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ÖSSZEFOGLALÓ
a 2014-2020 operatív programokról készített környezeti jelentések partnerségéről

I.

A partnerségi folyamat rövid ismertése

A 2014-20-as időszak európai uniós forrásainak felhasználást célzó operatív programok
környezeti teljesítményét vizsgáló környezeti jelentések (SKV) elkészítésére közbeszerzési
eljárás keretében az Öko Zrt. kapott megbízást. Az SKV elvégzését Európai 2001/42 EK irányelv
írja elő, hazai szabályozását a 2/20055. (I.11.) kormányrendelet tartalmazza.
A környezeti jelentések első változatai 2013. december 3. óta folyamatosan elérhetők a
http://palyazat.gov.hu/2014_2020_skv_partnersege honlapon. Partnereink észrevételeiket az
skv2014-2020partner@nfu.gov.hu email címre küldhették. A beérkező észrevételeket , továbbá
az SKV fórumon elhangzó javaslatokat az ÖKO Zrt szakértői feldolgozták, és ezek figyelembe
vételével elkészítették az egyes operatív programokról szóló környezeti jelentések itt olvasható
változatát.
A környezeti jelentések kapcsán az SKV szakértők több lépésben is egyeztettek az operatív
programok tervezőivel, majd az elkészült környezeti jelentéseket teljes terjedelmükben
megkapták a tervezők. A közérthető összefoglalókat az operatív programokkal együtt
benyújtottuk az Európai Bizottságnak.

II. A partnerségi fórumok összefoglalása
1. Minden régióban jelen
A környezeti jelentések legfőbb megállapításainak bemutatására és szakmai megvitatására
regionális partnerségi fórumok zajlottak a hét régió egy-egy meghatározó városában 2013
decemberében (időrendi sorrendben: Győr, Székesfehérvár, Budapest, Pécs, Miskolc, Debrecen,
Szeged). Ezek lehetőséget biztosítottak a régió fejlesztésében érintett állami és civil szervezetek
számára az operatív programok Kormány általi elfogadását megelőzően a legfőbb
megállapítások bemutatására, szakmai megvitatására.
2. Hét regionális fórum
A hét regionális szakmai fórum keretében a házigazda köszöntőjét követően az NFÜ, mint
koordinációs hatóság képviselője szólt a fórum céljáról, hátteréről, majd az SKV jelentések
elkészítésének menetéről szóló bevezető előzte meg a konkrét akciótervek stratégiai környezeti
vizsgálatának ismertetését operatív programonként. Az ezt követő összefoglaló, szintetizáló
értékelés mindig tartalmazott az adott régióra vonatkozó specifikumokat is, amit az ezután
következő fórum keretében az elhangzó és előre beérkezett kérdések mentén igyekeztek tovább
bővíteni. A záró gondolatokkal együtt a minden alkalommal felhívtuk a résztvevők figyelmét
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arra, hogy a témák kapcsán megfogalmazott kérdéseket, javaslatok 2014. január elejéig még
beküldhetők az oko-rt@oko-rt.hu e-mail címre.
3. Megyei szerepkörök
A rendezvény köszöntő gondolatait jellemzően az adott régió egy-egy megyéjének magas rangú
képviselője fogalmazta meg, itt értelemszerűen a közéleti szereplők váltották egymást a helyi
felkéréseknek megfelelően. Például Győrben Kóczán Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Közgyűlés alelnöke, Budapesten Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés alelnöke, Debrecenben
Tóth Attila, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke, Szegeden Vadász Csaba, a Csongrád
Megyei Önkormányzat főjegyzője. A megyei tisztségviselők szinte mindenütt egyöntetűen
megfogalmazták: a megyei önkormányzatok átalakuló szerepkörének megfelelően ebben az
időszakban különösen fontos munkát végeznek. Az elmúlt hónapokban zajlott mindenhol a
megyék erősségeinek feltárása, és a területfejlesztési szerepkörnek megfelelően a stratégiai
tervezés, a lehetőségek átgondolása, nem lemondva természetesen a jövőben sem a
megyehatárokon átnyúló, komplex programokról. Ezekből kaptak rövid ízelítőt a fórum
résztvevői. Mindnyájan fontosnak tartották a környezeti vizsgálatokat, és sok sikert kívántak a
szereplőknek a további munkához ezen a területen.

