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KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ
Jelen munka tárgya a 2014-2020-as tervezési időszak Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) prioritási tengelyeinek és
egyedi céljainak (Stratégiai) Környezeti Vizsgálata (továbbiakban SKV). A Stratégiai
Környezeti Vizsgálat (SKV) az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően készül. A feladat része a
környezetvédelmi szempontok érvényesülésének segítése az Operatív Program
véglegesítésének folyamatában, valamint a kapcsolódó környezeti értékelés elkészítése,
beleértve az értékelés társadalmi egyeztetésének lebonyolítását és dokumentálását is.
A KEHOP végső 2014. novemberi változata lényegében nem változtatta meg a részletes SKV
készítés tárgyát jelentő 4.0-ás változatot. A változtatások elsősorban kiegészítő, magyarázó,
indokoló jellegűek javítva a dokumentum érthetőségét, megalapozottságát. A
változtatásokban szerepe volt az ex-ante értékelésnek és az SKV
dokumentációnak is, hiszen számos kiegészítés ezek hatására történt. Ilyen
például a Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervhez való jobb kötődés ismertetése. A célok és eszközök
rendszere viszont nem változott és nincsenek olyan új környezeti vagy fenntarthatósági
hatások, amelyek miatt az eredeti megállapításokat módosítani kellene.

1.

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 irányban befolyásolja a terveket, segít
elkerülni az elfogadhatatlan hatásokat, az esetleges problémákra megfelelő
kompromisszumot találni.
Az 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 figyelembe vettük. 2013.
novemberében a teljes SKV jelentést (nem csak a közérthető összefoglalót!) publikussá
tettük az interneten keresztül és 30 napot biztosítottunk a társadalmi véleményezésre.
Emellett régiónként egy-egy fórum keretében is bemutattuk az SKV eredményeit, lehetővé
téve a személyes megvitatást is.
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A vizsgálat néhány fontos módszertani kérdése

A környezeti vizsgálat kiindulópontja egy egységes, prioritástengely - célrendszer specifikus
módszertan, tematika kialakítása a 2/2005 (I.11.) Kormányrendelet konkretizálásával. A
hazai jogszabály a vonatkozó EU SKV irányelv tartalmi követelményeinek megfelel, de
tartalmi előírásai annál részletesebbek.
Az SKV fő célja környezeti és fenntarthatósági szempontból értékelni a KEHOPot és prioritástengelyeit, szükség szerint lebontva az intézkedések szintjére. Az értékelés
1
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során a program egészét figyelembe vesszük azért, hogy az eredményként létrejövő fejlesztési
projektrendszert kedvező irányba tudjuk befolyásolni
A KEHOP esetében a környezeti vizsgálatnak alapvetően arra a kérdésre kell választ adni,
hogy:
Mennyire, milyen mértékben javulhat a hazai környezet állapota a fejlesztések
hatására, és az energiarendszerek a fenntarthatóság szempontjából kedvezően
változhatnak-e?
Az SKV eredményei két fő részre oszthatók. Egyrészt környezeti szempontból minősíti az
Operatív Program megvalósulása nyomán kialakuló várható új állapotokat, véleményt alkot a
programok prioritásai, beavatkozásai környezeti és fenntarthatósági teljesítményéről.
Másrészt segíti megtalálni a környezeti szempontból optimális, legnagyobb eredménnyel és
legkisebb kockázattal járó megoldásokat. Ehhez alkalmazható javaslatokat kell
megfogalmazni, a tervek és a későbbi pályázati kiírások környezeti megfelelőségének
elősegítése céljából.

3.

Az SKV tárgya, mi is a KEHOP lényege

Jelen SKV összefoglaló tárgya a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program 2014. november 7.-i verziója, amely a 4.0-ás verzió tovább
fejlesztésének tekinthető. Ennek tartalmát a változat szerint a 1. táblázatban foglaltuk
össze. A táblázat célja a lehető legrövidebben összefoglalni, hogy mi is a KEHOP lényege. A
táblázat bemutatja, az OP felépítését az intézkedések szintjéig, azok jellemző tartalmát,
jellegét és a szövegesen elvárt eredményeket is.
Az utolsó oszlopban egyedi célok szintjén négy kérdést teszünk fel:





Mi a védelem tárgya? Tehát melyik környezeti elem vagy rendszer az, amit meg
kívánunk védeni, vagy amelynek az állapotát javítani kívánjuk a tervezett
intézkedéseken keresztül.
Javul-e a hazai környezetállapot az intézkedések eredményeként?
Okozhatunk-e új környezeti problémákat az intézkedésekkel?
Milyen mértékű hozzájárulásra számíthatunk a fenntartható fejlődés
tekintetében?
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1. táblázat: A KEHOP felépítése, tartalma, várható hatása
Prioritások
Egyedi célkitűzések

Intézkedések

Tartalom
kék = környezetalakító
narancs = döntéselőkészítő,
szervezetfejlesztő,
szemléletformáló

I. A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAIHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁS ≈ 309 Mrd forint
1. A klímaváltozáshoz
1. Vízgazdálkodással és az
adatbázisok, globális és
való alkalmazkodást,
éghajlatváltozás hatásaival regionális szintű modellek,
valamint a természeti
kapcsolatos adat- és
egységes térinformatikai
katasztrófák
tudásbázisok fejlesztése
rendszer, felszíni és felszín alatti
megelőzését szolgáló
≈ 14 Mrd forint Nem kis
vízkészletek számbavétele, árvízi
adat- és tudásbázis
összeg,
de
a
VKI
monitoveszély és kockázat térképek,
megteremtése, továbbá
ring feladatokra jutó 4,4
VKI adatbázis és monitoring
a lakosság, a helyi,
Mrd
kevésnek
tűnik
fejlesztése, 3. VGT kidolgozása
illetve térségi
társadalmi-gazdasági
szereplők
klímaváltozással
kapcsolatos
tudatosságának
növelése

Jelleg

döntéstámogatás,
tervezés
szemléletformálás
Biztonságnövelési és vízvédelmi célú

2. Hatékony alkalmazkodás
társadalmi feltételeinek
elősegítése
≈ 2,5 Mrd forint

térségi és települési
klímastratégiák,
szemléletformálási akciók

2. A vízkészletekkel
történő fenntartható
gazdálkodás
feltételeinek javítása

3. Vízkészletekkel történő
fenntartható
gazdálkodáshoz szükséges
feltételk javítása
≈ 80 Mrd forint

vízvisszatartást szolgáló térségi
készletgazdálkodási rendszerek
kiépítése, belvízrendszerek
javítása, átalakítása, a szélsőséges helyzetek jobb kezelését
szolgáló készletgazdálkodási
fejlesztések, több visszatartott
készlet,

építés,
rekonstrukció,
Elsődlegesen
környezetvédelmi,
másodlagosan
gazdasági célú,

3. Árvizek kártételei
elleni védekezés
feltételeinek javítása

4. A vizek okozta
kártételekkel szembeni
ellenálló-képesség javítása
≈ 151 Mrd forint A nagyprojektek elviszik a teljes
összeget

a védművek előírás szerinti
kiépítése, a medrek vízemésztő
képességének rehabilitációja,
árvízszint csökkentő tározók
kiépítése, szükségtározók
kialakítása, ártér reaktiválását
célzó szabályozott vízkivezetés

építés,
rekonstrukció,
vízfolyás és
tereprendezés
Biztonságnövelési célú,
másodlagosan
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1. védelem tárgya
2. környezetállapot javulás
Elvárt eredmény
3. új környezeti problémák
4. hozzájárulás a fenntartható
fejlődéshez

- Javuló
biztonságérzet
- Megalapozottabb döntések
- megalapozottabb VGT
tervezés

- Aszálykockázatok
csökkentése
- Jobb
vízkészletgazdálkodási
feltételek
- A VGT-nek
megfelelő
javuló víztestek
- Kockázat- és
veszélycsökkentés, a nyílt
árterű településeknél is
- Jobb készletgazdálkodási

1. ember védelme a
természettől, vizek
2. közvetetten a vizeknél
3. nincsenek
4. létező

1. mennyiségi vízvédelem
2. helyi, térségi
mennyiségi vízkészlet
javulás, felszíni és
felszín alatti vizek
egyaránt
3. megjelenhetnek
4. megvalósítás függő
1. ember és javainak
védelme a természettől
2. lehetséges környezetállapot javulás a VGT
komformitás
biztosítása miatt
3. megjelenhetnek

A KEHOP 2014. novemberi változata SKV-jának közérthető összefoglalója

Prioritások
Egyedi célkitűzések

4. A lakosság személyés vagyonbiztonságának növelése
érdekében magasabb
minőségű
katasztrófavédelem

Intézkedések

Tartalom
kék = környezetalakító
narancs = döntéselőkészítő,
szervezetfejlesztő,
szemléletformáló

5. Dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek
javítása, tározók építése
≈ 16 Mrd forint

új tározók megépítése és
meglévő tározók
rekonstrukciója, a vízlefolyás
lassítása

6. A személy- és vagyonbiztonság növelése céljából
a katasztrófavédelmi
beavatkozások
hatékonyságának fokozása
≈ 46 Mrd forint jelentős
összeg

Egységes, horizontális integrált
kockázatértékelési módszertan
és informatikai háttér felállítása,
mérő- és riasztó rendszerek
fejlesztése, mentéshez használt
eszközállomány bővítése,
fejlesztésére, jelenlegi oktató és
gyakorló rendszer megújítása,
természeti katasztrófák esetén a
társadalmi tudatosság fejlesztése

Jelleg

környezeti
célokkal

szervezetfejlesztés,
döntéstámogatás,
gépbeszerzés
Biztonságnövelési célú

1. védelem tárgya
2. környezetállapot javulás
Elvárt eredmény
3. új környezeti problémák
4. hozzájárulás a fenntartható
fejlődéshez

feltételek

- Jobb
katasztrófakezelés,
reagáló
képesség
- Megalapozottabb döntések

4. megvalósítás függő

1. ember védelme a
természettől
2. nincs környezetállapot
javulás
3. nincsenek
4. kismértékű

II. TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS –TISZTÍTÁS, SZENNYVÍZKEZELÉS FEJLESZTÉSE ≈ 368 Mrd forint
1. Ivóvízminőség-javítás
ivóvíz-kezelési
technológiák fejlesztésével,
1. ember védelme,
Ivóvízminőség-javító projektek:
más vízbázisra áttéréssel,
tervezés, építés,
A határvízkészlet védelem
előkészítés, tervezés,
1. Ivóvízminőség
térségi rendszerek
rekonstrukció,
értékeknek
2. hatékonyság növelés,
ivóvízkezelő technológia
javítása uniós és hazai
kialakításával,
gépbeszerzés
megfelelő ivóvíz
vízveszteség
telepítése, más vízbázisra, ellátó
határértékek
rekonstrukcióval, illetve
szolgáltatás,
csökkentés, vízkészlet
rendszerre való áttérés, hálózat
teljesítése céljából
ezek kombinációjával
Egészségvédelmi hatékonyság
védelem
rekonstrukciója, az ólomcsövek
≈ 55 Mrd forint lefedi a
célú
növelés
3. nincsenek
ütemezett kiváltása
derogációs feladatokat, de
4. létező
az ólomcsövek kiváltása
csak elindulhat
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Prioritások
Egyedi célkitűzések

2. A szennyvizek
okozta
környezetterhelések
csökkentése, megelőzése a 2000 LE
feletti
agglomerációkban,

Intézkedések

2. Szennyvízelvezetéssel és
kezeléssel kapcsolatos
fejlesztések
≈ 257 Mrd forint lefedi a
derogációs feladatokat

Tartalom
kék = környezetalakító
narancs = döntéselőkészítő,
szervezetfejlesztő,
szemléletformáló

Új szennyvízelvezető rendszerek,
szennyvíztisztító telepek építése,
a meglévők fejlesztése és bővítése, komplex projekt részeként
közcsatornával gazdaságosan el
nem látható települések,
településrészek környezetbarát
és költséghatékony, szakszerű
egyedi szennyvízkezelése

Jelleg

tervezés, építés,
rekonstrukció,
gépbeszerzés
szemléletformálás

1. védelem tárgya
2. környezetállapot javulás
Elvárt eredmény
3. új környezeti problémák
4. hozzájárulás a fenntartható
fejlődéshez

- valamennyi
1. vízvédelem
2000 LE feletti
2. javuló felszín alatti
szennyvízvízminőség
elvezetési
3. lehet (kis felszíni
agglomerációnál
befogadóknál
elérhetővé válik a
vízminőség romlás
szennyvíz közmű

3. Szennyvíziszap optimális
-A
Környezetvéhasznosítása érdekében
szennyvíziszap
delmi célú
szükséges beruházások,
hasznosításának
Szennyvíziszap kezelő,
fejlesztések energiamegoldása főleg a
hasznosító rendszerek projekt
hatékonysági elemekkel
főváros
előkészítése, tervezése kiépítése
≈ 55 Mrd forint a főváros
tekintetében
elviszi szinte az egész
összeget, így már nem sok
III. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÉS KÁRMENTESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSEK ≈ 118 Mrd forint
szelektív gyűjtő, szállító és
építés,
Az Uniós
1 Az elkülönített gyűjtési és
előkezelő-rendszerek kiépítése,
gépbeszerzés
előírásoknak
1.
Elkülönített
szállítási rendszerek
házhoz menő elkülönített
szemléletformálási megfelelő
hulladékgyűjtés
fejlesztése
gyűjtés minél több hulladékakciók
hulladékgazdálfejlesztése
≈ 57 Mrd forint
áramra történő kiterjesztése +
kodási rendszer
szemléletformálás
Környezetvékialakulása
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4. jelentős, de
megvalósítás függő, az
energiahatékonyság
növelése törekvés

1. víz és talajvédelem
2. javuló felszín alatti víz
és talajminőség, kisebb
terület igénybevétel
3. lehetnek
(légszennyezés, zaj)
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Prioritások
Egyedi célkitűzések

2. Települési
hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű
fejlesztése

3. Szennyezett
területek
kármentesítése

Intézkedések

2. Az előkezelés, a
hasznosítás és az
ártalmatlanítás
alrendszereinek fejlesztése
a települési hulladék
vonatkozásában
≈ 32 Mrd forint áthúzodó
feladatokat szolgál, a
meglévő rendszerek
javítására már nem jut
forrás

3. Országos Környezeti
Kármentesítési Program
≈ 30 Mrd forint kevés a
probléma megoldására

Tartalom
kék = környezetalakító
narancs = döntéselőkészítő,
szervezetfejlesztő,
szemléletformáló

Jelleg

delmi célú
a hiányzó hulladék-begyűjtési és
hulladékkezelési kapacitások
létesítése, a begyűjtött
hulladékok hasznosításának
növelése (válogató művek MBH
kezelés)

szennyező-források felszámolása
műszaki intézkedésekkel,
tényfeltáró vizsgálatok
lefolytatása, szennyezettség
földtani közegből, felszín alatti
vízből történő eltávolítása az
MNV vagyonkezelésében lévő
területeken

feltárás, tervezés,
kármentesítés
Környezetvédelmi célú

IV. TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÉLŐVILÁGVÉDELMI FEJLESZTÉSEK ≈ 31,2 Mrd forint
1. A zöld infrastruk1. A természetvédelmi helyzet
speciális élőhelytúra fejlesztése, illetve
javítását és a leromlott
Közvetlen élőhely-fejlesztési és
fejlesztési
a leromlott
ökoszisztémák
fajmegőrzési beavatkozások, az
beavatkozások,
ökoszisztémák
helyreállítását célzó
élőhelyek közötti ökológiai
rekonstrukciók,
helyreállítása a
élőhely-fejlesztés
kapcsolatok erősítése, élettelen
eszközök
védett, illetve
≈ 19 Mrd forint kevés a
természeti értékek megőrzése
Természetvéközösségi jelentőségű
feladatokhoz képest
delmi célú
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1. védelem tárgya
2. környezetállapot javulás
Elvárt eredmény
3. új környezeti problémák
4. hozzájárulás a fenntartható
fejlődéshez

