobb hatásfokú, és már
szabályozható épületgépészeti rendszerek eredményezték. Nem szabad elfelejteni az akkor indult Országos gázvezeték építési programot, így a kedvező földgáznak is
köszönhetően. A korszerűsítési potenciál – önerő – viszont ennél a tulajdonosi körnél a legnagyobb, és a beruházási döntési siker a legeredményesebb. ( Egyedül kell dönteni )
3. A 2002. évtől épített épületek energetikai állapota sokat javult. Megjelentek a korszerűbb falazó elemek, a kondenzációs gázkazánok, és elkezdődött a napkollektorok
alkalmazása is. A 2006. évtől a 7/2006. TNM hőtechnikai rendelt megjelenésétől már kötelezően elvárható az épületenergetikailag megfelelő épületek építése.
Összegezve :
Kiemelt támogatást az 1944 – 2002 között létesített lakóépületeknél adnám.
Külön bószusz támogatással serkenteném a megújuló energia alkalmazását, az „ A+”, a passzív, a „Zéró”, vagy a „pozitív” ház minősítés elérését.
Jónás Imre
Építész - Épületenergetikai Szakértő
Debrecen
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Koppány György

Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
Tisztelt Cím!
Mint környezetvédelmi szakértő, illetve több mint 20 éve a környezetvédelem területén dolgozó (hatósági vonalon is) környezetvédelmi szakmérnök, az ISPA és KEOP EU
támogatással megépült, illetve megvalósítás előtt álló hulladékkezelő létesítmények esetében, az OHT (Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum)
tervezet, illetve a 2010/75/EU irányelv hazai jogharmonizációja („nagytüzelő-berendezéses” és „hulladékégetős” rendelet tervezetek) kapcsán kialakulni látszó néhány anomáliára
hívom fel figyelmüket, kizárólag a jobbítás szándékával. A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, valamint a Magyar Mérnöki Kamara környezetvédelmi
tagozatának választmányi tagjaként többedmagammal felkérésre véleményeztem az említett dokumentumokat.
Az ISPA és KEOP keretén belül EU támogatással (ún. „vegyes települési hulladék” válogatására) létesült, illetve létesülő hulladékkezelő rendszerekben (MBH: mechanikaibiológiai hulladékkezelés), a biológiailag stabilizálható hulladékok mellett, legnagyobb arányban leválogatott „könnyű frakció” (RDF: Refuse Derived Fuel, másodlagos
tüzelőanyag) kizárólag égetéssel, együttégetéssel történő energetikai hasznosításra alkalmas (cementgyárak, erőművek).
Az RDF a KEOP megvalósíthatósági tanulmányokban, költség-haszon elemzésekben eladható, bevételi oldalon megjelenő hulladékáramként szerepel, alátámasztva a
hasznosítóktól kapott befogadó nyilatkozatokkal. A működtetési költségeknél a kiadási oldalon jelentkező legnagyobb tétel, a létesítmények kb. 1,2 – 1,5 MW villamosenergia
igényének költsége.
Az OHT tervezet amellett, hogy az EU-s direktívával szemben nem preferálja („A hulladékégetés nem egyeztethető össze a hulladékgazdálkodás céljaival”) a hulladékok égetését,
energetikai hasznosítását, nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy ezeknek a létesítményeknek (több várhatóan 2014-ben valósul meg) nem rentábilis üzemeltetése esetén a
kapott támogatási költségeket az EU felé vissza kell fizetni.
A leválogatott RDF (jobb híján) határ menti szlovák cementgyárakban fog hasznosulni, tovább rontva a hazai amúgy is leépült cementipar versenyképességét.
Az energetikai hasznosítás másik akadálya lehet a 2010/75/EU irányelv hazai jogharmonizációja, mely szerint az NOx, SO2, CO kibocsátás jelentős csökkentése miatt, 2016 után
pl. a legnagyobb együttégetési kapacitással (300 et/év) rendelkező Mátrai Erőmű nem fog hulladékot égetni (a direktíva kidolgozásánál nem sikerült érvényesíteni a hazai
érdekeket, nem úgy mint pl. a lengyeleknek).
Ismét abba a hibába esünk, mint az ISPA keretén belül, a hulladékkezelő létesítményekben megvalósult komposztálók és depógáz-gyűjtő, -kezelő rendszerek esetében.
A jelentős költséggel üzemeltetett komposztálókban (a jogszabályi előírásnak megfelelve) a biológiailag stabilizálható leválogatott, illetve a szelektíven gyűjtött szerves
hulladékokat (kb. 40%-ban szennyvíziszappal keverve) komposztáljuk, majd ezt az eladhatatlan (összetétel stb. miatt nem minősíthető termékké) komposztot (hulladékot)
„takaróföld” elnevezéssel a hulladéklerakóra lerakjuk (végül is ártalmatlanítjuk).
A depógáz-gyűjtő, -kezelő rendszereknél, a több éve üzemelő hulladéklerakókban összegyűlt, illetve megfelelő összetételt ért el a depóniagáz ahhoz, hogy hasznosítani lehessen
(ne kelljen elfáklyázni). Konkrét példáról tudok, ahol a Környezetvédelmi Felügyelőség kötelezte az üzemeltetőt a depógáz hasznosítására, ugyanakkor a kb. 12-13 évvel ezelőtt
benyújtott (még hulladéklerakós jogszabályunk sem volt) ISPA pályázatban leírt költség-haszon elemzés adatai miatt az EU, illetve az NFÜ nem járul hozzá (az eltérés nem
haladhatja meg a ± 5%-ot) pl. egy gázmotorral megoldott villamosenergia termeléshez, mint hasznosításhoz. Az üzemeltető bármit tesz, büntetik.