4. Fő szándék: kedvező irányú befolyásolás
Az SKV fórumok céljáról, hátteréről kapcsán a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője
előadásában hangsúlyozta, hogy az SKV egyfajta környezeti-társadalmi kockázatelemzés, amely
egyben javaslatokat is megfogalmaz e várható kockázatok elhárítására vagy csökkentésére. Az
SKV fő célja az operatív programok környezeti célú értékelése és a fejlesztések befolyásolása
környezeti, fenntarthatósági szempontból kedvezőbb irányba.
5. A környezeti állapot mellett a fenntarthatóság is fontos
Az SKV jelentések elkészítésének menetéről, a vélemények feldolgozásáról az Öko Zrt. egy-egy
vezető tisztségviselője adott átfogó képet, bemutatva a környezeti jelentések készítésének
folyamatát az előkészítés-tervezéstől az előzetes véleményezésen, majd tanulmánykészítésen, a
közérthető összefoglaló elkészítésén és a partnerség lebonyolításán keresztül a közeljövőben
várható végső véleményezett környezeti jelentések elkészítésén át az utógondozásig. Végül
szóltak a környezeti állapot és a fenntarthatóság értékelésére alkalmazott kritériumrendszerről,
a vizsgálati szempontokról, javaslatokról.
6. Fókuszban az Operatív Programok
Ezt követte a partnerségi fórum gerincét adó elemzések sora, melyben az akciótervek következő
uniós tervezési ciklusra vonatkozó környezeti vizsgálatának ismertetését végezték el, operatív
programonként. Ebben az alábbiak kerültek előtérbe: KEHOP (Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program), TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program), GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program), IKOP (Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatív Program), EFOP (Emberi Erőforrás Operatív Program), illetve
egy esetben, Budapesten a VEKOP (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program).
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Részletesen ugyan nem, de az összegzésnél szóba került a Vidékfejlesztési Program és a MAHOP
(Magyar Halgazdálkodási Operatív Program) is.
7. KEHOP: áthúzódó kötelezettségekkel
A KEHOP (Környezeti és Energia Operatív Program) környezeti célú elemzése kapcsán
elhangzott: számos korábbi cél megvalósítása szükséges a következő időszakban is áthúzódó
kötelezettségként. A szennyvízprogramok mellett számos „vizes” cél is megjelenik, ám például a
természetvédelemre konkrétan viszonylag kevés forrás jutna a pillanatnyi állapot szerint. A fő
kérdés: mennyire, milyen mértékben javul majd a beruházások által a környezet állapota?
Laikusok számára érdekes lehet, hogy egy megújuló energiaforrás (pl. biomassza) sem biztos,
hogy környezeti szempontból tökélete Megjelent egy új elem hangsúlyosan ezen a területen: a
katasztrófavédelem, és a klímaváltozás is kulcsfogalom lett a tervezésnél. Az alapvetően pozitív
képet a tervezésnél megfigyelhető forráshiány árnyalja.
8. GINOP: jobb lesz-e tőle itt élni?
A GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) a központi kommunikáció
szerint is az egyik legfontosabb program lesz, hiszen a következő hét esztendőben az összes
forrás közel kétharmadát szeretnék majd gazdaságfejlesztésre felhasználni. Ez a GINOP esetében
a javasolt allokáció szerint a pénzek 40%-át jelenti (s ne feledjük, hogy más OP-k is tartalmaznak
ilyen jellegű célokat, például a TOP.) Itt a fő célok a versenyképesség javítása és a foglalkoztatás
ösztönzése, arányának növelése. Az alapkérdés pedig: van-e értelme a beruházásnak, jobb lesz-e
tőle itt élni? Mint elhangzott: a kimutatható környezeti állapotváltozás jellege a megvalósítás
módjától függ majd. Ez még ugyanis eléggé az általános tervezés szakasza, így jelenlegi
állapotában kevés következtetés vonható le.
9. TOP: a valódi helyi igényekre
A TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) a korábbi ROP-ok helyét, szerepét
veszi át részben megújult tartalmakkal (a VEKOP-pal együtt). Ez lehetővé teszi mostantól
decentralizált szemlélettel a helyalapú megközelítést, helyi erőforrásokra és valódi igényekre
fókuszálva. Az elemzés során 48 környezeti célkitűzést azonosítottak, s viszonylag pozitív
hatásúnak tűnnek az elképzelések fenntarthatósági szempontból is. A főbb kérdések:
fenntarthatóbb termelési struktúrák jönnek-e létre, az emberi életkörülmények javulhatnak-e,