- nagyobb arányú, 4. jelentős lehetne, de
az anyagában
megvalósítás és
történő hasznokeretfüggő
sítás elősegítése
- megvalósítható
a hulladéklerakókról szóló
2016-ra vonatkozó 35%-os
szerveshulladékeltérítési cél
1. víz és talajvédelem
A veszélyeztetett
2. javuló felszín alatti víz
területek és a
és talajminőség
szennyezettség
3. nincsenek
kockázatának
4. jelentős lehetne, de
elviselhető szintre
megvalósítás és
csökkenése
keretfüggő

Jobb védettségi
helyzetű
élőhelyek
növelése

1. ökorendszerek
védelme
2. biológiai sokféleség
megóvása, a védett
területek jobb
ökológiai állapota
3. nincsenek
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Prioritások
Egyedi célkitűzések

természeti értékek és
területek
természetvédelmi
helyzetének és
állapotának javítása
érdekében

Tartalom
kék = környezetalakító
narancs = döntéselőkészítő,
szervezetfejlesztő,
szemléletformáló

Jelleg

2. A természetvédelmi
kezelés infrastrukturális
feltételeinek javítása
≈ 9 Mrd forint

A kezeléshez, a monitorozáshoz,
a területi jelenlétének
erősítéséhez a terepi feladatok
hatékony elvégzéséhez
szükséges infrastrukturális
feltételek javítása

Infrastruktúra
kialakítása
gépek, gépkocsik és
eszközök,
műszerek
beszerzése
Természetvédelmi célú

3. A közösségi jelentőségű
természeti értékek hosszú
távú megőrzését és
fejlesztését, valamint az
EU Biológiai Sokféleség
Stratégia 2020
célkitűzéseinek hazai
szintű megvalósítását
megalapozó stratégiai
vizsgálatok
≈ 0,43 Mrd forint kevés a
feladatokhoz képest

A fajok és élőhelyek aktuális
természetvédelmi helyzetét
rögzítő naprakész adatbázis
kialakítása; a hazai
ökoszisztémák és szolgáltatásaik
országos térképének elkészítése

Intézkedések

4. A hazai Natura 2000
területek hálózat egységes
szemléletben, a helyi
közösségek bevonásával
történő bemutatását
szolgáló mintaprojektek
≈ 3,1 Mrd forint

Információs pontok kialakítása,
tematikus bemutatóhelyek
hálózatának kiépítése, védett
fajok megőrzéséhez kapcsolódó
szemléletformálási
tevékenységek infrastrukturális
hátterének kialakítása,
szemináriumok, rendezvények,
kiadványok szervezése
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élőhelyek
térképezése,
tervezés, stratégia
készítés
Természetvédelmi célú

szemléletformálás
Természetvédelmi célú

1. védelem tárgya
2. környezetállapot javulás
Elvárt eredmény
3. új környezeti problémák
4. hozzájárulás a fenntartható
fejlődéshez

A természetvédelmi kezelés
javulása, jobb
élőhely állapot

4. jelentős lehetne, de
megvalósítás és
keretfüggő

Közép-, ill.
hosszú távú
nemzeti,
stratégiai
készítés

A természetvédelmi célok
társadalmi
elfogadottságána
k javulása

1. ökorendszerek védelme
2. nincs környezetállapot
javulás
3. nincsenek
4. jelentős lehetne, de
megvalósítás és
keretfüggő
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Prioritások
Egyedi célkitűzések

Intézkedések

Tartalom
kék = környezetalakító
narancs = döntéselőkészítő,
szervezetfejlesztő,
szemléletformáló

Jelleg

1. védelem tárgya
2. környezetállapot javulás
Elvárt eredmény
3. új környezeti problémák
4. hozzájárulás a fenntartható
fejlődéshez

V. ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA ≈ 294 Mrd forint
tervezés
1. Hálózatra termelő, nem
építés,
- A 2020-ig
épülethez kötött megújuló
gépbeszerzés
kitűzött 14,65%energiaforrás alapú
konstrukciók
os megújuló
1. A megújuló
zöldáram-termelés
kialakítása
részarány
energiaforrások
≈ 23,2 Mrd forint kevés a
Megújuló energiaforrás használó
elérése, 3,6
felhasználásának
cél fontossága
erőművek létesítése
Elsődlegesen
PJ/év termelés
növelése
szempontjából, ez látszik
gazdasági célú,
növekedés
az alacsony
másodlagosan
- CO2 kibocsátás
termelésnövekedési
környezetvécsökkentése
indikátoron is
delmi
Az épületek hőtechnikai
2. Épületek energiahatékonyadottságainak javítása, megújuló
sági korszerűsítése
energiaforrások alkalmazása, az
tervezés, építés,
megújuló energiaforrások
intézmények fűtési, hűtési és
rekonstrukció,
alkalmazásának
melegvíz-rendszereinek, és az
épület- és, gépek,
kombinálásával
épületeken belül világítási
2. Az
műszerek, szabá- 18 százalékos
≈ 225 Mrd forint jelentős
rendszerek korszerűsítése,
energiahatékonyság
lyozó berendezések
teljes energiaösszeg, jelentős
energiamenedzsment
és a megújuló
beszerzése
megtakarítás
megtakarítás
rendszerek alkalmazása
energiaforrások
elérése 2020alkalmazásának
Új megújuló energiaforrás alapú Elsődlegesen
ig, ehhez
növelése
gazdasági célú,
3. Távhő és hőellátó
távhőtermelő létesítmények
11,03 PJ primásodlagosan
rendszerek energetikai
kialakítása, az elosztórendszemer energia
környezetvédel
fejlesztése, illetve megújuló rek, hálózatok korszerűsítése,
felhasználás
mi
alapra helyezése
hőközpontok felújítása, új
megtakarítás
≈ 44 Mrd forint
termelő egységek távhőrend- CO2 kibocsátás
szerre történő integrálása
csökkentése
3. Az energiatudatosság növelése komplex
4. Szemléletformálási
Kampány jellegű programok,
szemléletformálási
programok
tanulókat és gyermekes csalászemléletformálás
programok megvaló≈ 2 Mrd forint
dokat megmozdító programok
sításán keresztül

8

1. klímavédelem
2. nincs hazai
környezetállapot javulás
3. léteznek, biomassza,
vagy más példa
4. jelentős

1. klímavédelem,
természeti erőforrások
védelme
2. nincs hazai
környezetállapot javulás
3. nincsenek
4. jelentős
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4.

A KEHOP értékelése a közösségi és nemzeti célok alapján
meghatározott környezeti célok alapján

Az előző fejezetben meghatározott környezeti célok alapján a KEHOP környezeti tartalmát a
következő, 2. táblázatban értékeljük.
A táblázatban a következő minősítési jeleket használtuk:



A környezeti cél szempontjából egyértelműen kedvező elmozdulásokra lehet a KEHOP
alapján számítani.



A környezeti cél tekintetében lehetnek kedvező folyamatok, de vagy ezek mértéke
valószínűleg csekély, vagy számolnunk kell ellentétes hatásokkal is, amelyek
közömbösíthetik az eredményt.



A környezeti cél szempontjából egyértelműen kedvezőtlen elmozdulásokra számíthatunk.



A cél tekintetében nincs mód jelentős előrelépésre tervezési időkeretben a rendelkezésre
álló eszközökkel.

√

Nincs a célt megvalósító eszköz a KEHOP-ban, pedig szükség lenne rá.

2. táblázat A környezeti célok és a KEHOP kapcsolata
Környezetvédelmi célok
KEHOP célok, intézkedések
I. Az uniós polgárok megóvása a környezeti terhelésektől, az egészségüket és jólétüket fenyegető
kockázatoktól (levegő, zaj, vegyi és nanoanyagok, klímaalkalmazkodás, stb.)
A következő egyedi célok:


Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megalapozása,
1. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a
természeti katasztrófák megelőzése
kockázat-megelőzés és -kezelés előmozdítása,

A vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás
a regionális és globális környezeti és
feltételeinek javítása
éghajlat-változási kihívások uniós

Árvizek kártételei elleni védekezés javítása
kezelésének hatékonyabbá tétele

A lakosság személy- és vagyonbiztonságának növelése
érdekében magasabb minőségű katasztrófavédelem.
2.
Az ÜHG-k kibocsátásának csökkentése az
1990-es szinthez képest 20%-kal (vagy akár
30%-kal). Magyarország jelentősen
A következő egyedi célok:

túlteljesítette ezt, így 2020-ra az emisszió
A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése
kereskedelem alá nem tartozó szektorokra

Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások
(pl. közlekedés, épületek) akár 10%-os
alkalmazásának növelése
növekedés megengedett.

Az energiatudatosság növelése komplex
3.
A megújuló energiaforrások arányának növelése
szemléletformálási programok megvalósításán
20%-ra (10% a közlekedési szektorban), beleértve a
keresztül
geotermális energiát és a hulladék-hasznosítást is
magyar cél: 14,65 % 2020-ig
4.

5.
6.

7.

8.

Kevesebb és tisztább energia felhasználása a
közlekedési szektorban, a közlekedésből származó
ÜHG kibocsátás csökkentése 2012-től évente
átlagosan 1 %-kal
Kibocsátást elnyelő természetes felszínborítottság
növelése
Emberi egészséget és életminőséget veszélyez-tető
kibocsátások korlátozása (beleértve a fürdővizek
biztonságának növelését, a beltéri levegőminőség
javítását és a biológiai allergének okozta egészségi
kockázat csökkentését)
Kémiai kockázat csökkentése, környezetbiz-tonság
növelése (beleértve a vegyi anyagok által okozott
káros hatások csökkentését és a nukleáris biztonság
növelését)
A levegő minőségére vonatkozó átmeneti uniós
előírások teljesítése a kritikus városi területek
tekintetében is, a kibocsátások csökkentése a Genfi
Egyezménnyel összhangban.
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Az IKOP, a TOP és a VEKOP feladata
nincs √, VP feladatként jelenik csak meg, ott van is
erdőtelepítés
Csak a következő egyedi célok:


Ivóvízminőség

A szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése

Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának
rendszerszerű fejlesztése
Magasabb minőségű katasztrófavédelem intézkedés
hozzájárulhat ehhez
nincs √Ami azért baj, mert másutt OP-ban sincs erre
vonatkozó önálló cél, ugyan számos más OP intézkedés
hozzájárulhat (pl. az IKOP-ban), de alapvetően megfelelő
jogi szabályozás és horizontális követelmény biztosíthatná.
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Környezetvédelmi célok

9.

A vizek okozta és más természeti katasztrófák,
illetve nem természeti eredetű haváriák, balesetek
kártétele elleni védelem

10.

Az Európai Unió városainak fenntarthatóbbá tétele,
települési környezetminőség javítása (zöldfelületi
elemek minőségi és mennyiségi fejlesztése,
levegőminőség-védelme, kibocsátások csökkentése,
zajterheléssel érintett lakosok számának
csökkentése, ivóvíz minőség javítása, szennyvíz
kezelés fejlesztése)

11.

KEHOP célok, intézkedések
A következő egyedi célok:


Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megalapozása,
természeti katasztrófák megelőzése

A vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás
feltételeinek javítása

Árvizek kártételei elleni védekezés javítása

Magasabb minőségű katasztrófavédelem.
A következő egyedi célok:


Ivóvízminőség javítása uniós és hazai határértékek
teljesítése céljából,

A szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése

Elkülönített hulladékgyűjtés fejlesztése
•
Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatá-nak
rendszerszerű fejlesztése
Ezek mellett TOP, VEKOP, és IKOP intézkedések is.

Egészséges mezőgazdasági termékek és élelmiszer
Vidékfejlesztési Program feladat
biztosítása
II. Erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, a jólét függetlenítése az erőforrásfelhasználástól

Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások
12. Az energiahatékonyság javítása 20%-kal, az
alkalmazásának növelése
elsődleges energia-fogyasztás csökkentése 20%-al,

Az energiatudatosság növelése komplex
magyar cél 10%-os teljes energiamegtakarítás
szemléletformálási programok megvalósításán
elérése 2020-ig
keresztül
Ezek mellett TOP, VEKOP, és GINOP intézkedések is. 
13. Annak elérése, hogy valamennyi új építésű épület

Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló
közel nulla energiaigényű, az anyagfelhasználás
energiaforrások alkalmazásának kombinálásával 
tekintetében hatékony legyen
14. Energiatermelésre csak nem újrafeldolgozható

Az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek
termékeket használata, a hulladéklerakás
fejlesztése
megszüntetése, a magas szintű újrafeldolgozás

Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának
biztosítása
rendszerszerű fejlesztése

15. Az élelmiszerlánc erőforrás-felhasználás
Vidékfejlesztési Program feladat
csökkentése 20%-kal
nincs √, de jórészt nem is a KEHOP feladata, a megújuló
16. Ésszerű, beosztó gazdálkodás a nem megújuló
energiák használata is hat erre is, de pl. nincs
természeti erőforrásokkal, az erőforrások
víztakarékosság, csapadékgazdálkodás anyagtakarékosság
kitermeléséből és felhasználásából eredő környezeti
– ezeket a kiírásokban lehetne
terhelések megelőzése, csökkentése
érvényre juttatni.
17. Hatékony, a fenntarthatóság elveit tiszteletben tartó
közlekedési rendszer kialakítása, alacsony
Az IKOP, TOP, VEKOP feladata
kibocsátású közlekedési módok ösztönzése
18. A közlekedési-szállítási igények csökkentése, az
egyéni, nem motorizált közlekedési formák
Az IKOP, TOP, VEKOP feladata
elősegítése, fejlesztése
nincs √, csak érintőlegesen jelenik meg A megelőzés
4 fő eleme a házi komposztálás, az újrahasználati központ,
19. A hulladékkeletkezés megelőzése, 1 főre jutó
a szabályozás és a tudatformálás. Ezekkel érhető el, hogy a
mennyiségének csökkentése
ténylegesen hulladékká váló anyag mennyisége csökkenjen.
Ebből a KEHOP egyet név szerint említ, mint támogatható
tevékenységet, de ettől nem fog a cél teljesülni.
20. A fogyasztásra alkalmas élelmiszermaradékból
nincs √, de jórészt nem KEHOP feladat
származó hulladék mennyiség felére csökkentése
21. A nem veszélyes építési, bontási hulladék 70 %nincs √
ának újrafeldolgozása

Elkülönített hulladékgyűjtés fejlesztése
22. Hulladékgazdálkodás: keletkezésük megelőzése,
veszélyességük csökkentése; szelektív gyűjtés;

Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának
újrahasznosítás; biztonságos ártalmatlanítás
rendszerszerű fejlesztése

III. A biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma-szolgáltatások károsodásának
megállítása, a biológiai sokféleség helyreállítása
23. Az uniós természetvédelmi jogszabályok hatálya alá 
A természetvédelmi helyzet javítását és a
tartozó valamennyi faj és élőhely természetvédelmi
leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó
helyzete romlásának megállítása, helyzetük
élőhely-fejlesztés
számottevő és mérhető javítása
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Környezetvédelmi célok
24. Az országos jelentőségű– köztük a Natura 2000

területek– védett természeti területek és természeti
– köztük földtudományi – értékek oltalma, bővítése, 
in situ és ex situ faj, genetikai állomány védelem

25.

