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KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ
Jelen munka tárgya az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Stratégiai
Környezeti Vizsgálata (továbbiakban SKV). Az SKV az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően
készült. Feladata a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok érvényesülésének
segítése az Operatív Program (OP) tervezése folyamán.
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A vizsgálat körülményei

Az SKV célja az operatív program környezeti és ezzel összefüggő társadalmi hatásainak
előrejelzése és értékelése elsősorban az ország környezetvédelmi céljainak megvalósulása és a
fenntartható fejlődés irányába történő elmozdulás szempontjából. Az SKV így – mint
általában minden hatásvizsgálati folyamat – kedvező irányba befolyásolja a terveket, segít
elkerülni az elfogadhatatlan hatásokat, és segít az esetleges problémákra megfelelő
kompromisszumot találni.
A SKV a tervezés teljes folyamatában, így már annak korai szakaszaiban is támogatja a
tervezőket abban, hogy az egyes operatív programokban hogyan lehet a környezeti
követelményeket a legmegfelelőbben megjeleníteni, és a környezeti fenntarthatóság irányába
kedvező elmozdulásokat elérni. Ennek érdekében az SKV-készítők az Operatív Programok
tervezőivel az NFÜ-vel történő szerződéskötés után, még 2013 tavaszán felvették a
kapcsolatot.
Az SKV partnerségi folyamatán keresztül a közvélemény, a szakértők és a civil szervezetek
figyelemmel kísérhetik a környezeti értékelés teljes folyamatát az SKV tematikájának
kialakításától a tervezésében való részvételen keresztül a végső környezeti jelentés
elkészítéséig. A partnerek véleményét a jelentés megfogalmazásakor figyelme be kell venni.
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A vizsgálat néhány fontos módszertani kérdése

Az EFOP esetében a környezeti vizsgálatnak alapvetően arra a kérdésre kell választ adnia,
hogy a fejlesztések a területi és társadalmi különbségek csökkentése és a társadalmi
szolidaritás növekedése irányába hatnak-e. Az értékelés alapját egy, a fenntartható fejlődési
stratégiákból levezethető általános fenntarthatósági kritériumrendszer képezte, amelyet az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programra vonatkoztatva konkretizáltunk.
Az EFOP esetében az SKV célja elsősorban nem a kedvezőtlen környezeti hatások mérséklése,
hanem az egyes megvalósuló tevékenységekben rejlő környezeti lehetőségek kihasználásának
támogatása.
Az EFOP SKV eredményei két fő részre oszthatók. Egyrészt becsli az OP végrehajtása nyomán
várható környezeti következményeket, másrészt megmutatja azokat a lehetőségeket, amelyek
révén az EFOP fokozottabban járulhat hozzá a fenntarthatósághoz.
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Az SKV tárgya

Az SKV tárgya az EFOP 5.3 változata.
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Az értékelés eredményei

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban tervezett intézkedések, beavatkozások
esetében a közvetlen környezeti hatások alapvetően elhanyagolhatóak. Kismértékű
kedvezőtlen környezeti hatásokra csupán a komolyabb felújítást jelentő beruházásoknál kell
számítani (Infrastrukturális beruházások: 2. és 4. prioritástengely intézkedései), jellemzően
csak az építés ideje alatt.
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A többi prioritástengely mentén tervezett intézkedések keretében megvalósuló fejlesztések
tartós közvetlen környezeti következménnyel nem járnak.
Közvetett hatást azonban számos intézkedés előidézhet, melyek alapvetően ugyan pozitívak,
de hatásuk nagyon elnyújtottan, igen hosszú távon jelentkezik. Ilyenek például a társadalmi
és területi kiegyenlítődést célzó majdani beavatkozások, melyek a társadalmi polarizáció, a
szegénység mértékének és a nélkülözők számának csökkentése révén csökkentik a környezeti
terhelések kockázatát, hosszú távon mérséklik a természeti erőforrások kényszerű
túlhasználatát. Hasonlóak a környezeti szemléletformálást szolgáló tevékenységek is, melyek
hatása szintén elnyújtott, de a tapasztalatok szerint folyamatosan erősödő tendenciájú.
Elmaradásuk azonban kedvezőtlen hatást vált ki akár már rövidtávon is.
Az EFOP esetében az egyes megvalósuló tevékenységekben rejlő környezeti lehetőségek
kihasználása három úton érhető el:


A tervezett tevékenységek környezetileg fenntartható módon történő megvalósítása
útján.