beleértve a környezeti állapotát a településeknek? A javaslatok között megfogalmazták a
megújuló energia fontosságát és a Nemzeti Talajvédelmi Stratégia kidolgozását.
10. VEKOP: eleve fejlettebb közegben
A VEKOP (Versenyképes Közép Magyarország Operatív Program) „egyfajta TOP” az ország
közepére vonatkoztatva, amely egyébként uniós szemszögből az egyetlen fejlett hazai régiónak
tekinthető. Ez egyben pici hátrányt is jelenthet, hiszen ami fejlettebb, nem támogatható
ugyanolyan mértékben, így bizonyos forrásszűke jellemző a programra. 8 prioritástengely és 28
specifikus cél mentén haladt az elemzés, melynek lényege, hogy a térségi gazdaságfejlesztést
szolgálja majd a helyi igények alapján, csakúgy, mint a TOP esetében.
11. IKOP: a gazdaságfejlesztés egyik kulcsa, eszköze
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Az IKOP (Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program) tervezése az EU elvárások jegyében
zajlik és nagyban kapcsolódik a Nemzeti Közlekedési Stratégiához. Ne feledjük: az európai
hálózatokhoz való teljes, magas szintű kapcsolódás és az elmaradt, de hiányzó infrastruktúrák
kiépítése még várat magára. A cél elvileg a forgalom közútról vasútra (és ha lehetséges, részben
vízi útra) való terelése, valamint a városi, elővárosi közlekedés fejlesztése. Ugyanakkor, mint
elhangzott, fontos lenne bizonyos szempontból visszafogni a mobilitási igényeket is, hiszen az
mindenképen közlekedést generál, ami nem javítja a környezet állapotát. Az ökológiai
szempontból negatív hatások ugyanis elkerülhetetlenek, ám nem mindegy azok mértéke például
a levegőszennyezés és zajterhelés szempontjából. Hozzátéve azonban, hogy ezek a programok a
felzárkóztatást is szolgálják. Megjelenik ennél az OP-nál a kidolgozott projektcsatorna
követelmény, és belátható, hogy ezek a programok hosszú előkésztési idővel futnak.
12. EFOP: a foglalkoztathatóságért
Az EFOP (Emberi Erőforrás Operatív Program) a leszakadási folyamatok megállítását, a
foglalkoztathatóság növelését célozza a befogadó társadalom – gyarapodó tudástőke – jó állam
tengelyek mentén. A GINOP-ban is megjelenő ambiciózus, 2020-ra elérendő foglalkoztatási ráta
(75%) érdekében kell cselekedni. Fontos, hogy mindez a társadalmi egyenlőtlenségek
felszámolása és a szolidaritás erősödése irányába hasson. Pozitív az anyagban például a
részletes elemzéstől eltekintve az erdei iskolák szerepének kiemelése, ám talán több figyelmet is
érdemelne a környezetvédelmi nevelés.
13. Összegzés: előnyök, odafigyelésre érdemes szempontok
Az operatív programok környezeti célú elemzése után összefoglaló, szintetizáló értékelés
hangzott el főként dr. Tombácz Endre, valamint részben Kukely György prezentálásban, ahol
pozitívumok és negatívumok egyaránt szerepeltek. Mindenképpen előnye a jelenlegi verzióknak,
hogy tartoznak hozzájuk a fenntartható fejlődést és a környezeti célok teljesítését szolgáló
fejlesztések, és alapvetően kevés az olyan tervezett lépés, amely komolyan problémásnak
mondható. Ugyanakkor látható több területen a forráshiány, vigyázni kell, nehogy a
versenyképesség oltárán feláldozzuk az egészséget és csökkenjen az empátia szint a
társadalomban, ügyelni kell rá, hogy a fenntarthatóság, mint horizontális cél ne tartalom nélküli
szlogen legyen, s célszerű volna, ha a legjelentősebb fejlesztéseket nem csak a legerősebb
potenciállal rendelkező nagyvárosok, térségek vinnék el.
Megfogalmaztak néhány, az anyagokból már kiolvasható specifikus célt is a regionális fórum
résztvevőinek. Így például utaltak Észak-Magyarországon a VTT Dél-Borsodi tározójára, a DélAlföldön a VTT Alsó-Tiszai tározójára, több helyen pedig a Natura 2000-es területekre, valamint
a szennyvízprogramokra.
14. Kérdések, zárás
A fórum résztvevői számos kérdést fogalmaztak meg a helyszínen, részben előzetes kérdező
lapok, részben nyíltszíni kérdésfeltevések formájában. Ezek egy része áltanosan vonatkozott az
SKV tartalmakra, más része pedig konkrét, lokális feladatok mentén született. Többen
érdeklődtek a jelentések sorsa, azoknak a végső változatokba való beépíthetősége kapcsán,
valamint kíváncsiak voltak a részletes szempontrendszerekre. Volt résztvevő, aki az ipari
parkok, területek megkülönböztetéséről kérdezett a fejlesztési támogatások kapcsán, s
rákérdeztek az elővárosok közlekedésfejlesztésének ügyére is. Több kérdés hangzott el a drávai