A leromlott ökoszisztémák 15%-ának helyreállítása
a zöld infrastruktúra fejlesztése révén

KEHOP célok, intézkedések
A természetvédelmi kezelés infrastrukturális
feltételeinek javítása
A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú
megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai
Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű
megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok
A hazai Natura 2000 területek hálózat egységes
szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő
bemutatását szolgáló mintaprojektek

A zöld infrastruktúra fejlesztése a VP feladata is. A KEHOP
csak a védett résszel foglalkozik

26. A fenntartható gazdálkodás elősegítése, a mező- és
erdőgazdálkodásból eredő terhelések csökkentése,
tájszerkezet, tájjelleg, tájpotenciál védelme

Vidékfejlesztési Program feladat

27.

Erdők természetvédelme: természetes folyamatokra
alapozott erdőgazdálkodás, erdőterületek növelése
28. A tájidegen özönfajoknak és betelepedési
útvonalainak meg-határozása és rangsorolása, ez
alapján a kiemeltek terjedésének megfékezése, a
betelepedési útvonalak szabályozása
29. Biológiai sokféleség megőrzése, szempontjainak
integrálása egyes szektorok döntéshozatalába,
stratégiákba, programokba

Vidékfejlesztési Program feladat
nincs √Az útvonal-meghatározás szakmai feladat,
beletartozhat a 3. megalapozó stratégiai vizsgálatok
intézkedésbe, de kérdéses kié a megfékezés.
nincs √Ennek éppen pl. az SKV lehetne az eszköze, ha
figyelembe vennék az eredményeit.
nincs√A VP zöld infrastruktúrája részben szolgálja ezt, de
a VGT javasolt intézkedései például nem lettek KEHOP
célok

30. Ökológiai átjárhatóság növelése
31.

A genetikailag módosított szervezetek környezetbe
bocsátásából adódó természeti, környezeti és
Alkotmányi szinten tiltott a GMO használat.
egészségi károk megelőzése
IV. Az európai vízkincs megőrzése, jó minőségű és mennyiségű víz biztosítása minden jogos
vízhasználat számára.

Szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos
fejlesztések (VGT alapintézkedések). Nincsenek
kiegészítő intézkedések.

32. A felszíni és felszín alatti víztestek jó ökológiai

Országos Környezeti Kármentesítési Program egy része.
állapota, potenciálja, a jó kémiai állapota és a jó

mennyiségi állapota elérése, megőrzése,
Nincsenek hidromorfólógiai és komplex vízvédelmi és
hidromorfológiai terhelésük mérséklése, a
vízgyűjtő-gazdálkodási terv végrehajtása
vízbázisvédelem intézkedések, ezek csak más intézke-

désekhez kapcsolódóan merülhetnek fel

nincs√

Vizek állapotértékelése szerepel az 1. prioritásban.
33.

Felelős vízkormányzás, integrált vízgazdálkodás, a
vízkészlet adottságoknak megfelelő tájhasználatok
kialakítása, a vizek hiányából eredő káros hatások
csökkentése, megelőzése
34. Az elsőbbségi anyagok által okozott szennyeződések
fokozatos csökkentése és a kiemelten veszélyes
anyagok bevezetéseinek, kibocsátásainak és
veszteségeinek megszüntetése vagy fokozatos
kiiktatása
35. A vízkivétel ne érje el a rendelkezésre álló megújuló
vízkészletek 20%-át, azaz a túlzott vízkivételek és a
mezőgazdasági vízfelhasználás csökkentése, a
vízfogyasztás tudatosítása, a takarékos vízhasználat,
a vízfelhasználás hatékonyságának javítása

A vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás
feltételeinak javítása
Tájhasználat alakítása VP feladat is.


nincs √ de jórészt szabályozási feladat



Ivóvízminőség javítása, a vízi közmű rendszerek
hatékonyabb működtetése mellett
de lényegében, a várható hatások alapján nincs √
Csak a vízvisszatartáson alapuló élőhelyrekonstrukciók
lehetnek ilyenek a fajok és élőhelyek természetvédelmi
helyzetének javítását célzó közvetlen élőhelyfejlesztési és
fajmegőrzési beavatkozások intézkedésből,
de lehetőségek alapján lényegében
nincs √
Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás,
szennyvízkezelés fejlesztése prioritási tengely


36. A víztől függő ökoszisztémák állapotának javítása
37.



Települések vízgazdálkodási feladatainak jobb
ellátása
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Környezetvédelmi célok
KEHOP célok, intézkedések
38. Zöld infrastruktúra fejlesztése a természetes
Részben VP feladat is, ugyanakkor az árvízes és belvizes
vízmegtartás, valamint az árvíz-, aszálykockázat
intézkedések lehetnének ennek megfelelők, de erre nincs a
csökkentése érdekében
KEHOP-ban előírás.

39. Kármentesítés: a szennyezettség mértékének

Országos Környezeti Kármentesítési Program

csökkentése, felszámolása és monitorozása
V. Környezeti eltartóképességnek, mint a gazdálkodás korlátjának érvényesítése
40. A kisajátított területek növekedésének megállítása
Részben nincs√, részben TOP, VEKOP vidékfejlesztési OP
(2050-re), a talajerózió csökkentése, a talaj
feladat, igazából horizontális célként kellene megjeleníteni.
szervesanyag-tartalmának növelése
41. Halászati erőforrások fenntartható kiaknázásának
Halászati OP feladata
biztosítása
42. Talajok mennyiségi és minőségi
védelme,termékenységének hosszú távú
Vidékfejlesztési OP feladat
fenntartása, fenntartható terület- és földhasználat
43. Építőipari alapanyagokkal való fenntartható
nincs √
gazdálkodás és az ásványkincsek védelme
VI. Környezeti tudatosság fejlesztése
44. Fenntarthatóságot szolgáló hétköznapi
életstratégiákkal kapcsolatos ismeretek átadása
Az intézkedésekhez kapcsolódva szétszórtan megjelenik, de
kiemelten csak:
45. Környezettudatos szemlélet népszerűsítése

Szemléletformálási programok az energetika, terén.
46. Fenntartható életmód, fogyasztás és termelés

elterjesztése, a természet-, környezet- és energiatudatosság erősítése
47. A természeti értékek bemutatása, a természeti
A hazai Natura 2000 területek hálózat egységes
kulturális értékek védelme, megőrzése iránti
szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő
elkötelezettség tudatosítása, kialakítása, erősítése
bemutatását szolgáló mintaprojektek

48. Az éghajlatváltozással kapcsolatos ismeretek

A katasztrófavédelmi beavatkozások hatékonyságának
bővítése
fokozása keretében


A táblázatból levonható tanulságok a következők:
 A 48 cél közül 12 kezelése elsődlegesen nem a KEHOP feladata (zölddel kiemelve). A
maradék 36-ból 8 kapott mosolygós arcot, tehát a célok 22 %-ánál lehet
jelentősebb javulásra számítani a KEHOP intézkedéseinek következtében. Míg a
célok harmadánál lehet javulással számolni, de ez a forráshiány miatt nem lesz
elegendő.






A sok homokóra és hiány azt jelenti, hogy nincs vagy nincs elég a célt
megvalósító eszköz a KEHOP-ban, pedig szükség lenne rá. Ez főleg azért
problémás, mert ezeknél a környezetvédelmi céloknál jellemezően más OP-k döntő
kedvező hatására nem lehet számítani. Miután a 2014 – 2020 időszakra az operatív
programok rendszere a hazai fejlesztési források nagy részét is kanalizálja, így a
hiányjellel érintett célok teljesítésére kevés remény van.
Nem csak sok, de alapvető fontosságú környezetvédelmi célok maradnak
kezeletlenek. Ilyen például a levegőminőség-védelem, a felszíni vizek állapotának
javítása a VKI céloknak megfelelően, de azok a környezetvédelmi területek, amelyekre
valamilyen forrás jut (hulladékgazdálkodás, természetvédelem) is gyakran
alulfinanszírozottak.
Az emberi egészséget Európában legjobban veszélyeztető tényező nem szerepel a
kezelendő célok között. Az egészségi állapot romlása, az egyre több beteg gyermek, a
folyamatos gyógyszerszedési kényszerek, a táplálék kiegészítők mindennapos szedése
jól jelzi, hogy még az ebből a szempontból viszonylag jó helyzetben lévő
Magyarországon is baj van az élelmiszerekkel. Ételek, de nem táplálékok. Az
élelmiszeradalékokat jelölték meg az Egyesült Államokban elsőszámú halálokként.
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5.

Az OP összefoglaló környezeti és fenntarthatósági szempontú
értékelése

A KEHOP környezeti és fenntarthatósági hatásait nézve azok legnagyobbrészt
pozitívak, környezeti konfliktusra csak a tisztított szennyvizek bevezetésénél, és
a biomassza égetés nagyobb arányú elterjedésénél lehet számítani.
Problémaként voltaképpen azt tekintettük, hogy több pozitív hatásra lenne
szükség a várhatónál.
A részletes SKV bemutatja az ország környezetállapotát ennek ismertetésétől az összefoglaló
terjedelme miatt eltekintünk, és a hatások ismertetésére tesszük a hangsúlyt. Az OP
országos hatáskörű tervet jelent tehát a konkrét területi érintettségek ebben a
fázisban nem lehet meghatározni jellemzően még a nagyprojekteknél sem. Ez
utóbbiak esetére elsősorban ökológiai szempontból határoztunk meg javaslatokat az SKVban. Például a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez tartozó árvízi tározók tekintetében még
nem tudjuk ezek pontos helyét, de jeleztük, hogy a tervezett tározók tervezésekor különösen
figyelni kell arra, hogy azok védett természeti területet, ökológiai hálózatot érintenek. E
tározók megvalósítása egyszerre kell hogy szolgálja az árvízvédelmi célokat és a meglévő nagy
értékű ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartását. Ebből következően a hagyományos
vésztározók helyett, itt sokkal inkább a természetvédelmi célokkal összehangolható
tájgazdálkodást és vízvisszatartást kell kialakítani.

5.1.

Környezeti értékelés

5.1.1 környezeti hatások környezeti elemenként és rendszerenként
A környezeti hatásokat a továbbiakban környezeti elemenként és rendszerenként fogjuk
bemutatni, de első lépésben összefogottan mutatjuk be a 3. táblázatban a feltételezett
hatásokat. Kékkel a pozitív, pirossal a negatív hatásokat jelöltük. A számozás a feltételezett
hatásintenzitást mutatja. Azoknál a mezőknél, ahol mind a két szín szerepel az adott
intézkedésnél alkalmazott technológiától, vagy annak más speciális jellemzőjétől (például
telepítési hely) függ a hatás, amit előre nem lehet meghatározni.
A hatásokat tekintve a következő típusú intézkedésekkel számolhatunk:
1. Az intézkedések tekintetében pozitív környezeti hatások dominálnak, és
vannak csak pozitív hatásokkal járó intézkedések.
2. A negatív hatások jórészt pozitívokkal együtt szerepelnek, tehát
megjelenésük
jellemzően
elkerülhető
az
intézkedés
megfelelő
feltételekkel való alkalmazása esetén.
3. Az intézkedések hatására a legtöbb pozitív változás – természetesen
sikeres alkalmazás esetében – a klímaváltozás kezelése, az embert érő
főleg természeti eredetű hatások, és a természeti erőforrások kezelése
terén várható.
4. A legkörültekintőbben a vízgazdálkodási fejlesztéseknél kell eljárni, mert
ezeknél találkozhatunk a legtöbb kettős jelöléssel, tehát ezeknél leginkább
végrehajtásfüggő a hatás. Elvileg a legkomolyabb problémának továbbra is a
szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések felszíni vizekre vonatkozó
esetleges káros hatását tekinthetjük. Ennek oka főleg a megfelelő megoldás körüli
nehézségekben van. A várható fejlesztések ismeretében szerencsére kevés olyan
fejlesztéssel számolhatunk (új hálózat és szennyvíztisztító+ kisbefogadó), ahol ez a
probléma felmerül.
5. Összességében jelentős hatásra csak a pozitívumok között lehet
számítani, viszont miután itt csak az intézkedéstípus hatását néztük, és
nem vettük figyelembe a tervezett ráfordítások mértékét, ezek az értékek
csak lehetőséget jelentenek.
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3. táblázat: A KEHOP intézkedések hatásmátrixa
Egyedi célkitűzések

Intézkedések

Klímaváltozáshoz való
1.
Vízgazdálkodással és az
alkalmazkodást, valamint a
éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos
természeti katasztrófák
adat- és tudásbázisok fejlesztése
megelőzését szolgáló adat és
tudatbázis megteremtése,
továbbá a lakosság, a helyi,
illetve térségi társadalmi2.
Hatékony alkalmazkodás
gazdasági szereplők
társadalmi feltételeinek elősegítése
klímaváltozatossággal
kapcsolatos tudatosságának
növelése

A vízkészletekkel történő 3.
Vízkészletekkel történő
fenntartható gazdálkodás fenntartható gazdálkodás feltételeinek
feltételeinek javítása
javítása
4.
A vizek okozta kártételekkel
Árvizek kártételei elleni
szembeni ellenálló-képesség javítása
védekezés feltételeinek
5.
Dombvidéki vízgazdálkodás
javítása
feltételeinek javítása, tározók építése
A lakosság személy- és
6.
A személy- és vagyon-biztonság
vagyonbiztonságának
növelése céljából a katasztrófavédelmi
növelése érdekében
beavatkozások hatékonyságának
magasabb minőségű
fokozása
katasztrófavédelem
7.
Ivóvízminőség-javítás kezelési
Ivóvízminőség javítása
technológiák fejlesztésével, más
uniós és hazai
vízbázisra áttéréssel, térségi rendszerek
határértékek teljesítése
kialakításával, rekonstrukcióval, illetve
céljából
ezek kombinációjával
8.
Szennyvízelvezetéssel és
A szennyvizek okozta
kezeléssel kapcsolatos fejlesztések
környezetterhelések
9.
Szennyvíziszap optimális
csökkentése, megelőzése
hasznosítása érdekében szükséges
a 2000 LE feletti
beruházások, fejlesztések hatékonysági
agglomerációkban
elemekkel

Levegő

Klíma



Felszíni
víz

Felszín
alatti
víz





Talaj

Ökorend.

Települ
körny.

Táj

Ember

Term.
erőf./energia ig.