A tervezett tevékenységeknek a környezeti és társadalmi fenntarthatóságot egyaránt
szolgáló tematizálása útján – ahol erre lehetőség nyílik.



A környezeti nevelés minden lehetséges területre való beépítése útján.

Az EFOP esetében kedvezőtlen következménynek a lehetőségek elmulasztása tekinthető.



Az EFOP-nak a területi és társadalmi különbségek csökkentése és a
társadalmi szolidaritás növekedése alapvető célja, ami egyben a fenntarthatóság
egyik alappillére is. Áttekintve az OP cél- és intézkedésrendszerét
megállapítható, hogy azok egymással összhangban szolgálják a területi és
társadalmi kiegyenlítődést.

 Alapvető feladata az EFOP-nak az oktatás-nevelés-szemléletformálás és
részben a kutatás. Ezekben a tartalmakban nem jelennek meg hangsúlyosan a
környezeti-fenntarthatósági szempontok, elvek. Ezen a téren az EFOP további
erősítésre szorul.
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Javaslatok

Általános javaslatok
Az OP-ban szigorú horizontális elvárásként kell kezelni:



a környezeti és fenntarthatósági szempontokat,
az OTFK-t, különösen a stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata
és környezetünk védelme tekintetében,



a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást.

Ezeket a majdani pályázati rendszer feltételei között szerepeltetni kellene, és az
elbírálásnál előnyben kellene részesíteni az ezeknek való megfelelést minél
teljeskörűbben teljesítő projekteket. Bizonyos feltételeket kizáró, illetve belépő
feltételként kell szabni.



A fejlesztések, tevékenységek megvalósítása során kötelező elvárásként érdemes
megfogalmazni, hogy azok nem járhatnak a zöldfelületek kiterjedésének és
intenzitásának csökkenésével (esetleg ilyen felületek létrehozásáért plusz pont
adható).



Az EFOP-nak szerepet kell vállalnia a városok fenntarthatóságának elősegítésében, a
környezetpolitika tudományos alapjainak megszilárdításában és az állampolgári jogok
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- köztük kiemelten a környezetjog, a környezeti információkhoz való hozzáférés megfelelő gyakorlásának biztosításában.



Az EFOP-ban hangsúlyosan meg kell jelennie a környezeti nevelésnek, a környezeti
K+F-nek és az ökoinnovációnak. Az oktatás-ismeretterjesztés területén a fenntartható
fejlődés elveinek és gyakorlatának megismertetése, természeti erőforrásaink és
kiemelkedően az ökoszisztéma-szolgáltatások jelentőségének tudatosítása meg kell,
hogy jelenjen.



Törekedni kell olyan támogatási formák kialakítására, amelyekben a tervezett
beavatkozások az alapcéljukon túl egyszerre javítják az élet- és környezetminőséget,
bánnak takarékosan az erőforrásokkal, védik az értékeket és a fenntarthatóság felé
mozdulnak. Ezt a pályázati feltételrendszer megfelelő meghatározásával el lehetne
érni.



Az EFOP-célok mindegyike ad valamilyen lehetőséget az információhoz való egyenlő
hozzáférés biztosítására, e szempont intézkedésekbe való beépítésére, nevesítésére,
ami alapján a későbbiek során bizonyosra vehető majd e kritérium teljesülése. Itt is
használható az előnyben részesítés eszköze minden olyan projektnél, amely hangsúlyt
fektet erre a szempontra.



Szükség volna az OP-ban tervezett infrastruktúra fejlesztések térben és időben történő
összehangolására figyelmet fordítani, nemcsak OP-n belül, hanem OP-k között is!