5

környezetvédelmi fejlesztések kapcsán, a szakmai oktatás fontosságáról, illetve az árvízvédelem,
mint tág kérdéskör mentén.
A válaszadók az elhangzott gondolatok mellett adott esetben személyesen is bővítették az
esetleg speciális, konkrét kérdések kapcsán válaszaikat, amelyre a moderátori összefoglaló és
zárást követő kötetlen beszélgetések során adódott lehetőség.

Az egyes fórumokon elhangzott leglényegesebb kérdések és szakértői
válaszok bemutatása:

2013.12.10. Győr. Városháza
Kérdések:
Kérdés: a 6 km-re lévő Vámosszabadinak igen kevés közösségi közlekedési lehetősége van, hogy
az hajmeresztő. Erről megfeledkezünk mindig. Nagyszerű dolog, hogy hallom a budapesti
elővárosi közlekedés felemelő dolgait.
Válasz: A tömegközlekedés fejlesztése a III. prioritáson belül (autóbuszos közlekedés) tervezett
nem csak elővárosok, hanem akár kistelepülések vonatkozásában is. A megyei fejlesztési
koncepciók fognak foglalkozni ezzel, ami beépül a TOP-ba is, mint ajánlás. A kisebb városok
várostérségi fejlesztései külön területként megjelennek a megyei fejlesztési koncepciókon belül
is, és így pl. a közlekedés fejlesztése is. A TOP-ban az autóbusz hálózat fejlesztésével kapcsolatos
infrastrukturális fejlesztések is megjelennek, sőt talán még járműbeszerzés is lesz benne, de ez
még nem teljesen tiszta.
Kérdés: A vízi közlekedés szabályozása a Szigetközben lehetséges-e, amíg Illés Zoltán az
államtitkár?
Válasz: Ez IKOP kérdés, elvileg a II-es prioritás ad lehetőséget a vízi közlekedés fejlesztésének,
azonban a Nemzeti Közlekedési Stratégia alapján az IKOP jelenleg nagyon minimális folyami
fejlesztést tartalmaz a vízi közlekedési vonatkozásában. Nekünk az egyetlen TEN-T vízi utunk a
Duna, tehát csak az jöhetne szóba az IKOP-on belül, de nem véletlenül van ez így egyébként. Az
IKOP az NKS-re épül, és ha az valamit úgy ítél meg, hogy nagy fontosságú, megfelelő előkészítésű
és a 2014-2020-as időszakban viszonylag kis kockázattal megvalósítható, azok fognak bekerülni
az IKOP projektek közé. Jelenleg a CEF még egy pl. közlekedésfejlesztési finanszírozási
lehetősége az EU-nak, az IKOP oda „utalja” a dunai hajózás fejlesztését, de csak akkor, ha marad
rá pénz. Egyébként is rengeteg konfliktussal terhelt és amíg a szükséges környezetvédelmi
engedélyek nincsenek meg, nem is felelhet meg a kidolgozott projekt csatorna
követelményeknek a hajózás fejlesztése ilyen szempontból. Javaslatként egyébként elhangzott az
IKOP tervezők részéről, hogy a hajózás fejlesztését segítené, ha a GINOP-ból lehetne folyami
hajók cseréjét finanszírozni, mert rettenetesen elavult, elöregedett a hajóállomány.
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2013.12.11. Budapest
Két kérdés:
1. Pénz – Csak EU-s finanszírozás – elfogyó pénzek, nem marad forrás a fenntartásra, mit lehet
tenni?
2. Kontroll – Pályázati rendszer – mi a minőségi megvalósulás biztosítéka?
Válasz: A fenntarthatóságot mi inkább környezeti szempontból néztük, a kérdés a gazdasági
fenntarthatóságra vonatkozott, ami egy kicsit más dolog. De ez sok programra igaz volt, hogy
van beruházási pénz, azt elköltjük, de miből fogjuk fenntartani a beruházást. Itt jönnek a
nehézségek, mi a javaslatok között jeleztük, hogy tisztázni kell a fejlesztéseknek meg van-e a
fenntartási forrása. Példa: csinálunk árvízvédelmi töltéseket, tározókat, stb., de az árvízvédelmi
művek fenntartási költségeivel minden évben baj van. Mi csak annyit tehetünk, hogy elírjuk
ezeket a problémákat és kérjük, hogy épüljenek be olyan elemek, amik ezt ellenőrzik,
garantálják. Minden pályázathoz az illetékes minisztériumnak nyilatkozni kellet, hogy vállalja 5
évig a finanszírozást. Ezek a nyilatkozatok meg is születnek, de aztán sokszor elfelejtődnek. De
pl. a BM-nél külön soron vannak az EU-s pályázatok fenntartására vonatkozó összegek, tehát van
jó példa is. A másik kérdés az arról szólt, hogy a feltételrendszer az mindig felpuhul. Erről
nagyon kevés van az anyagokban, a fenntarthatóságnak és az esélyegyenlőségnek még a
tartalma sincs megfogalmazva, nemhogy az érvényesítés lehetősége. Ezek közül néhány elemnek
kötelezőnek kell lennie. Legyenek pl. környezeti (SKV) indikátorok.
Nem tudjuk, hogy milyen támogatás – intenzitás várható, milyen önerő kell egy
önkormányzatnak vagy bárkinek bizonyos tevékenységhez. A megvalósíthatóságról az anyagban
semmi információ az OP-ben még EU-s szinten sincsen. A probléma az volt, hogy az
önkormányzatok a projektekhez az önerőt sem tudták előteremteni, hát még a későbbi
fenntartási költségeket, tehát ez a rész abszolút kockázatos. A második, hogy újfajta pályázati
rendszerek jönnek létre, a kiválasztási kritériumok jelentősége kisebb lesz. Úgy gondolom, hogy
magának a fejlesztési programokat kellene befolyásolni az SKV-nak. Az OP-knak csak végrehajtó
szerepük lesz. A működtetési fenntartás pedig reménytelen az önkormányzati szférában, mert
olyan fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban, amelyek fenntarthatatlanok hosszú
távon. (pl. szennyvizes vonal). Ezért javasoltuk az olcsóbb, egyedi megoldásokat, kizárólag a
hosszú távú fenntarthatóság miatt. Nagyon fontos a projektgazdai felelősség is a pénzügyi
fenntarthatósági szempontnál. A költség-haszon elemzés egy csomó projekt esetében adott és
kötelezően alkalmazandó volt. Hogy ezt mennyire veszik komolyan azok, aki elkészítik és
mennyire vizsgálják ilyen szempontból a projektjüket akár a helyi jóváhagyás szintjén, ezt nem
feltétlenül az OP-ok szintjén kell kezelni, mert ez így egy adminisztratív aktussá válhat, ami
megkerülhető.
Kérdés: A KEHOP SKV-jához szólnék hozzá. Jó, kritikus szemléletű és kiegyensúlyozott
szemléletű anyagnak láttam, de mert én a KEHOP gyengébb pontjaira világítanék rá, amit az
SKV-ban is jó lenne megemlíteni az egyik a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás szerepelt
nagyon markánsan és az itt az árvízvédelmi intézkedések szerepelnek a legnagyobb hangsúllyal.
Én itt egy nagy ellentmondást látok, mert szerintem nem a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodáshoz tartozik az árvízvédelem. Nagyon sok helyen szerepel az anyagban a
természeti katasztrófák elleni védekezés és ezt felelteti meg az anyag a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodásnak és háttérbe szorulnak a megelőző intézkedések. Ez nagy hiányosság és ezt az
SKV-ban nem sarkították ki.
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Tombácz Endre: a szélsőséges árvízi helyzetek klímaváltozás hatásúak is. Az új árvízi
irányelvekben viszont a szemlélet sokkal megelőzőbb, mint ami a KEHOP-ban megjelenik, mint
intézkedés-rendszer. Ezért javasoltuk főleg a kis vízfolyásokon a vízvisszatartást, záportározást.
A klímaváltozás kérdését minden prioritásnál vizsgálandónak javasoltuk.