/





/ / /



/



/ / / /















/













14



/









/










/

A KEHOP 2014. novemberi változata SKV-jának közérthető összefoglalója

Egyedi célkitűzések
Elkülönített
fejlesztése

hulladékgyűjtés

Intézkedések
10.
Az elkülönített gyűjtési és
szállítási rendszerek fejlesztése

Levegő

Klíma

Felszíni
víz

Felszín
alatti
víz



Települési hulladékkezelő
11.
Települési hulladékkezelő
létesítmények hálózatának
létesítmények hálózatának



rendszerszerű fejlesztése
rendszerszerű fejlesztése
Szennyezett területek
12.
Országos Környezeti

kármentesítése
Kármentesítési Program
13.
A zöld infrastruktúra fejlesztése, illetve a leromlott
ökoszisztémák helyreállítása a védett, illetve közösségi



jelentőségű természeti értékek és területek természetvédelmi
helyzetének és állapotának javítása érdekében
A megújuló
14.
Hálózatra termelő, nem
energiaforrások
épülethez kötött megújuló energiaforrás
/ /

felhasználásának
alapú zöldáram-termelés elősegítése
növelése
15.
Épületek energiahatékonysági
Az energiahatékonyság és korszerűsítése megújuló energiaforrások


alkalmazásának kombinálásával
a megújuló
energiaforrások
16.
Távhő és hőellátó rendszerek
alkalmazásának növelése energetikai fejlesztése, illetve megújuló


alapra helyezése
Az energiatudatosság növelése komplex szemlé17.
Szemléletformálási programok

letformálási programok
megvalósításán keresztül
nem jelentős negatív környezeti hatás, közepes negatív környezeti hatás,  jelentős negatív környezeti hatás
nem jelentős pozitív környezeti hatás, közepes pozitív környezeti hatás,  jelentős pozitív környezeti hatás
/ vegyes hatás

15

Talaj

Ökorend.

Települ
körny.



































/




Táj

Ember

Term.
erőf./energia ig.
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A vizsgálatok megerősítették az előzetes gyorsértékelés megállapításait, így
azokat kiegészítve itt is felsoroljuk:
Környezetvédelmi szempontból szemlélve az OP-t négy fontos egymással
összefüggő lényegi megállapítást tehetünk:
1. A KEHOP ugyan az egyetlen közvetlenül környezetvédelmi célokat
tartalmazó OP, de célrendszere mégis kettős, számos katasztrófavédelmi
és gazdasági jellegű elemet tartalmaz.
A környezetvédelem mellett megjelenő energetikai célokat szolgáló feladatok
tartalmaznak környezetvédelmi és fenntarthatósági törekvéseket is, de ezek
érvényesülését a gazdasági, foglakoztatási érdekek akadályozhatják, például a
biomassza felhasználás munkaigényes voltának hangsúlyozásával, és ennek
következtében az ilyen támogatások túlhangsúlyozásával. A célok egy másik része a
környezetvédelem határ- mezsgyéjén mozog (árvízvédelem, biztonságnövelés stb.),
ezek megvalósításánál a gazdasági, biztonságpolitikai, és életvédelmi szempontok
dominálnak.
2. A rendelkezésre álló erőforrások figyelembe véve az ország
környezetvédelmi problémáit, feladatait, vállalásait nagyon szűkösek, és
miután ezek jelentősebb finanszírozására az OP rendszeren túl nem lehet számolni, az
elmaradt feladatok egy része így a többi OP-ra marad. Környezetvédelmi célokra
a jelenlegi változatban már kb. 100 Mrd forinttal több jut, ami feltétlenül
kedvező változás.
3. Az erőforrás szűkösség mellett a KEHOP rendszerét döntő módon
határozzák meg a derogációs feladatok és a determinációk. Emiatt van
olyan egyedi cél (pl. ivóvizes, szennyvizes, energetikai, hulladékos
fejlesztések), vagy intézkedés, ahol a kötelezettség szinte száz százalékig
meghatározza az amúgy is szűk források felhasználását.
4. A fenti három tényező miatt a hazai környezet állapotának jelentős
javulására csak néhány szakterület (pl. felszín alatti vizek, felszíni vizek
mennyiségi viszonyai) esetében számíthatunk. Ilyen célokra közvetlenül
kevés forrás jut (a rendelkezésre álló források kb. fele), illetve néhány
esetben a kedvező környezeti hatások mellett kedvezőtlenekkel is számolnunk kell.
o

A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás prioritás tengely alapvetően
az ember és a javainak biztonság növelését szolgája, kiegészülve az elsősorban az
agrárgazdálkodás körülményeit javítani kívánó vízkészlet-gazdálkodással.
Környezetvédelmi szempontból fontosak az itt megjelenő VKI informatikai és
monitoring fejlesztések, bár ez meglehetősen idegen testet jelent a prioritásban, de
méginkább az első egyedi célnál. A hatások között vannak olyanok, amelyek az
ország környezetállapotának javítását is szolgálják, ezek összességükben azonban
nem jelentősek (forrásallokáció szerint) és így nem is jelentenek elsődleges célt.
Előrelépés, hogy a 4.0-ás változatban és a végleges változatban is a vizek
állapotának javítása célként jelenik meg, ami ha érvényesül a vizes
intézkedéscsoportoknál, az a kedvező hatásokat erősíti. Jelenleg már kizárólag
olyan projektek támogathatóak, amelyek bizonyíthatóan hozzájárulnak - többek
között - a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló
2000/60/EK irányelvben rögzített célkitűzések végrehajtásához, és a támogatott
projekteknek a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben rögzített intézkedéseket is
tartalmazniuk kell.

o

A Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése prioritási tengely első egyedi célja egészségvédelmi célú, míg
a szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentéséhez kötődő feladatok
környezetvédelmiek. Ezek javítják is az ország környezetállapotát, azonban a
16
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korábbi ilyen fejlesztések környezetállapot-romlással is jártak. A KEHOP
szennyvizes fejlesztései a felszíni vizekre várhatóan vegyes hatással lesznek, döntő
többségük (telepkorszerűsítés) javítja a felszíni vizek minőségét, egy része
megvalósítás-függő (ahol a feladat csatornázás bővítése és szennyvíztisztítás együtt,
végül kis részben egyértelműen terhelést növelő (csak a csatornahálózat bővül).
Várható tehát, hogy több vízfolyás állapota romlik a fejlesztések hatására. A
prioritás forrásainak előzetes determinációja szinte teljes, a derogációs feladatok és
a fővárosi szennyvíziszap-kezelési feladat ráfordításigénye miatt.
o

A hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések
prioritástengely egyértelműen környezetvédelmi célú, viszont a tervezett
ráfordítások mértéke még a megnövelt keretek között is csak mérsékelt javulást
ígér a környezet állapotában. Az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek
fejlesztésének megnövekedett forrásai kedvezőek a hasznosítási lehetőségek
növekedése miatt, főleg fenntarthatósági szempontból. A kedvező hatás elérése
érdekében azonban elengedhetetlen, hogy a GINOP-ból finanszírozzák a
hulladékhasznosítást, e nélkül ugyanis nem lehetnek fenntarthatóak a KEHOP-ból
(és KEOP-ból) megvalósított rendszerek. Ilyen célú intézkedést a GINOP és TOP
tartalmaz. Ha nem lesznek felvevő létesítményei az RDF-nek, illetve a
komposztnak és szennyvíziszapnak, akkor csak problémásabb lesz a helyzet, mint
jelenleg.

o

A természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések prioritás tengely
esetében a környezet-, természetvédelmi előnyök jelentősek, csak a forrás igen
szűkös. A hiány főleg a közvetlen élőhelyfejlesztési és fajmegőrzési
beavatkozásoknál szembetűnő. A fókusz a védett és a Natura 2000 területeken van,
ami a szűk források mellett azt jelenti, hogy - bár az OP-ban nevesülnek a nem
védett területek, a tájléptékű beavatkozások ezek lesznek azok, amelyek inkább
elmaradnak. Vesztesek a helyi védett területek is, amelyek ugyan beleértendők a
védett területek fogalmába, de a forrásszűke miatt a prioritási sor végére kerülnek.
Kedvező, hogy a zöld infrastruktúra fejlesztését a VP támogatja, az ezzel való
együttműködés felértékelődik, különös tekintettel arra, hogy minden más OP-ból
(TOP, VEKOP) kikerültek a természetvédelmi típusú fejlesztések Csak az
országosan v. EU-szinten (Natura2000) védett területekbe való beavatkozással
ugyanis nem mérsékelhető a biodiverzitás-csökkenés! Mindez felerősíti a többi OP
szerepét, felelősségét a természet-védelemben. A beavatkozásokat úgy kell tervezni,
hogy azok ne járjanak ökológiai kárral és a megvalósítás során ezt meg is kell
követelni. Nagyon fontos továbbá, hogy a VP és a KEHOP fejlesztései
összehangoltan, vagy kistérségi szinten egy projekt keretében valósuljanak meg,
vagy valamilyen más koordinált mechanizmusokon keresztül működhessenek
együtt.

o

Az
energiahatékonyság
növelése,
megújuló
energiaforrások
alkalmazása prioritás tengely egyszerre gazdasági és energiapolitikai célú és az
EU által meghatározott CO2 csökkentést és energiafelhasználás csökkentést
szolgálja. A prioritás a fenntartható fejlődést is erősíti. Ugyanakkor az ország
környezetállapotának javulásával csak feltételesen lehet számolni a következők
miatt: Ahhoz, hogy a szennyezőanyag-kibocsátások érzékelhetően csökkenjek az
összenergia-felhasználásnak kellene jelentősebben csökkenni, ezzel a KEHOP
számol is 11,03 PJ primer energia felhasználás megtakarítás nagyságrendjében. Ez
akkor járhat érzékelhető légszennyezőanyag kibocsátás csökkentéssel, ha a hatást
nem eliminálja más területek – gazdaságfejlesztés - felhasználás növelése, ez
azonban még nem jelezhető előre. A tervezett megtakarítás mindenképpen kedvező
hatású. A CO2 nem szennyezőanyag, ennek kibocsátás csökkentése globálisan
hozzájárulhat a klímaváltozás nagyságának csökkentéséhez, de jobb nem lesz tőle a
hazai környezetállapot.
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A megújuló energiaforrások alkalmazása környezeti problémákkal is jár, és nem
tisztázott kérdés, hogy ezek minden esetben ellensúlyozzák-e a feltételezett globális
hasznot. Ez nyilvánvalóan annak függvénye, hogy hol milyen megoldásokat
választunk. Ez a probléma főleg a biomassza-égetés okozta jelentősebb környezeti
hatások esetében merül fel, a többi technológia (biogáz, geotermia, napenergia,
szélenergia) kevésbé problémásak, de szinte mindegyiknél felmerülnek kisebbnagyobb környezeti problémák. Ezek azonban jellemzően kisebbek a nem megújuló
források használatánál megjelenő környezeti hatásoknál. Tehát nagyon fontos a
megfelelő a helyi adottságokhoz illeszthető technológiai megoldások kiválasztása.
o

A vízvédelem (VKI követelmények), a levegőtisztaság-védelem, zajvédelem
kimaradása, illetve korlátozott megjelenése egyértelműen negatív hatású a
környezeti eredményekre.

o

A KEOP-ban már megjelentek ún. komplex vízvédelmi projektek, itt ezek nyomát
sem lehet felfedezni. Általában is a komplex környezeti megközelítés hiányzik az
OP-ből, a többi OP-val való kapcsolat, lehatárolás sem teljes. Ebből is adódik az,
hogy a környezeti hatás korlátozott.

A leírtak nem csökkentik a tervezett fejlesztések fontosságát és indokoltságát,
az értékelés a hazai környezetállapot javításának mikéntjéből indult ki.
5. A KEHOP nem kezel olyan több jelentős környezeti problémákat, mint pl.
a települési légszennyezettség, különös tekintettel a PM10-re, az ivóvizek
gyógyszer-maradvány
és
egyéb
szennyezőanyag
terheltsége,
a
hidromorfológiai szempontból nem megfelelő állapotú felszíni víztestek,
a hulladékok keletkezésének csökkentése, az egészségtelen élelmiszerek
kérdése. Ezek közül a VKI-nak való megfelelés uniós kötelezettség. Ez azt jelenti,
hogy a környezetállapot javulását, illetve a terheléseknek a gazdasági növekedés
melletti csökkentését sok szakterületen a többi OP-tól, illetve saját forrásoktól kell
elvárni. Ennek feltétele, hogy a környezetvédelmi feltételeket más OP-kban
érvényesíteni lehessen a projektek kiírásánál.
6. A fentiek miatt a környezetállapot javulását, illetve a terheléseknek a
gazdasági növekedés melletti csökkentését sok szakterületen a többi OPtól lehet elvárni. Ennek feltétele, hogy a környezetvédelmi feltételeket
érvényesíteni lehessen a projektek kiírásánál. Még pedig a projektek
tartalmát illetően, nem úgy mint, ahogy eddig a fenntarthatóság, mint
horizontális elv érvényesítésre került (100-ból néhány ponttal), hanem
komoly pályázati feltételekkel.
7. A fenntartható fejlődés szempontjából első ránézésre jobbnak tűnik a
helyzet, a tervezett fejlesztések legnagyobb része kedvező lehet ebből a
szempontból, de itt is az a kérdés, hogy intézkedésekből, milyen konkrét
projektek születnek. A dokumentum 11.1. pontjában foglaltak szerint „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”, ennek elérését biztosítják teljes egészükben maguk a prioritások és az
egyes intézkedések egyaránt. Ugyanakkor csak részlegesen kerül kifejtésre,
hogy hogyan és miként is értelmezik a környezeti fenntarthatóságot, és
hogy kívánják biztosítani a megfelelést.. Tehát a horizontális követelmények és
a fenntarthatóság értelmezése és megfogalmazása fejlesztésre szorul, de hozzá kell
tenni a fejezet fejlődött az előzőekhez képest.
8. A fejlesztések között kevés a megelőző jellegű. Ebből a szempontból pl. az
energiahatékonyságot növelő projektek lehetnek jók, ha csökkentik az összenergia
felhasználásának mértékét.
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9. Az OP-ból hiányzik a hazai környezetállapot átfogó áttekintése, a főbb
problémák azonosítása, melyből kiindulva ki lehetne jelölni az OP által kezelni kívánt
kihívásokat. Így jelentős környezeti problémák maradnak beavatkozás nélkül úgy,
hogy említésre sem kerül maga a problémák, így annak jelzése sem, hogy hogyan és
milyen forrásból kívánja azt az ország kezelni.
5.1.2 Feltételezett változások az operatív program megvalósítása nélkül
Az operatív programok megvalósítása nélküli állapotot egy ország esetében nem lehet ún.
„null” változatnak tekinteni. Annak feltételezése ugyanis, hogy az EU támogatások
nélkül semmit sem fejlesztenénk értelmetlen. Ebből az következik, hogy
összehasonlítási alapul azt érdemes feltételezni, hogy az EU-s támogatások és természetesen
kényszerpályák nélkül mi történne az adott szakterületen, vagy ágazatban, és ennek milyen
környezeti és fenntarthatósági következményei lennének. Az elemzések alapján a következő
megállapítások tehetők:





Az EU támogatások elmaradása nem jelentené, hogy területek teljesen fejlesztési
forrás nélkül maradnának.
A gazdasági, hatékonyságnövelési, és az energiarendszert javító hatású feladatok
valószínűsíthetően így is megvalósításra kerülnek, csak részben állami, részben
magántőke bevonásával.
A közvetlenül a hazai környezetállapotot javító fejlesztések meglehetősen szűkösek a
jelenlegi forráselosztásban, tehát kisebb veszteségekkel számolhatunk a környezet
állapotát illetően.
Az EU-s kényszerpályák lazulásának kedvező hatásai is lehetnek.