Egyes intézkedésekre vonatkozó javaslatok



Minden korszerűsítésnél, funkcióváltásnál legyen elvárás, hogy a projektben a
környezetbarát megoldásokat alkalmazzák (takarékos területhasználat, zöldfelületek,
zöldtetők, zöldfalak kialakítása, energia- és víztakarékos megoldások, a passzív
megoldások, mint amilyen az árnyékolás, a megfelelő tájolás és építőanyag-használat,
a víztakarékos WC-k, csapok és zuhanyok, esetleg szürke vizek használatát lehetővé
tevő helyi megoldások, stb.). Az eszközbeszerzések terén is hasonló elvet kell
érvényesíteni minden releváns esetben.



A helyi lehetőségekhez való alkalmazkodást elvárássá kell tenni minden releváns
területi projektnél. A tartalmakat illetően konkrét követelményeket és ösztönzőket a
pályázati kiírásokban lehet majd érvényesíteni. Elképzelhetőek olyan komplex
programok, amelyek egyrészt képzést nyújtanak a helyi erőforrásokról,
hagyományokról, természeti értékekről, életmódokról, másrészt ezekre a megszerzett
ismeretekre építve hoznak létre vállalkozásokat (pl. gyógynövénygyűjtés és –
feldolgozás), illetve helyi vállalkozók bevonásával elképzelhető az erre épülő
kereskedelmi lánc kiépítése.



A fejlesztés jellegétől függően be kell építeni a klímaalkalmazkodás egyszerű eszközeit
is, amelyek a hagyományos falusi életmód szerves részét képezték, azonban az
életforma változásával kikoptak a gyakorlatból. Ilyenek pl. az esővíz összegyűjtése,
vízmelegítés megoldása a nap erejével, zöldfelület kialakítása és fenntartása, szigetelés
a környezetben fellelhető anyagokból (pl. kukoricakéve).



A társadalmi együttműködés prioritástengelyének minden intézkedése és a köznevelés
eredményességének és hatékonyságának növelése - különös tekintettel a végzettség
nélküli iskolaelhagyás mérséklése részcélra – lehetőséget kínál arra, hogy azok a helyi
sajátosságok figyelembe vételével, arra épülve valósuljanak meg. Ezen intézkedések
mikéntje jelenleg még nem ismert, valószínűleg ez esetben is a konkrét kiírások azok,
amelyek szavatolhatják e kritérium teljesülését.
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A területi programok esetén – ha mód kínálkozik rá – ösztönözni kell a nagy
élőmunka-igénnyel bíró tevékenységeket. E munkák legtöbbjének elvégzése nem
igényel komoly szakképzettséget, rövid képzésekkel, vagy eligazítással felkészíthetők
azok a munkavállalók, akik foglalkoztató híján nem találnak megélhetést.



Az oktatás, a képzés és a szemléletformálás bármely módjával foglalkozó intézkedések
jelöljék meg a fenntarthatóság szempontjából fontos tématerületeket, mint kötelezően
elsajátítandó, de legalább választható ismeretanyagot.
A közoktatásra vonatkozó intézkedések esetében a tartalmi fejlesztések között
nevesíteni kellene a 3. kritériumban foglalt témaköröket (szűkebb környezetük
természeti erőforrásai, ökoszisztéma szolgáltatások, gazdálkodási és kulturális
hagyományok, a környezetükben élő kisebbségek kultúrája, közösségi értékeiről és a
fenntartható fejlődés alapelvei és gyakorlata) és nagyobb hangsúllyal kellene
szerepeltetni a környezeti nevelést segítő oktatási formákat (pl. erdei iskolák).
A területi programok esetében javasolt feltételként kezelni a helyi erőforrások,
adottságok használatát – ahogyan az a horizontális elvek között meg is fogalmazódik.
A területi kiegyenlítődést célzó intézkedéseknél pontrendszer dolgozható ki arra
vonatkozóan, hogy milyen jellemzőkkel (pl. lakosszám, vállalkozások száma,
munkanélküliek aránya, vonzásközpont közelsége) rendelkező települések
részesüljenek előnyben.
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