2013.12.13. Pécs Tudásközpont
Kérdés: Milyen esély van arra,hogy az SKV-ban megfogalmazott kritikákat és hiányokat
figyelembe veszik a további tervezésben?
Válasz: Az a tapasztalat, hogyha viszonylag korán, jó időben kiépítünk kapcsolatot a tervezőkkel,
akkor van esély arra, hogy bizonyos javaslatok átkerüljenek, sőt ez már most is megtörtént,
vannak már olyan javaslataink, amelyek már bekerültek a tervekbe. Azoknál az OP-knál, ahol
jobbak a kapcsolatok, ott erre nagyobb esély van, ahol csak megkapták a anyagokat, de nem
reagáltak rá, ott nehezebb. Brüsszelt sem érdekli ez nagyon, csak az, hogy pl. ezek a fórumok
megtörténtek-e, ezt ellenőrzik, igazolni kell. Ha teszünk egy javaslatot, azt vagy elfogadják, vagy
nem, de ez utóbbit meg kell indokolni. Magában az SKV jelentésbe bekerül az hogy hogyan
reagáltak a terezők, mi volt a partnerségi kérdés felvetésében, mi az amit ezek közül be lehet
építeni, tehát fehéren-feketén ott lesz, hogy valamit figyelembe vettek, vagy sem.
Kérdés: Most, hogy megszűnt a ROP és átalakult a TOP jelent-e ez előnyt a térségnek?
Válasz: A megyei fejlesztési koncepciók, illetve az integrált településfejlesztési stratégiák
készülnek minden megyére, minden megyei jogú városra. Beruházások biztos lesznek. Ezeknek a
forrás allokációjában még lehet különbség. Lehet, hogy Pécs több kap, mint Győr, de az is lehet,
hogy kevesebbet. Ez még a következő időszakban fog kialakulni. De ezeket megpróbálják
hasonló forráselosztással megoldani. A regionális területiség meg fog jelenni a
forráselosztásban. Mindenki részesül majd a közös kosárból. Még egy dolog, amit talán
szerencsésebb, hogy most a TOP-ban a megyék saját maguknak dolgoznak ki valamilyen
koncepciót, így a helyi közösségek érdekeit fogják inkább szolgálni.
Kérdés: Lesznek-e környezeti típusú indikátorok?
Válasz: Mi csinálunk SKV indikátorokat, amit javasolunk, hogy használjanak. Nagyon érdekesen
kell ezekkel az indikátorokkal bánni. Az EU megadott most olyan indítékokat, amelyeket
kötelező használni. Amelyeket mi találtunk ki a környezetre vonatkozóan, az vissza is üthet,
mert ha nem tudunk elszámolni velük, úgy ez a források befagyasztásával is járhat. Tehát ezeket
az indikátorokat nagyon jól meg kell gondolni.
Kérdés: Hogy lehet elérni, hogy ne burkoljanak be a városfejlesztési projekteknél mindent.
Ezzel az a probléma, hogy ezeknek jó része környezeti hatásvizsgálati kérdés, ugyanakkor attól
is függ, hogy annak a fejlesztésnek van-e KHV-ja. Mi hiába írtuk be a fenntarthatósági feltételek
közé, hogy minél kisebb területet használjanak, minél kisebb területet burkoljanak ez csak írott
malaszt, hiszen a konkrét fejlesztést nem tudjuk ellenőrizni. Olyan problémával is találkoztunk,
hogy nem hogy a burkolásnál, de a növénytelepítésnél sem maradt pénz a fenntartásra.
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Kifejezetten munkaigényes növényeket telepítettek. De sajnos mi ebben a kontextusban csak
elveket tudunk megadni.
Kérdés: Van utalás arra, hogy a komplex megoldásokat támogatni akarják és integrált
beruházásokat kellene létrehozni. A vízgazdálkodási fejlesztések nagyon szoros összefüggésben
vannak a vidékfejlesztési programokkal. Nem látom annak lehetőségét, hogy ez megvalósítható
ilyen feltételek mellett, hiszen az OP-k egymástól teljesen függetlenül léteznek.
Válasz: én is olvastam a Vidékfejlesztési Programot. Ez egy olyan nagy probléma, hogy teljesen
egyetértek a megjegyzéssel. Még az előző időszakban is voltak komplex vizes projektek, most
nem nagyon vannak. A KEOP-nál sincs területi együttműködési projekt, pedig települési szinten
is lenne mit összehangolni, pl. csatornázás-útburkolás. Ez nekünk egyébként régi sirámunk.
Leírtuk hogy nem lehet különböző programokat összehangolni, mert mások a feltételek, más idő,
más az átfutás, tehát ha egyszerre két-három programot kellene megvalósítani, akkor ez
lehetetlen. Persze megjelentek területi programok, de azokban az anyagokban még zavarosabb a
lebonyolítás, és a KEOP pont kimarad belőlük. Pedig nagyon sok olyan fejlesztés van – pl. árvízi
tározók – ha kiépítjük a tájgazdálkodási rendszert, kitisztítjuk az öntözőcsatornákat stb. akkor a
vidékfejlesztési program folytatását is meg kéne csinálni és nem várni arra, hogy ezt majd valaki
valamikor meg fogja csinálni, hanem előre elvégezni. Pl. nagyon sok fürdőt fejlesztettek az előző
OP-k alatt, rengeteg gyógyfürdő épült egymás mellé, egymás konkurenciájának, mert mindenki
kiharcolta a saját közösségének. Tehát a területiség nagyon hiányzik a rendszerből.
Egy mondatot felolvasok: „Létre kell hozni olyan komplex projektekre vonatkozó mechanizmust,
ami a KEHOP, a vidékfejlesztési és egyéb környezetvédelmi, természetvédelmi pénzek forrásait
összehangolja mind a pályázati kiírásokban, mind a végrehajtásban.”
Kérdés: Szóba került az ivóvíz és a szennyvíz programok teljesítése. A VKI nem jelent hasonló
nagyságrendű követelményt?
Válasz: Igen. A VKI-vel két baj van, egyrészt 2027-ben van vége, ezért az „ej ráérünk arra még”
állapot van. De a felszíni vizeinknek csak 8 %-át minősítettük jónak – ami azért túlzás – így igen
nagy feladataink vannak, mert 2027-ig mindent „jó állapot”-ba kell hozni és semmi nem történik
szinte. A VKI az EU egyik legjobb irányelve, teljesen új szemléletet ad. Nem azt mondja, hogy
építsünk szennyvíztisztítókat és akkor majd jó lesz, hanem azt mondja, hogy a végén a vízkincset
kell megőrizni, vagyis a végén egy jó állapotú vízrendszernek kell lennie, az EU tagországaiban.
Ez egy komoly dolog, a többi környezeti elemnél nem nagyon van ilyen.