Összességében
elmondható,
hogy
környezeti
és
fenntarthatósági
szempontból a 0 változat kedvezőtlenebb ugyan a tervezettnél, de nem
végzetes mértékben, mert jelentősebb állapotjavulással csak kevés helyen
számolhatunk, és a tervezettől, kényszerpályák híján csinálhatnánk
fenntarthatóbb módon is a fejlesztéseket.
5.1.3 Az országhatáron átterjedő környezeti hatások lehetősége
A KEHOP, hasonlóan a többi OP-hez kevés olyan konkrétumot tartalmaz, amely alapján
feltételezhetjük határon átterjedő jelentős hatások létét. Az ehhez kialakított mechanizmus
nem véletlenül a környezeti hatásvizsgálatokhoz kötődik elsősorban. A tartalom legnagyobb
részéhez még országon belül sem rendelhetők területi következmények. A nem kívánatos
hatásokról elmondható, hogy általában eleve a nem jelentős kategóriába tartoznak, így
területi vonatkozásuk, terjedésük sem lehet jelentős. Így összességében országhatáron
átterjedő jelentős környezeti hatások a KEHOP következtében nem
feltételezhetők.
Ez alól egy kivétel lehet a Tisza Szolnok alatti szakaszát érintő, nagy
projektekben
konkretizált
árvízvédelmi
fejlesztések
hathatnak
a
határszelvényben megjelenő vízhozamra. Fontos azonban leszögezni, hogy az
árvizes fejlesztések mindig egyeztetésre kerülnek akár a Magyar - Szerb
Vízgazdálkodási Bizottság, akár más határvizi együttműködési bizottság
keretében.

5.2.

Fenntarthatósági elemzés

Ahhoz, hogy vizsgálni tudjuk egy társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi politika, stratégia,
program, terv és a fenntartható fejlődés viszonyát, azaz, hogy meg tudjuk állapítani a tervek
biztosítják-e a fenntarthatóság felé történő elmozdulást, meg kell határozni azt a viszonyítási
alapot, amelyhez való megfelelést vizsgálhatunk. Az értékrend a témakörben megjelent EU és
hazai stratégiák, valamint az eddigi hazai gyakorlat szintetizálásával készült. A használt
kritériumrendszer folyamatosan fejlődik, de már számos SKV-ban került felhasználásra,
mindig a vizsgálat specialitásainak megfelelően.
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A 4. táblázatban a KEHOP-ra kialakított fenntartható fejlődési kritériumrendszert alapján
értékeljük annak tartalmát. Az értékelések folyamán ahol ez felmerült javaslatokat is teszünk.
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4. táblázat: A KEHOP értékelése a kritériumokhoz való viszony alapján
Fenntarthatósági kritériumok
Értékelés és javaslatok
A KEHOP-nak a károsanyag kibocsátások, terhelések csökkentésében (mint környezetvédelmi OP) élen kell járnia.
Konkrét egyedi célok/beavatkozások erre vonatkozóan a szennyvizek okozta terhelés csökkentésnél, a hulladékgazdálkodásnál vannak. Közvetett eredményeket várunk az energiahatékonyságra vonatkozó 5. és 6. prioritástengelytől is.
Több helyen látjuk azonban, hogy a forrásszűke miatt az igények kielégítésére nincs mód. A biológiai szennyvíz-tisztítás
növelése például csak a 91/271 sz. település szennyvíz irányelv szempontjából kezelt. Ennek állapotalakító hatására, vagy
1.) A fejlesztéseknek fajlagosan és
szennyvíz mennyiségének csökkentésére vonatkozóan nincs intézkedés. A VKI jó állapotra vonatkozó céljainak teljesítése
összességében is csökkenteniük
csak az alapintézkedések szintjéig megy el, nem jut forrás a hidromorfológiai intézkedésekre, a vízbázisvédelemre, a
kell az érintett tevékenységekből kiegészítő szennyvízkezelési intézkedésekre, a felszín alatti vizeket veszélyeztető 2000 LE alatti szennyvízkezelésre, a
rekultivációra. Így valószínű, hogy a 2021-ig szükséges változások elérhetők (figyelembe véve az ökológiai változások
származó károsanyagkibocsátásokat és terheléseket. Az időigényét is).
egyik környezeti tényező javulása Problémát látunk abban is, hogy az OP-k rendszere és így a KEHOP is elsősorban a CO2 kibocsátás csökkentésére
nem járhat egy másik érzékelhető koncentrál, így számos károsanyag-kibocsátás csak érintőlegesen szerepel az anyagban. Például, mint valamilyen
fejlesztési irány általános következménye. A városi környezetben gyakran kritikus szállópor-szennyezettségre konkrét
romlásával (pl. szennyvizes
projektek hatása a vízfolyásokra, semmilyen beavatkozást nem javasol. A tervezett beavatkozásoktól nem lesz jobb a levegőminőség. Hasonlóan
hiányoznak a konkrét a zajcsökkentési intézkedések is.
CO2 csökkentés –vizek
Nem látszik garantáltnak, hogy a KEHOP intézkedései elegendőek lesznek-e más OP-k fejlesztései
terhelése). Környezet-védelmi
kapcsán óhatatlanul megjelenő többlet kibocsátások és terhelések ellensúlyozására, pedig az általános
célú beavatkozásoknál a
környezetállapot javulás csak így - illetve ha más OP-knál is hangsúlyozott elem lesz - érhető el.
megcélzott állapotjellemzőknek
 Csak akkor várhatunk el jelentősebb előrelépést a ciklus végére, ha a károsanyag-kibocsátások
érzékelhetően, a ráfordítások
csökkentésének igénye, az anyag-, energia és víztakarékosság, a VKI és a VGT követelmények a
nagyságrendjével arányosan
pályázati feltételek, a bírálati szempontok, illetve az indikátorok között megjelennek és nemcsak a
KEHOP-ban, hanem általános szinten az OP-k mindegyikében.
javulni kell.

 Komoly környezeti kockázata lehet annak, hogy egyes környezeti állapot javító intézkedések
kimaradnak a KEHOP-ból (VKI, levegőminőség-védelem stb.), ezeket más OP-k szintjén, vagy más
forrásból kell megoldani.
 Az árvízvédelmi és a belvízvédelmi projekteknél a vizek állapot javítása, illetve megőrzése az
alapcélok közé kell kerüljön.
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Fenntarthatósági kritériumok

2.) A fejlesztések megvalósítása során

anyag-, energia- és víztakarékos
megoldásokat kell használni. Az
alacsonyabb fajlagos energiafelhasználású szállítási módokat
kell előnyben részesíteni. El kell
érni, hogy az anyag-, energia- és
vízfelhasználás fejlesztésekkel elért
növekedés ellenére se nőjön.
A fejlesztések eredményeként
szignifikánsan javulnia kell a
megújuló erőforrások felhasználási
arányának.


3) A fejlesztéseknek összességük-ben és
egyenként is csökkente-niük kell a
gazdaság és a fogyasztás fajlagos
hulladék kibocsátását. A hulladékgazdálkodási beavatkozásoknak a
megelőzésre és az anyagában való
újrahasznosításra kell koncentrálnia,
miközben a csak lerakással
ártalmatlanítható hulladék
mennyisége, térfogata és
veszélyessége csökkentendő. A
fejlesztések kivitelezésénél el kell
érni, hogy minél több beépítésre
alkalmas hulladék kerüljön
felhasználására.

4) A területfoglalással járó beavatkozások területigényét minimumra
kell szorítani, és lehetőleg minél
rosszabb termőképességű és
értéktelen élővilágú területeket kell
igénybevenni.

Értékelés és javaslatok
A KEHOP hozzájárul az országos energiamegtakarítási és megújuló energiás célokhoz. Az országos
teljesítés a jelenlegi információ szintjén nem ítélhető meg. Ilyen megoldások alkalmazása az 5. és 6.
prioritástengelyben látható, melyek célzottan az energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások
felhasználására vonatkoznak. E prioritás tengelyek megvalósítása jelentős előrelépést hozhat a Nemzeti Reform
Programban rögzített vállalásokban, azaz, hogy 2020-ra a megújuló energiaforrások részarányát 14,65 százalékra növeli a
teljes bruttó energiafogyasztáson belül és 10 százalékos teljes energia-megtakarítást kell elérni. A KEHOP azonban csak
egy részét fedi le a vállalásoknak (energiahatékonyságnál csak a lakossági és a központi költségvetési szervek a
célcsoport). A GINOP, a TOP és a VEKOP is hozzájárul az országos energiamegtakarítási célok teljesítéséhez.
A 2. prioritás is hozzájárulhat az anyag-, energia- és víztakarékosság javításához, hiszen a vízi közmű rendszerek
hatékonyabb működtetése mellett kiegészítő cél meghatározás, mind az ivóvizes, mind a szennyvizes egyedi cél
mellett megjelenik a KEHOP-ban.
 Szükséges lenne minden intézkedésnél erősíteni ezen feltételeknek való megfelelést mind a pályázati
kiírásoknál, mind a kiválasztási szempontoknál.
 Fontos, hogy a megtakarítások mértéke a ciklus végén becsülhető legyen. Ehhez megfelelő
indikátorokra van szükség és nemcsak a KEHOP-ban, hanem a többi OP-ban is, például a GINOP
technológiafejlesztési projektjeinél a fajlagos víz- vagy energiafelhasználás változásának, illetve az
összhasználat alakulásának megismerésére.
A KEHOP 3. prioritástengelyben önálló egyedi cél szolgál a hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelvek
végrehajtásának elősegítésére, illetve a 3. tengely fő célja mára ez maradt. (A cím is változott az előzőekhez képest:
Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések) Forrásszűke miatt így is a kimarad belőle a régi
lerakók rekultivációja (átkerült a TOP-ba), viszont a tervezett beavatkozások közül a szelektív gyűjtés fejlesztése – pláne a
megnövelt forrással - egyértelműen a kritériumnak történő megfelelést szolgálja. Ugyancsak a hulladékmennyiség
csökkenését szolgálja a 2. prioritási tengely szennyvíziszap kezelési egyedi célja.
Problémának érezzük, hogy a célrendszerbe konkrét hulladékmennyiség csökkentési beavatkozás nem
kerülhetett bele. A rendelkezésre álló erőforrások nem tűnnek elegendőnek jelentősebb javuláshoz.
 A hulladékgazdálkodási célokat nemcsak itt, hanem a GINOP, TOP, és VEKOP intézkedések közé
integrálni kellene. Az igényeket, célokat és eszközöket össze kellene hangolni.
 Biomassza hasznosítási hagyományos technológiák alapanyagául a mező- és erdőgazdasági
hulladékok, melléktermékek alkalmazását részesítsék előnyben a kiírásokban. Leginkább a helyben
képződő hulladék helyben történő felhasználása támogatható.
 Meg kellene oldani a felhalmozódó hasznosíthatatlan kezelt hulladékok problémáját is.
A KEHOP a területfoglalás minimalizálásáról, a biológiailag aktív területek igénybevételének elkerüléséről nem
rendelkezik. Jó lenne, ha valamilyen útmutatás erre vonatkozóan szerepelne a dokumentumban (kritérium, feltétel).
Bár már jeleztük, hogy ez inkább feltétel jellegű kritérium, amit általánosan használni kellene minden
területhasználattal járó OP-ban.
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Lehetőség szerint kerülni kell a
biológiailag aktív felületek
elfoglalását (kiemelt figyelemmel
az infrastrukturális projektekre). A
fejlesztések befogadására lehetőség
szerint rehabilitált, barnamezős
terü-leteket kell felhasználni. 

 A pályázatok elbírálása során előnyt kellene élvezniük az új területfoglalással nem járó,
barnamezős beruházásoknak. A takarékos területigénybevételt legalább elvárásként, pályázati
feltételként megfogalmazni. (Figyelembe véve azt, hogy a településeken a túlzott beépítések
klímaproblémákat is okoznak, amelyek kezelést már az anyag is fontosnak tartja.)
 Szintén pályázati feltételként kell megfogalmazni, hogy a biológiailag aktív felületek elfoglalását a
lehető legnagyobb mértékben el kell kerülni, ha ez nem lehetséges, akkor az elfoglalt területeket új
zöldfelületek kialakításával kell ellensúlyozni.

5) A fejlesztések területfoglalását, a
nyom-vonalak kijelölését a
természetvédelmi érdekek szem
előtt tartásával kell elvégezni. A
nem természet-védelmi, de védett,
vagy Natura 2000 területet érintő
beavatkozásokat (pl. árvízvédelem), úgy kell megvalósítani,
hogy azok a biológiai sokféleség
megőrzését közvetlenül is
szolgálják. A természetvédelmi
szempontból érzékeny konstrukcióknál a feltételrendszert úgy
kell kialakítani, hogy a védelem
biztosított maradjon.


A KEHOP-ban önálló prioritástengely (4.) szolgálja a természetvédelmet, ez egyértelműen javítja a biológiai
sokszínűséget, a védett értékek természetvédelmi állapotát. A szűkös forrás miatt a tervezett célok teljeskörű
megvalósulása nem várható.
Mivel azonban a KEHOP-ban tervezett más fejlesztések egy része közvetlenül érinthet védett és Natura 2000 területet
(lásd pl. árvízvédelmi beavatkozások, belvízrendszerek vízvisszatartáson alapuló korszerűsítése) a kritérium teljesítésére
törekedni kell.
 Az árvízvédelmi és a vízvisszatartási projekteknél a természetvédelmi állapot javítása az alapcélok
közé kell kerüljön. A rendszeres elárasztás tervezésénél (tájgazdálkodás) a természeti értékek
védelme, az élőhely rekonstrukció figyelembe veendő.
 Védett értékek, a biológiai sokféleség megőrzése a KEHOP-ban lévő célzott természetvédelmi
prioritástengelytől egyedül nem várható el. A biodiverzitás csökkenésének megállítása csak akkor
lehetséges, ha a fajok és élőhelyek károsodásának elkerülését minden KEHOP és más OP
fejlesztésen számon kérjük, pl. horizontális célként. Amennyiben bizonyos élőhelyek, populációk
helyzetének romlása, esetleg pusztulásuk elkerülhetetlen, akkor azt megfelelő módon kompenzálni
szükséges.

6) Az intézkedéseknek tekintettel kell
lenni arra, hogy addig
használhatjuk egy ökoszisztéma
szolgáltatásait, amíg nem sértjük
meg a rugalmasságát. Nem
engedhető meg, hogy egy területen
az ellátó funkciók terén
megvalósuló bővülés, másutt
veszteségeket okozzon.

A KEHOP-ban jelen kritériumoknak elsődlegesen az 1. prioritástengelyben szereplő beavatkozások szolgálhatnak, de ezek
azok, amelyek nem megfelelő kialakítás esetén veszélyeztethetik is a kritériumok teljesítését. Az árvízvédelmi
beavatkozásoknál törekedni kell az ökoszisztéma szolgáltatások maximális kihasználására, lehetőségeik javítására. Ez
igaz mind az árvíz, mind a belvíz projektek esetén. Ezeknek a projekteknek feltétlen tájhasználat változással kell együtt
járniuk. A célzott vízgazdálkodási projektek fentiek figyelembe vételével jelentős előnyökkel szolgálhatnak. A 4.
prioritástengely természetvédelmi projektjei javítani tudnák az ökoszisztéma szolgáltatásokat, de a meglehetősen csekély
forrás miatt nagy előrelépésre nem lehet számítani.