Tisztelettel: Koppány György
környezetvédelmi szakértő
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Dr. Máhr András, elnök, Mezőgazdasági Szövetkezők és termelők Országos Szövetsége
Egyéb észrevétel
Más OP-k kapcsolódása a vidék felzárkóztatásához
Mint ahogyan az általános észrevételek között már jeleztük, megítélésünk szerint a Magyar gazdaság egyik kiemelten megoldandó feladata a vidék – különösen a falu –
leszakadásának a megállítása; a vidéki foglakoztatási ráta kritikusan alacsony értékének a javítása; a vidék tőkevonzó képességének a javítása, illetve a vidéken keletkezett tőke
helyben tartása. Ennek érdekében javasoljuk, hogy az EMVA-n kívüli OP-k preferáltan kezeljék a vidéki, kiemelten a kistelepülési, falusi térségeket!
Ezen belül is az alábbi intézkedések támogatását javasoljuk más OP-ból:
1. Legális vidéki- és kiemelten agrárfoglalkoztatás növelése – EFOP
2. Élelmiszeripari beruházások támogatása – GINOP
3. Öntözés és komplex vízgazdálkodási programok (benne a belvíz is) támogatása – készülő KEOP
4. Helyi tőke helyben tartása (melléküzemágak fejlesztése, diverzifikáció) – GINOP
5. Turisztika fejlesztése (mezőgazdasági vállalkozások számára is) – GINOP
6. A vidéki népesség-megtartó képesség, vállalkozásfejlesztés – GINOP
7. Infokommunikáció fejlesztése mind az agráriumban, mind a vidéki településeken – GINOP
8. Javasoljuk a tőkebefektetési alapok rendszerét kiterjeszteni az agrárvállalkozásokra. (Felhívjuk a figyelmet a mezőgazdaság sajátosságaira, melyből kiindulva külön alapként
kellene kezelni más tőkebefektetési alapoktól) – GINOP
9. Kedvezményes hitel- és kamattámogatási konstrukciók agrárgazdaságra történő kiterjesztése – GINOP
10. Vízgazdálkodás, vízvisszatartás, benne helyi kisebb léptékű tározók létesítésének a lehetőségével – KEOP
11. Megújuló energia, kiemelten a mezőgazdasági alapanyagú biomassza energetikai célú felhasználásának támogatásával – KEOP
12. Elérhetőséget javító beruházások (különösen a vidéki úthálózat fejlesztése) – TOP
13. Tudományos fejlesztések átültetése a gyakorlatba az agrárgazdaság vonatkozásában is – GINOP.
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dr. Keresztes Attila
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A megújuló energia felhasználás elterjedését Németországban úgy oldották meg, hogy a vállalati és a magánszektorban egyaránt rendkívül egyszerű, átlátható támogatási
rendszert vezettek be. Ennek a lényege, hogy kamatmentes hitelt vehet fel bárki, amit a megtermelt elektromos energiával tud visszafizetni. Fedezet maga a napelemes rendszer
( nincsenek egyéb terhek pl. jelzálog, kezesség stb.). Az eljárás szinte bürokrácia mentes.
Érdemes lenne ezt a rendszert bevezetni, mert ez bizonyítottan működik.

Esetleg a hitel mellett minimális mértékű támogatás pl. 10% csak.
A megújuló energia esetében - hasonlóan a többi építőipari tevékenységekhez - a fordított áfa fizetés praktikus lenne.
A lakossági ügyfelek esetében pedig a hálózati csatlakozásnál kötelezően be kell vezetni a magyar áfá-s számla bemutatásának kötelezettségét.
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Sasvári Csaba
Egyéb észrevétel
Az alternatív üzemanyagog és azok hálózatának kiépítése hova tartozik?
IKOP vagy a gazdaság fejlesztési OP , KEOP, vagy más OP. férnek bele?
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farkas lászló
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
2.5. PRIORITÁSI TENGELY 5: ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA.
A szélenergia mint megújuló energiaforrás kimaradt a tervezettből ezt nem támogatják?
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Agria Volán Zrt.
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A közlekedés jelentős energia felhasználó ágazat, így annak energiahatékonyság-növelése nemzetgazdasági szintű hatékonyság növelést jelent. Ez azonban csak modern közúti
és vasúti gördülő állománnyal, megújuló energiaforrásokat felhasználó jármű hajtásokkal, illetve CO2 mentes telephelyi és utasforgalmi infrastruktúrával oldható meg. Ezen
indokok alapján az Agria Volán Zrt. javasolja, hogy közúti közlekedési rendszerek ilyen irányú modernizációja komplex módon (energia termelő, tároló, járműbe töltő infrastruktúra
fejlesztés+ járműbeszerzés) az állami és önkormányzati közlekedési társaságok számára lehetőleg 100%-os támogatási intenzitás mellett megoldható legyen.
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Sasvári Csaba
Egyéb észrevétel
Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések valamint az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök
támogatásainál a fejlettebb régiók támogatottsága „0”, javasoljuk: hogy ezen sorhoz is rendeljenek felhasználható összegeket.
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Sasvári Csaba
Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések c. prioritással kapcsolatos észrevétel
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÉS KÁRMENTESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSEK-nél a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján készülő Országos
Hulladékgazdálkodási Terv és az ennek részét képező Országos Megelőzési Program figyelembevételét javasoljuk.
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Éger Ákos
Egyéb észrevétel
A Klímatörvény kidolgozása során felhalmozott tapasztalatok és javaslatok beépítése javasolt: http://klimatorveny.hu/