2013.12.18. Debrecen
Kérdés: Mi történik majd ezekkel a jelentésekkel? Mi lesz a sorsuk?
Válasz: Az SKV végeredményben csak egy papír, amit a tervezők annyira vesznek komolyan,
amennyire ők ezt szeretnék. Ezért is fontos a kommunikáció velük. Ha a tervezés elejétől tudunk
egymással kommunikálni, akkor elérhető, hogy az SKV-ban szereplő javaslatok bekerüljenek az
OP-kba. Amikor elkészül a tanulmány és túl vagyunk a társadalmi egyeztetéseken, ezek
beépülnek és azt is le kell írnunk, hogy a javaslatainak komolyan vették vagy sem. Nekik pedig
meg kell mondai, hogy ha nem vették komolyan akkor azt miért? Tehát van még egy ilyen
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feladat, amit ellenőrizni is szoktak. A javaslatok egy része azért mindig beépül. A javaslatok
másik része a pályázati kritérium rendszerbe épülhet be, tehát jó esetben még tovább is hat az
SKV.
Kérdés: milyen szempontokat használtak az elemzések elkészítésénél?
Válasz: Kétféle rendszert használtunk. Egy környezeti szempontrendszert, mely 48 környezeti
célt tartalmazott. Ezek részben magyar jogszabályokból, stratégiákból származnak. Mindig
megpróbáltuk a legkonkrétabbat kiszedni a programokból, előírásokból. Megnéztük aztán, hogy
az OP csinál-e valamit vele, javítja, rontja vagy közömbös. A KEHOP-nál az derült ki, hogy a 2025.-nél várható javulás, a többinél nem. A másik szempont a 20 db fenntarthatósági kritérium
volt. Ezeket az OP-k nagyobb céljaival vetettük össze. Azt vizsgáltuk, hogy a rendszer elmozdul-e
abba az irányba vagy sem.