23

A KEHOP 2014. novemberi változata SKV-jának közérthető összefoglalója

Fenntarthatósági kritériumok

Az olyan kapcsolódó tevékenységek
esetében, mint a mezőgazdasági
versenyképesség fokozása, a
vízgazdálkodás vagy a
klímaváltozásra történő felkészülés a
természeti adottságoknak megfelelő
és ezért az ökoszisztéma
szolgáltatások meg-tartását lehetővé
tevő, sőt azok gazdagodását elősegítő
megoldásokat kell támogatni.
7) Az építészeti, táji és kulturális
értékek fennmaradását a fejlesztések megvalósítása és működtetése
során minden projektnél biztosítani
kell. Szükség van olyan projektekre,
amelyek ezt a célt közvetlenül is
szolgálják.

8) A klímaalkalmazkodás nemcsak az
erre vonatkozó prioritástengely
beavatkozásainál, hanem minden
beavatkozásnál szem előtt tartandó
cél, a lakosságot jelentősen érintő
fejlesztések pedig elengedhetetlen
feltétel az alkalmazkodó képesség
javítása.

9) A KEHOP beavatkozásai alap-vetően
környezeti célokat szolgálnak,
kedvezőtlen környezeti
következmények azonban itt is
megjelenhetnek.
A kedvező környezeti és klímahatások maximalizálására, a
kedvezőtlenek minimalizálására kell
törekedni. (Hatás-optimalizálás.) 

Értékelés és javaslatok


A kritériumnak történő minél teljesebb megfelelés érdekében szükségét látjuk különböző tárcák
együttműködésének, és olyan komplex programok megvalósítására, melyek képesek egyszerre
több célt is szolgálni. Azaz a vízkészlet-gazdálkodást (vízvisszatartás), az árvízi védekezést
(ártérrevitalizáció, ártéri gazdálkodás), a klímaalkalmazkodást (vizek raktározása, biológiailag aktív
felületek bővítése - főleg erdők), a tájgazdálkodást, az egészséges élelmiszertermelést, az ökológiai
gazdálkodást, a természet védelemét (élőhelyrekonstrukciók, környezetbarát erdő- és mezőgazdálkodás) és
a munkahelyteremtést (nagy élőmunka igényű tevékenységek szervezése) összehangolni.

Az épített környezet a kulturális örökség megóvása önállóan nem jelenik meg a KEHOP-ban. Ilyen eredményeket inkább
a TOP-tól GINOP-tól lehetne remélni.
 Vannak olyan táji léptékű beavatkozások, (egyébként nem is annyira a KEHOP-ban, mint a
GINOP-ban) ahol a feltételrendszerek, kritériumok megfogalmazásánál ezt figyelembe kell venni.

A KEHOP-ban a klímaalkalmazkodás önálló prioritástengelyben (1.) jelenik meg. Azonban nem csak ez, hanem a 4.
prioritástengely természetvédelmi és az 5. energiahatékonysági és megújuló energetikai beavatkozásai is szolgálják a célt.
 Ösztönözni kell a klímaalkalmazkodás minden lehetséges módját mind a KEHOP más prioritásain
belül, mind a teljes OP rendszerben, ennek horizontális feltételként kellene megjelelnie.
A KEHOP-on belül várhatóan a kedvező természeti-környezeti változásokat okozó beavatkozások lesznek túlsúlyban.
Előfordulhatnak azonban, akár a megvalósítás, akár a működés időszakában ezzel ellentétes hatások is. Ez főleg a
szennyvízkezelésnél és a biomasszatüzelés esetében merülnek fel, de az ár és belvízkezelésre is igazak. Sajnos klíma
következményekkel együtt. Gondoljunk a kisbefogadók vízjárásának alakulására, vagy az égetésre kerülő biomassza
hiányára az ökológiai folyamatoknál.
 Minden beavatkozásnál a kedvező környezeti és klímahatások maximalizálására, a kedvezőtlenek
minimalizálására kell törekedni.
 Miután a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás kiemelt célja a rendszernek, helyes lenne a
megelőzésre is több gondot fordítani, ami esetünkben azt jelenti, hogy azoknál minimalizálni kell
azokat az intézkedéseket, amelyek kedvezőtlen hatásúak lehetnek.
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A KEHOP – az általa lefedett fejlesztési területek jellegénél fogva – közvetlenül nem célozza a hátrányos helyzetű
térségek fejlesztését. Közvetett módon a szegénységgel sújtott valamennyi térségtípusban hozzájárul a hátrányos helyzetű
társadalmi rétegek felzárkóztatásához, a KEHOP szerint következő beavatkozások révén:



a vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása révén javulnak az érintett
területeken a mezőgazdasági termelés feltételei, elősegítve a térségek népességmegtartó erejének
növelését;
árvizek kártételei elleni védekezés javítása (az ilyen irányú fejlesztések jellemzően az ország kevésbé
fejlett régióiban valósulnak meg, jellemzően nagyszabású infrastrukturális projektek hozzájárulnak a
hátrányos helyzetű térségek foglalkoztatásának növeléséhez)
energiahatékonyság, megújuló energia-felhasználás növelése (az épületenergetikai fejlesztések egyrészt
az energiaköltségek mérséklése révén hozzájárulnak a helyi jövedelemszint emeléséhez, másrészt
jelentős élőmunka-igényükből fakadóan hozzájárulnak a foglalkoztatás növeléséhez)Az első fele
nem reális, mert, ahogy a költő mondja: „aki szegény az a legszegényebb”, a szegény
rétegeknek nem lesz módjuk például kis fogyasztású kazánok, napelemek használatára.
víziközművek fejlesztése (a megfelelő minőségű ivóvíz-ellátás és a szennyvíz-elvezetés és –tisztítás
megvalósítása közegészségügyi szempontból kedvező változást idéz elő, emellett az infrastruktúra
ellátás fejlődése elősegíti a hátrányos helyzetű térségek felzárkózását)Sajnos ez így nem igaz,
hiszen a szegénye rétegek nem tudják megfizetni a megemelkedett díjakat.

10) Szükség van olyan intézkedések-re,
amelyek közvetlenül a hátrányos

helyzetű lakosságra és térségekre
vonatkoznak. Ahol az
alkalmazkodóképesség csök-kenése

közvetett hatásként feltételezhető, a
pozitív hatásokat növelni, a
negatívokat csökkenteni szükséges. A
fejlesztések adta munka-lehetőségből
minél szélesebb, most hátrányos
helyzetűnek számító réteg

részesüljön. Ezen intézkedéseknél
biztosítani kell, hogy a fejlesztések a
ténylegesen rászoruló csoportok
javára történjenek. A gazdasági
Ami még felmerül: A perifériákon a biomassza hasznosítást célzó projektek optimális esetben a foglalkoztatás
növekedés valóban váljon azzal benöveléséhez és így a népességmegtartó erő növekedéséhez is hozzájárulnak. Ez bizony sem környezetvédelmi, sem
fogadóvá, hogy e rétegek is a
haszonélvezői lesznek. A társa-dalmi fenntarthatósági szempontból nem tűnik kedvezőnek. Ha így akarjuk a szegénység kérdését kezelni, az a
környezet felélését jelenti.
polarizációt mérsékelni szükséges, a
mélyszegénységben élők helyzetének Sajnos összességében az kell mondanunk, hogy a szegénység csökkentése tekintetében nem várhatunk
jelentős előrelépésre.
javítása, számuk csökkentése
alapvető fenntarthatósági
 A pályázati rendszernek biztosítani kell, hogy a fejlesztések a ténylegesen rászoruló
csoportok javára történjenek.
követelmény!


 Jó lenne a forrásmegosztásnál (az előző tervezési időszaktól eltérően) területi szempontból
is jobban elosztani a forrásokat.(Azaz ne a nagyobb városok ne vigyék el források
túlnyomó többségét.)
 Törekedni kell a win-win típusú megoldásokra, így pl. az energiaszegénység csökkentését
kiemelt célnak kellene tekinteni a KEHOP-ban.
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11) Az egészséges környezetet szolgáló
KEHOP beavatkozások hatékonyságát maximalizálni kell, hasonló
beavatkozásoknál a hatékonyabb,
nagyobb számú lakosságot
kedvezően érintő beavatkozásokat
kell előnybe részesíteni. A települési
környezet állapotának a ciklus végére
összességében javulnia kell. A
fejlesztéseknek a területi
kiegyenlítődést is szolgálnia kell,
hiszen egy élhetőségi szintet minden
településnek el kell érni. A tervezett
beavatkozásoknak sem közvetve, sem
közvetlenül nem generálhatnak a
jelenleginél kedvezőtlenebb környezet állapotokat, ellátásokat. 

Részben lásd 10. pontot. A kritérium teljesítése a feladat és forrás megosztás jelenlegi állása mellett inkább a TOP-tól és a
VEKOP-tól várható. A KEHOP-ban található infrastrukturális fejlesztések csak egy szűk mezsgyén szolgáják a kritérium
megvalósítását.

12) A fejlesztések kialakításánál a helyi
kultúrára, és a környezethez
alkalmazkodó hagyományos termelői
és fogyasztói mintáza-tokra építeni
kell. A fejlesztések eredményeinek az
anyag-, energiaintenzív termékek és
szolgáltatások körétől, az anyag- és
energiaszegény, víztakarékos, inkább
tudás és kultúra alapú termelés, és
fogyasztás irányába kell elmozdulni.
Az élőmunka igényes technológia
nem bűn, sőt lehetőség szerint teret
kell adni az ilyen fejlesztések
megvalósításának is.


A KEHOP 5. és 6. prioritástengelye az energiatakarékosság és a helyi igényeknek jobban megfelelő megújuló
energiaforrások használata – megfelelő feltételek mellett - segíti a kritériumnak megfelelő irányban történő elmozdulást.
Ezen túlmenően a 2. prioritásban az egyedi szennyvízkezelés, a természetközeli szennyvíztisztítás elterjedése is segíthetné
a változást, de az eddigi gyakorlat alapján erre kevés a remény.
Az anyag- és energiaszegény, víztakarékos termelés igénye szempontjából csak az energiatakarékosságra van remény, de
arra is csak akkor, ha a GINOP fejlesztéseinél ez a kérdés feltétellé válik.
 Jó lenne a forrásmegosztásnál (az előző tervezési időszaktól eltérően) területi szempontból is
jobban elosztani a forrásokat.(Azaz ne a nagyobb városok vigyék el források túlnyomó többségét.)
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13) A helyi közösségeknek bővüljenek a
lehetőségei az igényelt és
fenntarthatóbb életmódok
választásának tekintetében. Javuljon
a környezetbarát energiahasználat,
szennyvíz- és hulladékkezelés,
infrastruktúra, igénybevételének
lehetősége, az ilyen fogyasztás
lehetősége. A nagy hálózatoktól való
függőséget csökkenteni kell. 

A KEHOP-ban szereplő beavatkozások eredményeként reményeink szerint javulhat a környezetbarát
energiahasználat, szennyvíz- és hulladékkezelés igénybevételének lehetősége, az ilyen fogyasztás lehetősége. A nagy
hálózatoktól való függés viszont inkább tovább növekedni látszik, és rontja a kritérium teljesülését.

14) A fejlesztéseknek alkalmazkodniuk
kell az érintett települések
sajátosságaihoz, kerülni kell a
túlcentralizált és a főleg külföldről,
nagy távolságról származó (gépek,
berendezések, munkaerő) eszközökre
építő megoldásokat. A térségi kapcsolatok elősegítésének az
együttműködési lehetőségek
bővülését kell szolgálnia.


A KEHOP prioritásai, céljai jellemzően nem település specifikusak. Az azonban elmondható, hogy pl. a szennyvíztisztítási
rendszerek kialakítása esetén a 2000 LE alatti települések forrásszűke miatti kimaradása e kritérium szempontjából
problémás.
 Törekedni kell mind az ivóvíz-, mind a szennyvízfejlesztéseknél az ésszerű rendszerek kialakítására, kerülni kell a múltban jellemző nagy térségi szennyvízkezelési rendszerek kialakítását.
 A térségi kapcsolatok erősítése céljából fontos lenne a fejlesztések területi összehangolása az OP-k
szintjén. Itt problémás, hogy a KEHOP estében nem lehet integrált területi eszközök használatával
számolni.

15) A lakosságot érintő fejlesztéseket úgy
kell megvalósítani, hogy az érintett
lakosság számára érzékelhető és
megfizethető életminőség-javulással
járjon a hatásterületen


Véleményünk szerint a KEHOP ebből a szempontból kedvező és kedvezőtlen vonásokat is hordoz. Reményeink szerint
bizonyos területeken az érzékelhetőség a környezetminőség javulásban egyértelmű. A gond a megfizethetőséggel van.
Mind a hulladék-gazdálkodás, mind az ivóvíz és szennyvíz projektek az eddigi tapasztalatok szerint nagyrendszereket
hoznak létre, amik többnyire drágábban fenntarthatók, működtethetők, mint a lokális, korábbi, sok esetben
környezetkárosító (pl. szikkasztás) megoldások. A lakosnak több térségben egyszerre kell szembesülni mindegyikkel,
egyszerre kell megfizetni a drágább ivóvizet, szennyvíz- és hulladékkezelést, ami már a gazdag országok árszintjén van, és
így a hazai jövedelmek mellett nem igazán megfizethető.
 A hatékony és megfizethető működtetés a korábbiaknál jobban figyelembe veendő a támogatásra
kerülő pályázatoknál.
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Fenntarthatósági kritériumok

Értékelés és javaslatok

16) Valós, az adott fejlesztések jellegével
összefüggő tartalommal kell kitölteni
az esély-egyenlőségi és
antidiszkriminációs kritériumokat.
Szélesíteni szükséges a fejlesztések
hatá-sára nyertesnek tekinthető
lakosok körét. Hangsúlyt kell fektetni
arra, hogy a kisebbségek
megőrizhessék hagyományaikat,
kultúrájukat, közösségeiket. 

Jelen változatban ez még részletesen nem kidolgozott. Az OP kimondja: Gyakorlatilag az operatív program
egészének elsődleges célja a környezeti fenntarthatósághoz való hozzájárulás. Az viszont nem derül ki mi ennek
a tartalma, és hogy kerül érvényesítésre. Ehhez hasonlóan az antidiszkriminációs törekvéseknek sincs valós tartalma.
Gondoljuk meg, melyik KEHOP intézkedés esetében fontos a nemek, vagy a vallások közötti megkülönböztetés. Eleve
egyedi célonként meg kellene határozni, hogy mi merülhet föl ebből a szempontból.
 Célszerű lenne ezeket a pályázati feltételrendszer kialakításánál figyelembe venni (pl. nagyobb
élőmunka igényű megoldások előnybe részesítése, távmunka, részmunkaidő).

17) A fejlesztéseket úgy kell
megvalósítani, hogy az esetlegesen
fellépő nem kívánatos környezeti
hatások ne rontsák a telepítési
területen túl más területen élők
életminőségét, vagy ne károsítsák
más területek, települések környezeti
értékeit, minőségét.


A KEHOP-nál alapvetően kedvező hatásokkal számolunk. Lehetnek azonban áttételeződő környezeti problémák. Lásd pl.
egy terület árvízvédelmének erősítése az alsóbb szakaszokon jelenthet gondokat, ugyanígy egy új szennyvíztisztító telep a
befogadó alsóbb szakaszán a vízminőséget ronthatja.
 A megoldások kidolgozásánál ezeket figyelembe kell venni, az ilyen hatásokat a lehetős legnagyobb
mértékben el kell kerülni, az elkerülhetetlen kedvezőtlen folyamatokat pedig kompenzálni
szükséges.
 A területi szintű összehangolás akár OP-n belüli, akár OP-k közötti fejlesztési megoldások között is
elengedhetetlen.(Tapasztalataink szerint és a PM megállapítása szerint is: Az azonos földrajzi területet érintő
projektek összehangolása (pl. turizmusfejlesztés, úthálózat-fejlesztés, élőhely-rekonstrukció, területi vízrendezés) is
nagyon hiányzik a pályázati rendszerből.)
 Vannak olyan KEHOP fejlesztések, amelyek csak akkor lehetnek kedvező hatásúak és hatékonyak,
ha más OP, vagy a beavatkozásai is egyidőben valósulnak meg (pl. KEHOP -VP fejlesztések). Az ilyen
komplex intézkedések koordinációját és megvalósíthatóságát biztosítani kell.

18) A környezetbarát anyag-, energia-, és
víztakarékos munkahely a legjobb
példa az ott dolgozók számára. A
lakosságot közvetlenül érintő
fejlesztéseknek legyen
fenntarthatósági tartalma, szemléletformálás legyen része. Az érintettek
bevonását a mindennapjaikat érintő
döntésekbe biztosítani kell. 

A KEHOP egyeztetési tárgyalásokon elhangzottak szerint a KEHOP prioritástengelyein belül minden esetben az egyes
beavatkozásokhoz kapcsoltan lesz tartalom orientált szemléletformálás az egyes intézkedésekhez kapcsolódóan. Az
intézkedésekhez kötött specifikus és célzott szemléletformálást célszerűnek tartjuk de kérdés, hogy ez mennyire
sikerülhet a gyakorlatban
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Fenntarthatósági kritériumok

Értékelés és javaslatok

19) A fejlesztések közvetlenül vagy
közvetetten szolgálják a fenntartható
fogyasztási minták terjedését. 

A környezettudatos fogyasztói szokások a leghatékonyabb eszközei a hulladékkeletkezés, a pazarló víz- és
energiahasználat megelőzése. A társadalom értékrendjében viszont az anyagi jólét megszerzése lényegesen nagyobb
szerepet kap, míg a környezet minőségének értékelése nem megfelelő súlyú. A fenntartható fogyasztási magatartásformák nehezen tudnak terjedni. A KEHOP korábbi változatában és a KEOP-ban isnagyobb hangsúlyt kapott az ilyen
irányú szemléletformálás is. Jelen változat ilyen szempontból még nem eléggé kidolgozott, nem látható, hogy milyen
tartalmakat tudunk adni a komplex szemléletformálásnak.
 A KEHOP-ban fontos lenne a fenntartható fogyasztási szokások elterjesztésére és a fogyasztók
környezettudatosságának növelésére vonatkozó szemléletformálásnak teret adni, és ezt nevesíteni
a támogatandó célok között.

20)A fejlesztések támogatásának a
társadalmi jólét növelését kell
szolgálnia. Ehhez a ciklus végére az
eddigiektől eltérően a lakosság széles
körét érintő reál-jövedelem növekedésre van szükség. A társadalmi különbségek további növelése káros a
fejlődés szempontjából, tehát ezeket
csökkenteni kell. A közjó szempontjából nem értékelhető támogatások károsak, mert fontos területekről vonnak el erőforrásokat.

A KEHOP a környezetvédelmi fejlesztésekkel elvben a közjó szolgálatában áll, de a megvalósulásban lehet a
kritérium érvényesítésének kulcsa. Ezért erre a szempontra is kiemelt figyelmet kell fordítani.

A táblázatban a következő minősítési jeleket használtuk:
Jel





Jelentés
A
fenntarthatósági
kritérium
szempontjából
egyértelműen
kedvező
elmozdulásokra lehet a KEHOP alapján számítani.
A fenntarthatósági kritérium tekintetében lehetnek kedvező folyamatok, de vagy
ezek mértéke valószínűleg csekély, vagy számolnunk kell ellentétes hatásokkal is,
amelyek közömbösíthetik az eredményt.
A fenntarthatósági kritérium szempontjából egyértelműen kedvezőtlen
elmozdulásokra számíthatunk.
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6

Környezetvédelmi és fenntarthatósági javaslatok

6.1

Általános követelményrendszer

A javaslat nem csak a KEHOP fejlesztéseinek tekintetében fogalmazódott meg.
 A különböző szintű fejlesztési programok tervezésében, valamint a
pályázati kiírásokban (már ahol lesznek) kötelező elemként kellene
betenni a környezeti, természetvédelmi szempontokat.
A horizontális elvekkel foglakozó fenntarthatósági fejezetben foglaltakat megerősítve és
kibővítve javasolunk olyan elveket, amelyek utóbb számon kérhetők a végrehajtás során.
 I. A pályázatok kiírásánál és elbírálásánál, projektfüggően alkalmazásra
javasolt fenntarthatósági előírások:
A projekt
1. erőforráshatékony,
azaz
anyag-,
energia-,
víztakarékos
megoldásokat,
hulladékszegény, a hulladék keletkezését megelőző, a hulladékok újrahasznosítást
elősegítő technológiákat alkalmaz,
2. csökkenti a károsanyag kibocsátásokat, vagy új fejlesztések esetén jobb fajlagosakkal
rendelkezik az átlagosnál,
3. csak akkor nem vesz barnamezőt igénybe, ha erre az adott településen nincs mód,
akkor viszont terület- és kiemelten zöldfelület igénybevétele minimális,
4. kimutatható módon hozzájárul a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, de
legalább nem növeli a kedvezőtlen hatásokat, klímabarát építészeti megoldásokat
alkalmaz,
5. nem csökkenti a foglakoztatást a hátrányos helyzetű térségekben,
6. védett természeti és kulturális örökségvédelmi értékek igénybevételét, az ezekre
vonatkozó kedvezőtlen környezeti hatásokat kiszűri, de legalábbis minimális szinten
tartja,
7. alacsony zajkibocsátású technológiákat, berendezéseket alkalmaz,
8. nem jár a közúti forgalom számottevő többletterhelésével,
9. a lakosságot érintő fejlesztéseket úgy valósítja meg, hogy az az érintett lakosság
számára érzékelhető és megfizethető életminőség-javulással jár a hatásterületen
10. a szociális elemeket is tartalmazó intézkedéseknél biztosítani tudja, hogy a
fejlesztések a ténylegesen rászoruló csoportok javára történjenek.
 II. További, a pályázatok kiírásánál és elbírálásánál figyelembe veendő,
előnyben részesítendő szempontok:
A projekt
1. hozzájárul a területi/társadalmi kiegyenlítődéshez, célzottan hátrányos helyzetű
lakosságra és térségekre vonatkozik,
2. javítja a foglalkoztatási helyzetet, új munkalehetőségeket teremt, főleg hátrányos
helyzetűnek számító rétegek tekintetében,
3. tényleges környezetállapot, illetve települési környezetállapot javító hatása van
4. kimutatható ÜHG és/vagy légszennyezőanyag kibocsátás csökkenéssel jár,
5. célzott hatásai mellett járulékos módon hozzájárul a természeti és/vagy a kulturális
örökségvédelmi értékek megőrzéséhez, védett fajok, vagy élőhelyek védelméhez,
rehabilitációjához, a víztestek jó állapotának eléréséhez,
6. természeti adottságoknak megfelelő ökoszisztéma szolgáltatásokat vesz igénybe,
7. helyi kultúrára és a környezethez alkalmazkodó hagyományos termelői és fogyasztói
mintázatra épít, fenntarthatóbb életmódot szolgálja,
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8. megújuló energiát hasznosító technológiákat alkalmaz,
9. természetszerű élőhelyek, zöldfelületek kiterjedésének növekedésével, meglévő
élőhelyek/zöldfelületek rehabilitációjával, állapotuk javulásával, intenzitásának
növelésével is jár,
10. környezetvédelmi szemléletformálást tartalmaz.
A KEHOP tekintetében:
A PM bevezette az alapokon vagy programokon átívelő integrált kezelést igénylő
fejlesztések fogalmát. E szerint „a végrehajtási intézmények és eljárásrendek kialakítása
során célirányos mechanizmusokkal kell biztosítani egyes – különböző ESB alapokból és
programjaikból megvalósuló – különös integrációs igényű tématerületek fejlesztését. Az
integrációnak ki kell terjednie a támogatások felhasználására, nyomon követésre,
értékelésére és a partnerségi folyamatokra.” Ilyen megközelítést igényel a PM szerint a
természetvédelem tekintetében KEHOP-VP, a vízgazdálkodás-öntözés koordinációja
esetében KEHOP-VP-MAHOP, az energetikai pénzügyi eszközöknél GINOP-KEHOP
kapcsolatában.
 Az integrált kezelés kérdésével, megoldásával foglakozni kellene az OPban, és ki kellene terjeszteni a megoldást a hulladékgazdálkodásra a
KEHOP-GINOP, és az árvízkezelésre KEHOP-VP viszonylatban.

6.2.

Levegőminőség-védelem

Az árvízvédelmi illetve vízkészlet-gazdálkodási projektek esetében részben levegőminőségvédelmi, részben energetikai szempontból felmerülhet az energiaigény megújuló forrásból
való kielégítése, amely részben orvosolhatná a vízügy régóta jellemző működési költség
gondjait is.
 Az árvízvédelmi illetve vízkészlet-gazdálkodási projektek esetében
javasoljuk megújuló energiát hasznosító műtárgyak, szivattyúk
alkalmazása megfontolásának előírását, illetve használatának előnyben
részesítését, többletponttal jutalmazását a pályázatok bírálata során.
Lényeges azonban, hogy a teljes életciklus során jelentkező környezeti
hatásokat, ideértve a CO2-kibocsátást is vizsgálni szükséges, lehetőség
szerint előre megadott szempontrendszer alapján.
A jellemzően nagy távolságban elhelyezkedő hulladékgazdálkodási létesítmények által
generált közúti szállítás, terhelni fogja a szállítási útvonal közvetlen környezetét.
 Javasoljuk, hogy a kedvezőbb környezeti kibocsátásokkal járó gyűjtőszállítójárművek beszerzését tegyék támogathatóvá, illetve ezen belül az
alternatív üzemanyagokkal hajtott járműveket részesítsék előnyben.
A levegőkörnyezeti hatások kapcsán a szilárd biomassza égetéssel történő hasznosítása, a
hazánkban is komoly problémákat okozó szálló por szennyezés egyik forrása. A kisméretű
szállópor PM10 csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló 1330/2011. (X.12.)
Korm. határozat megállapítása szerint: „Drasztikusan emelkedett a biomassza felhasználás az
iparban, a szolgáltatási és a lakossági kistüzelő berendezések használata során, amelyek
kedvezőtlenül befolyásolták a PM10 kibocsátást.”
 Javasoljuk, hogy megújuló energia hasznosítását célzó, vagy ilyen elemet
is tartalmazó projektek esetében követeljék meg a teljes életciklus során
jelentkező környezeti hatások (ideértve a CO2-kibocsátást is) vizsgálatát,
lehetőség szerint előre megadott szempontrendszer alapján.
 Javasoljuk, hogy legalább a PM10 koncentráció szempontjából
kedvezőtlen helyzetben lévő területeken, térségekben kerüljék a szilárd
biomassza tüzeléssel történő hasznosításának támogatását.
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6.3.

Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás

Általános javaslataink a klímavédelem vonatkozásában a következők:
 Javasoljuk a horizontális célkitűzések közé beemelni a klímavédelmet, ide
értve mind az ÜHG csökkentését, mind pedig a klímaváltozáshoz történő
alkalmazkodást, illetve a hatások csökkentését.
 Javasoljuk, hogy a klímaadaptációs és a katasztrófavédelmi projektek
elbírálása során – amennyiben releváns - részesítsék előnyben a 2. NÉS
által az éghajlatváltozás szempontjából kiemelten érzékeny területnek
minősített járásokban tervezett beavatkozásokat.
 Javasoljuk, hogy a lakosság és az intézmények természeti katasztrófák
kezelésére való felkészítése egészüljön ki a megelőzéssel kapcsolatos
szemléletformálással is.
 Javasoljuk, hogy a klímabarát építészeti megoldásokat (pl. zöld udvarok,
zöld homlokzatok, (extenzív) zöldtetők, az árnyékoló, fényvisszaverő
felületek, a csapadékvíz talajba szivárgását, elpárolgását lehetővé tevő
vízáteresztő felületek, burkolatok) is részesítsék előnyben az épületek
energetikai korszerűsítése kapcsán.
 Javasoljuk, hogy a klímaváltozással szembeni ellenálló képesség
vizsgálata, biztosítása minden konkrét beruházás esetében legyen
alapkövetelmény.
A térségi és települési klímastratégiák a lokálisan szóba jöhető adaptációs lehetőségek
azonosításához is segítséget nyújtanak, ráadásul helyi szinten, az érintettek bevonásával.
Mivel az output indikátorok alapján mindössze 10 stratégiát terveznek
támogatni, javasoljuk, hogy ezek minta jelleggel, a főbb problémás
területekre (pl. nagyvárosi környezet, vízhiánnyal különösen sújtott rurális
terület) készüljenek el, mintaként szolgálva a jövőben készülő
stratégiákhoz.
Az alkalmazkodás tekintetében tájgazdálkodás tekinthető az igazán aktív klímaadaptációnak,
azaz nem csak a vízfelhasználás lehetőségét kell növelni, hanem a területhasználatoknak is a
lehetőségekhez és korlátokhoz kell alkalmazkodnia.
 Miután KEHOP árvizek kártételei elleni védekezés javítása egyedi célja
tartalmaz további árvízi tározóépítéseket javasoljuk a KEOP-éhoz hasonló
tájgazdálkodási vonatkozások megemlítését a nagyprojekteknél.
6.4.