2013.12.10.Székesfehérvár
Kérdés: Az indikátorok változnak-e a 2014-2020-as szakaszban?
Válasz: Az OP-k szintjén jelenleg un. „eredmény indikátor” létezik, ami nem intézkedésenként,
hanem specifikus célonként jelentkezik. Másrészt un. „output indikátorok”, amelyek viszont
nagyjából intézkedésenként tervezik. Ezek még tervezetek, mi is javasoltunk mást is. Azt még
nem lehet tudni, hogy pontosan milyen „output” indikátorok lesznek. Pl. árvíznél – népesség,
belvíznél – vízvisszatartott m3, amit nagyon nehéz számszerűsíteni. De hogy a projektekre még
milyen „előrehaladási indikátorok” lesznek az az OP-kből még nem látszik.
Ez rendszer szintű probléma. 2007-2013 között számos értékelésünk mutatta, rengeteg
megvalósítással kapcsolatos tapasztalat jelezte, hogy „nonszensz” indikátorokat és vállalásokat
kell teljesíteni. Elindult egy kezdeményezés 2014-2020-as időszakra való felkészülés kapcsán,
ami pontosan az adminisztrációs terheit és a pályázati rendszer egyszerűsítését célozza.
Maga az OP tartalmaz egy olyan fejezetet, hogy hogyan lesz az adminisztráció megkönnyítve
például internetes, e-alapon. Teljesen világos, hogy az eddigi horizontális és fenntarthatósági
indikátoroknak nem sok értelmük volt, meg azoknak a követelményeknek nem. Mi javasoltuk,
hogy az adott projekt jellegéhez igazoldó indikátorok legyenek, ami javítja a teljesítményt és
nem egy formális követelmény. De hogy pontosan mik lesznek azt még nem lehet tudni.
Kérdés: Várható-e, hogy a területi OP-kban, vagy a TOP-ban megjelenik a vízrendezés, vagy ez
kizárólag a KEHOP-ban fog megjelenni?
Válasz: A vízrendezést most úgy hívjuk, hogy térségi vízszétosztás és azon kívül belvízgazdálkodás, vízvisszatartás. Ami hiányzik a KEHOP-ból az a síkvidéki csapadékvíz-gazdálkodás,
a dombvidéken van rá utalás, hogy pl. tározókkal majd ezt kezelik. A TOP-ban csak általánosan
van vízgazdálkodás. Ott ez eléggé kiforratlan.
Kérdés: Az IKOP-ban szerepelt a városi közlekedés, az elővárosi közlekedés fejlesztése is. Erre
milyen források látszanak előzetesen?
Válasz: külön prioritás-tengely van a városi közlekedés fejlesztésére. Ez időközben került be az
IKOP-ba, a legelső verzióban még nem volt benne. Úgy tudom, hogy területi OP-ból tették át az
IKOP hatáskörébe, illetve külön prioritás-tengelyen szerepel az elővárosi közlekedés fejlesztése,
mégpedig a kötöttpályás tömegközlekedésé. A buszos közlekedés fejlesztése a területi program
és a VEKOP feladata lenne. Kérdés, hogy végül sikerül-e megjelentetni. Valószínű, hogy az EU
nem szeretne dieselbusz-beszerzést támogatni, hanem hibrid, illetve alternatív technológiák felé
szeretne elmozdulni. Ezek viszont nagyon drágák.
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2013.12.19.Szeged
Kérdés: a Bizottság jelezte, hogy különösen a végső értékelésnél nem találják elégségesnek az
internetet történő vélemény-nyilvánítást. Hogyan történik meg ennek a társadalmi értékelése és
véleményezése? Van-e valamin terv erre?
Válasz: Gyakorlatilag csináltunk egy partnerségi tervet az elején. Ennek egy része vagyis az
internetre megy, mert olyan nincs hogy megszólítom a társadalmat és kiállok az utcára, ez úgy
nem fog menni. A második kör, hogy megpróbálunk ilyen fórumokat csinálni, amiben mindig azt
sajnálom, hogy kevesen vagyunk. Megyénként kiment vagy 300 meghívó külön a
zöldszervezeteknek. Tapasztalatunk szerint a „személyes kapcsolatok”, amik működnek. Ha én
felhívok valakit – pl. levegő munkacsoportot – hogy írjatok valamit nekünk, akkor írnak, de
magától ez nem működik. Igazság szerint megkérdeznénk mi a társadalmat, csak a társadalom
nem akar válaszolni. A tapasztalatom az volt, hogy az embereket inkább az OP érdekli, mint az
SKV. Sokszor a kérdésekben is azt kapjuk, hegy nem jó az OP, pedig neki az SKV-ra kellene
reagálni.
Kérdés: A barnamezős beruházások preferálásánál lehetne- e esetleg egy kicsit finomítani? Arról
lenne szó, hogy van olyan kistelepülés Bács megyében, aki felismerte azt, hogy a fenntartható
fejlődés egyik alappillére lehet a gazdasági fejlesztés, viszont nincs nálunk „ipari park”, ahová a
gazdasági szereplők be tudnának települni, nincs nekik barnamezős felületük. A fejlesztés
zöldterületek, termőterületek kivonása nélkül elképzelhetetlen. GINOP-ban és TOP-ban is
preferált a „barnamező”. Így a döntésnél pontoktól esnek el.
Válasz: Konkrét környezetvédelmi előírások a GINOP-ban nem jelennek meg. Jelen állapotban
nem kizáró ok a „termőföld kerül kivonásra”, de környezetvédelmi szempontból nem örülnénk
neki. Ilyenkor azt kell nagyon körültekintően megválasztani, hogy milyen területről van szó,
mert azok különböző értékűek és különböző érzékenységűek. Eddig a beruházó választotta ki a
neki tetsző területet, a község pedig kiszolgáltatott helyzetben volt, mert szüksége volt a
fejlesztésre. Itt kellene a jövőben valami egyensúlyt találni, hogy olyan helyre kerüljön a
beruházás, ahol nem okoz, vagy csak kevés kárt okoz.
Kérdés: az SKV módszertanába hogyan lehet kezelni egy olyan tervezett beavatkozást, ami
egyértelműen jár pozitív és negatív hatásokkal is? Két példa: klímaváltozáshoz kapcsolódóan a
csongrádi vízlépcső kérdése; jégeső-elhárító rendszer.
Válasz Tombácz Endre: az az igazság, hogy nagyon sok ilyen van, ami ilyen kettős hatású, van jó
és rossz oldala. Az ember megpróbálja a rosszakat minimalizálni, a jókat pedig erősíteni a
rendszerbe. A csongrádi vízlépcső fogós, ravasz ügy, az egy olyan komoly beavatkozás, hogy
nehéz VKI-konform módon megcsinálni a jogszabályokat be kell tartani, a környezetvédelmi
jogszabályokat is. Vannak dolgok, amikre nem vonatkoznak jogszabályok, itt azt teheti a készítő,
hogy elírja az előnyöket és hátrányokat korrektül és majd a döntéshozó eldönti, hogy melyik
„balhét hajlandó elvinni”. A vízerőművekkel most az a helyzet, hogy a GNV óta senki nem mer
vízierőművet építeni, senki nem akarja azt a „balhét elvinni”. Lehet, hogy ez nem feltétlenül jó.
Ezeket az ügyeket még a politikusok is csak bottal merik megpiszkálni.
Kérdés……..: megpróbálok egy komplex kérdést feltenni. A GINOP nem feltétlenül járul hozzá a
környezet megerősítéséhez, fejlesztéséhez, ugyanakkor az EFOP a „jó állam” keretében a
közigazgatás megújítását is célul tűzte ki. egyik célkitűzés a párhuzamosságok megszüntetése
bizonyos szakterületeken, ahol ez jelen van. Összevonható-e egy-egy OP és egy teljes egészet
képezve, valamennyi érdeknek megfelelve, illetve elvárásnak? Várható-e egy komplex összevont
program kialakítása?
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Magyar Emőke: nagyon jó a kérdés – javaslat. A probléma fennáll. Mi is megpróbáltuk
áttekintetni, hogy az OP-k mennyire átfedőek, mennyire kiegészítőek, hogyan tudják egymást
segíteni. Vannak, ahol jók a lehatárolások (KEOP, GINOP), de vannak olyan szakterületek, ahol ez
még nem világos. De ezekre felhívtuk a figyelmet, hogy itt a lehatárolásokat finomítani kell.
Viszont amire a javaslat-kérdés irányult, az egyértelműen problémának tűnik. Korábbi
vizsgálataink alapján is ilyen komplex programok még nem működőképesek. Nem látjuk az
intézményi hátteret, hogy kell az ilyen komplex programot (útépítés-csatornázás-főtérrehabilitáció) megpályázni, ki a kedvezményezett, kinél kell pályázni, stb. de a javaslatokat mi
megpróbáljuk közvetíteni.
A fórumon részt vett SKV szakértők:
Fórum helye
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala (Városháza) (9021 Győr
Városház tér 1.)