Felszíni és felszín alatti víz

A vízvisszatartáson alapuló projektek egy-egy terület vízkészlet-gazdálkodását kívánják
alkalmassá tenni a klímaváltozás hatásaihoz való jobb alkalmazkodáshoz, megteremtve ezzel
a gazdálkodás jobb feltételeit is.
 Javasoljuk, hogy a vízvisszatartáson alapuló projektek esetében a
legsérülékenyebb, klímaváltozásra leginkább érzékeny területek előnyt
élvezzenek a kiválasztás során.
Országos szinten még számos, korábban elszennyezett területen szükséges a kármentesítés,
így a kedvező hatások mértékét elsősorban majd a forrás határozza meg, hiszen nem
mindegy, hogy hány projekt valósul meg és, hogy ezek mekkora környezeti kockázatú
területeken valósulnak meg.
 Javasoljuk, hogy a forrásra váró projektek rangsorolásánál vegyék
figyelembe az érintett területeken található szennyezések mértékét,
környezeti kockázatát, ne a projektek előkészítettsége legyen a fő
szempont.
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A KEHOP fejlődésének legnagyobb vesztese a vízvédelem, ezen belül a VGT hidromorfológiai
intézkedései, komplex vízvédelmi intézkedések és a vízbázisvédelem. Nem szerepelnek
önállóan, csak az 1. prioritásban a klimatológiai előrejelzés és klímaváltozás hatásaival
kapcsolatos adatbázisok fejlesztése című intézkedésben, mint mellékelt részfeladat. A javaslat
pontos tartalma is homályos.
 Vagy a VGT intézkedéseket kellene visszatenni a 3. prioritásba, vagy
önálló egyedi cél és intézkedéscsomag kialakítására van szükség az 1.
prioritás tengely keretében. De ez utóbbi esetben mind a célokat, mind a
beavatkozási logikát meg kell változtatni.
A 2000 LE feletti szennyvizes projektek (főleg az újonnan csatornázott agglomerációk, kis
befogadók) egy része ronthatja a befogadó vizek állapotát, ha csak a városi irányelv
követelményeit teljesíti.
 Ezekben az esetekben a VGT ún. kiegészítő intézkedéseinek figyelembe
vétele javasolt a tervezési változatok vizsgálata során (pl. meglévő
szennyvíztisztító
telep
természetközeli
utótisztítása,
alternatív,
természetközeli szennyvíztisztítás,
a terhelhetőség szempontjából a
jelenleginél kedvezőbb befogadóba történő szennyvíz-átvezetés). Alapvető
követelmény, hogy a szennyvizes fejlesztés ne rontsa a felszíni vizek
állapotát. Amennyiben a felszíni vizek állapotát nem rontó megoldás nem
költségesebb, vagy nem aránytalanul költségesebb, mint a hagyományos
városi irányelv szerinti megoldás, akkor ezt kell választani.
A szennyvizes projektek költség-hatékonyságát növelni kell, már csak a megfizethetőségi
problémák miatt is. Erre vonatkozóan javaslatokat fogalmazott meg „Az ivóvíz és szennyvíz
fejlesztések egyes kérdései” témájú értékelés (ÖKO Zrt. 2013).
 Az agglomerációs lehatárolások felülvizsgálata javasolt. Ezen belül a
településen belüli lehatárolás lehetőségének megteremtése, valamint a
térségi megoldások felülvizsgálata is szükséges.
 Az egyedi rendszerek elterjesztését elősegítő programot kell kidolgozni, a
megfelelő jogszabályi és intézményi hátteret megteremteni, a pályázati
előírásokat korszerűsíteni a 2000 LE feletti és alatti agglomerációkra
vonatkozóan is. A pályázatoknál meg kellene követelni az agglomerációk
teljes területén az irányelv szerinti megfelelő megoldásokat, tehát a nem
csatornázott területeken a megfelelő egyedi szennyvízkezelést. Egyedi
megoldások kötelező közszolgáltatássá minősítése és ennek megfelelő
üzemeltetői, jogi, pályázati háttér megteremtése szintén javasolható
A 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése sehol sem szerepel.
 Miután a KEHOP nem támogatja a 2000 LE alatti szennyvízkezeléseket
ezek legyenek támogathatók, vagy a TOP keretében vagy más
költségvetési
forrásból.
Ezen
belül
prioritása
legyen
olyan
szennyvízkezelési beruházásoknak, amely elmaradása veszélyezteti a
vizek állapotát, ahol a jelenlegi helyzet fennmaradása kockázatos a vizek
szempontjából.
A szennyvízhasznosítás elterjesztése a vizek helyben tartását, a vízvisszatartást is jelenti, ami
a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást és az aszály elleni
küzdelmet egyszerre szolgálja, hozzájárul a hasznosítható vízkészletek mennyiségi és
minőségi megőrzéséhez így a VKI célok megvalósításához is. A 91/271/EGK irányelv is
megfogalmazza azt a követelményt, ami szerint a kezelt szennyvizet, ha lehet, ismét fel kell
használni.
 Javasolt a szennyvízhasznosítás támogatása is
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Vannak, illetve lehetnek a KEHOP-ban olyan vízgazdálkodási intézkedések, amelyek a
fenntartható vízhasználatok keretébe illeszthető igényt elégítenek ki és problémát oldanak
meg, de a fejlesztés, vagy annak valamilyen eleme esetleg akadályozza, vagy meghiúsítja a
vizek jó állapotának elérését.
 A VKI 4. cikkely 7. pontja szerinti hatásbecslés elvégzése az érintett
projektekre kötelező legyen. Javasoljuk, hogy a pályázat kizáró feltétele
legyen ennek hiánya. Ennek értelmében a projekt részeként kell tervezni
minden
környezeti
károkozás
enyhítését
szolgáló
projektrészt,
beavatkozást.
Az ivóvizes projektek költség-hatékonyságát növelni kell, már csak a megfizethetőségi
problémák miatt is. Erre vonatkozóan javaslatokat fogalmazott meg „Az ivóvíz és szennyvíz
fejlesztések egyes kérdései” témájú értékelés (ÖKO Zrt. 2013)
 A változatok közül elő kell segíteni, hogy a költséghatékony lehetőségek
választása, a technológia fejlesztésére szoruló kis vízművek helyett a sok
szempontból előnyösebb, nagyobb vízműtelepek, és regionális, kistérségi
ellátórendszerek fejlesztése valósuljon meg.
Az ivóvizes és szennyvizes projekteknél csak az ivóvízminőség-javító program, illetve a
szennyvízprogram fejlesztései keretében lehet hatékonyságnövelő intézkedéseket
(rekonstrukció) finanszírozni. Ezen intézkedések egyben energiatakarékossági, vízvédelmi
célokat (vízveszteség, szennyezés csökkentés) is szolgálhatnak.
 Megfontolandó az ilyen célú pályázati lehetőségek bővítése.
 Javasolt az OP szövegekbe, magyarázatokba nem csak az anyag- és
energiahatékonyságot, takarékosságot nevesíteni, hanem az anyag-, víz-,
energiatakarékosságot.

6.5.

Talajvédelem

A házhoz menő szelektív gyűjtés kiterjesztésével „kényelmessé” válik a nem veszélyes
hulladékáramok elkülönített gyűjtése, így a veszélyes hulladékok szelektív gyűjtését csak az
igazán környezettudatos lakosok fogják alkalmazni. Csak a könnyű elérhetőséggel és a
megfelelő tájékoztatással érhető el, hogy minél szélesebb réteg vegye igénybe ezt a
szolgáltatást.
 Javasoljuk, hogy a veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésének
támogatása során törekedjenek a minél nagyobb számú helyszín
kialakítására (akár a műszaki tartalom rovására), hogy az érintett
lakosság elérhető földrajzi távolságon belül igénybe tudja venni a
szolgáltatást.
A hulladékok energetikai hasznosítása a talajok szempontjából kedvező hatású (a 3.
prioritástengely esetében leírtaknak megfelelően), de más környezeti elemek esetében ez a
hatás akár negatív is lehet.
 Javasoljuk, hogy a biomassza hasznosítását támogató projektek esetében, elsősorban a
mezőgazdasági hulladékok hasznosítását preferálják, a fás szárú biomassza hasznosítása
csak megfelelő korlátozásokkal támogatandó.

6.6. Ökorendszerek, természetvédelem
 A pályázati kiírások során minden esetben érvényesíteni kell a környezeti
fenntarthatóság köztük a természetvédelem, a biológiai sokféleség
megőrzésének szempontjait. Ennek egyik módja bizonyos, a természeti
értékek megőrzését segítő kritériumok megkövetelése, másik módja
ösztönzők kialakítása e cél érdekében. A követelmények teljesítése
pályázatai feltétel, míg az ajánlások követése plusz pontot érhet.
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Természetvédelmet szolgáló követelmények lehetnek, hogy a projekt következtében:




nem növekedhet a település kiterjedése,
nem növekedhet a betonozott felületek nagysága,
nem csökkenhet sem a zöldfelületek, sem a természeti területek, élőhelyek
kiterjedése, nem romolhat az állapotuk, a zöldfelületek intenzitása nem csökkenhet

Természetvédelmet szolgáló ajánlások lehetnek, hogy a projekt járuljon hozzá:






6.7.

a települési zöldfelületek állapotának javításához,
a települési zöldfelületek kiterjedésének, vagy intenzitásának növekedéséhez,
természeti területek, természetszerű élőhelyek (gyepmozaikok, cserjések, fasorok,
mezsgyék, erdők, vízterek, stb.) bővüléséhez, vagy állapotuk javulásához
helyi védett élő, vagy élettelen természeti értékek gyarapításához
helyi védett élő, vagy élettelen természeti értékek állapotának javításához (pl.
özönfajok irtása)

Települési környezet, zaj, rezgés

A KEHOP-ból megvalósuló beavatkozások a hazánkban is komoly panaszokat okozó
zajcsökkentéshez közvetve is csak nagyon-nagyon korlátozott mértékben járulnak hozzá: az
épületek energiahatékonysági korszerűsítése keretében esetlegesen megvalósuló nyílászáró
cserék, illetve a természetvédelmi fejlesztések keretében esetleg fejlesztésre kerülő erdősávok
is passzív zajvédelmi eszközként játszhatnak szerepet.
 Javasoljuk, hogy indokolt esetben, különösen a nagyobb forgalomnak
kitett, vagy egyéb okból zajjal terhelt részeken tegyék lehetővé a
csökkentett hanggátlású nyílászárók beépítésének támogatását az
energiahatékonysági korszerűsítések során.
A hulladékgazdálkodási projektek, a hulladékgyűjtés fejlesztések, különösen a házhoz menő
szelektív gyűjtés bevezetése a lakott területek zaj- és rezgés terhelésének fokozódásával fog
járni.
 Javasoljuk, hogy a csendesebb üzemű gyűjtő-, szállítójárművek
beszerzését legalább a zajjal legjobban terhelt területeken támogassák.
A KEHOP nem tervez területileg integrált, vagy komplex települési projektekben való
részvételt.
 Miután a KEHOP tele van, a települési környezetet érintő fejlesztéssel
ezeket feltétlenül össze kellene hangolni a TOP, a VEKOP, és az IKOP
települési fejlesztéseivel. Ez egy tipikusan olyan fejlesztési kör, amely a
komplex településfejlesztési megközelítést igényel.

6.8. Természeti erőforrások
 Az ivóvízminőség-javítással kapcsolatosan említett szemléletformálási
akciók
esetében
javasoljuk
a
víztakarékossággal
kapcsolatos
tudatformálás kötelező elemként történő szerepeltetését is.
 Javasoljuk az energiahatékonyságot, illetve általában az erőforráshatékonyságot a horizontális célkitűzések közé beemelni.
 Javasoljuk, hogy az alternatív, illetve megújuló energiahordozók
kiaknázását is célzó, vagy ilyen elemet tartalmazó projektek esetén a
teljes életciklus során jelentkező környezeti hatások (ideértve a CO2kibocsátást is) vizsgálatát írják elő, lehetőség szerint előre megadott
szempontrendszer alapján.

35

A KEHOP 2014. novemberi változata SKV-jának közérthető összefoglalója

 Javasoljuk, hogy az eszközbeszerzések támogatása esetében szigorú
környezetvédelmi követelmények kerüljenek megfogalmazásra az anyagés energiatakarékosság vonatkozásában.
 Javasoljuk, hogy a szemléletformálási akciók, programok, feladatok
keretében, ahol ez egyáltalán lehetséges, az elektronikus megoldásokat
preferálják a papír alapúval szemben – az olyan erőforrás-igényes, de
vitatható hatékonyságú elem, mint pl. a szórólap pedig lehetőleg
egyáltalán ne legyen támogatható!
 Javasoljuk, hogy a nagyobb szabású (nem csak egy-egy lakóépületet
érintő) energiahatékonyságú projektek esetében tegyék kötelező feladattá
az energiatakarékossággal kapcsolatos tudatformáló tevékenységet is.

6.9. Javasolt SKV környezeti indikátorok
Egyedi célkitűzések
1. A klímaváltozáshoz való
alkalmazkodást, valamint a természeti
katasztrófák megelőzését szolgáló adatés tudásbázis megteremtése
2. A vízkészletekkel történő fenntartható
gazdálkodás feltételeinek javítása

Lehetséges SKV környezeti indikátorok
 A szürke víztestek aránya %, vagy
Rendszeres megfigyelés alatt álló víztestek
aránya %
Rendben van a meglévő.

3. Árvizek kártételei elleni védekezés
javítása

 Az árvízvédelmi fejlesztések következtében
javuló/romló állapotú víztestek száma (db)

Tájgazdálkodást megvalósító
fejlesztések nagysága, (ha) (VP támogatás
szükséges ehhez)

Belvízvédelmi fejlesztések
következtében javuló/romló állapotú víztestek
száma (db)
 Csapadékvíz-gazdálkodást elősegítő
fejlesztések eredménye (m3 tározó kapacitás)

4. Magasabb minőségű
katasztrófavédelem.

Nem szükséges

5. Ivóvízminőség javítása uniós és hazai
határértékek teljesítése céljából

6. A szennyvizek okozta
környezetterhelések csökkentése,
megelőzése a 2000 LE feletti
agglomerációkban

7. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos
irányelvek végrehajtásának elősegítése
8. Szennyezett területek kármentesítése

 Vízveszteség csökkenése %
 Egy m3 szolgáltatott vízre eső energiafogyasztás változása %,
 Megtakarított energia mennyisége PJ/év
 A szennyvízelvezetéssel és kezeléssel
kapcsolatos fejlesztések következtében javuló
/romló állapotú felszíni víztestek száma (db)
 Szennyvízhasznosítás aránya %
 Az infiltráció, exfiltráció csökkenése %
 Egy m3 elvezetésre eső energiafogyasztás
változása %,
 Megtakarított vagy a hasznosításból
előállított villamos energia termelés PJ/év
 A lerakásra kerülő hulladékok
mennyiségének csökkentése % (megelőzési,
hasznosítási intézkedések)
 Depóniagázok hasznosítási aránya %
 A kármentesítés eredményeképpen
megvédett vízbázisok száma (kapacitása).
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Egyedi célkitűzések
9. A zöld infrastruktúra fejlesztése,
illetve a leromlott ökoszisztémák
helyreállítása a védett, illetve közösségi
jelentőségű természeti értékek és
területek természetvédelmi helyzetének
és állapotának javítása érdekében

10. A megújuló energiaforrások
felhasználásának növelése

11. Az energiahatékonyság és a megújuló
energiaforrások alkalmazásának
növelése
12. Az energiatudatosság növelése
komplex szemléletformálási programok
megvalósításán keresztül

Lehetséges SKV környezeti indikátorok
Kialakított új élőhelyek kiterjedése (ha)
Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzete

 Biomassza termelésre igénybe vett terület ha
 Nem hulladék jellegű biomassza égetés
nagysága
 A kisméretű szálló por PM10 kibocsátás
nagysága
 Nem ÜHG légszennyező anyagok
kibocsátása
Miután az egész prioritási tengely, beleértve az előző
és a következő pontokat is a fosszilis energiahordozói
felhasználás csökkentése célját is szolgálja:
 A fosszilis energiahordozói felhasználás
országos alakulása PJ/év
Nem szükséges.
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