ÖKO
Rákosi Judit
(Bevezet + Kehop + EFOP)
Vidéki Bianka (IKOP)

Székesfehérvár, megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala (8000
Székesfehérvár, Városház tér 1.)
Díszterem
Budapest Pest Megyei Önkormányzat
1052 Budapest, Városház u. 7.

Rákosi Judit
(Bevezet + Kehop + EFOP)
Vidéki Bianka (IKOP)

Tudásközpont Pécs (7622 Pécs,
Universitas utca 2/a) Konferencia
terem

Tombácz Endre
(Bevez + KEHOP + Szintézis)
Rákosi Judit (EFOP)
Magyar Emőke (IKOP)

Kukely György (TO)P
Hermann Violetta
(GINOP)

Miskolc, NORDA ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.,
Aula (3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.)

Tombácz Endre
(Bevez + KEHOP+ Szintézis)
Magyar Emőke (TOP + IKOP)
Scheer Márta (EFOP)

Hermann Violetta
(GINOP)

Debrecen ÉARFÜ Észak-Alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft. (4025 Debrecen
Széchenyi u. 31.)
Szeged Csongrád Megyei
Önkormányzat Hivatala, Csongrád
terem (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.)

Tombácz Endre
(Bevez + KEHOP+ Szintézis)
Magyar Emőke (TOP + IKOP)
Scheer Márta (EFOP)
Tombácz Endre
(Bevez + KEHOP + Szintézis)
Magyar Emőke (TOP+IKOP)
Scheer Márta (EFOP)

Hermann Violetta
(GINOP)

Tombácz Endre
(Bevet + KEHOP +Szintézis)
Magyar Emőke (VEKOP)
Vidéki Bianka (IKOP)
Rákosi Judit (EFOP)

Külső
Kukely György
(TOP + Szintézis)
Hermann Violetta
(GINOP)
Kukely György
( TOP+ Szintézis)
Hermann Violetta
(GINOP)
Barsi Orsolya (GINOP)

Hermann Violetta
(GINOP)
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