2014. november 7-én társadalmi egyeztetésre bocsátott
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Stratégiai Környezeti Vizsgálat

Közérthető összefoglaló

Készült: 2014. november
Készítette: dr. Kukely György

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ
Jelen munka tárgya a 2014 - 2020-as tervezési időszak Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) prioritási tengelyeinek és specifikus céljainak (Stratégiai)
Környezeti Vizsgálata (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 (OP) véglegesítésének folyamatában, valamint a kapcsolódó
környezeti értékelés elkészítése, beleértve az értékelés társadalmi egyeztetésének
lebonyolítását és dokumentálását is.

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 irányba 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 készítői az Operatív Programok
tervezőivel már a szerződéskötés után még, 2013 tavaszán felvették a kapcsolatot.
Az SKV partnerségi folyamatán keresztül a közvélemény, a szakértők és a civil szervezetek
figyelemmel kísérhették a környezeti értékelés teljes folyamatát az SKV tematikájának
kialakításától a tervezésében való részvételen keresztül a végső környezeti jelentés
elkészítéséig. 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. A partnerek véleményét a jelentés
megfogalmazásakor figyelme be kell venni.

2. 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 TOP-ot és
prioritástengelyeit, szükség esetén lebontva a célok, intézkedések szintjére. Az értékekés
során az OP-ok egészét figyelembe vesszük, azért hogy a tervezési program egésze
eredményeként létrejövő fejlesztési projektrendszert kedvező irányba befolyásolni tudja.
A TOP esetében a környezeti vizsgálat arra a kérdésekre kereste a választ, hogy a
fejlesztések következtében:
 fenntarthatóbb területi struktúrák jönnek-e létre,
 a települési környezet és emberi életkörülmények mennyire javulhatnak,
 élhetőbb rendszerek alakulnak-e ki?
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Az értékelés keretében áttekintettük a hazai és EU környezet- és természetvédelmi tartalmú
és hatású koncepciókat, stratégiákat, direktívákat (pl. a 2009/147/EC és az 1992/43/EEC), s
figyelembe vettük az ezekhez való kapcsolódás minőségét.
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 környezeti kockázattal járó megoldást. Ehhez alkalmazható javaslatokat kell
megfogalmazni, a tervek és a későbbi pályázati kiírások környezeti megfelelőségének
elősegítése céljából.

3. Az SKV tárgya
Az SKV tárgya a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6.0 (2014.
november 7.) verziója. A prioritásokat, célokat, intézkedéseket és a legfontosabb
értékeléseket a következő táblázat foglalja össze.

4. Az értékelés eredményei
Az EU2020 célkitűzésekkel és az Európai Bizottság által megfogalmazott elvárásokkal
összhangban a beavatkozások részben egyúttal az energiahatékonyság növelését, az
üvegházgáz-kibocsátás csökkenését (a karbonmentes gazdaságra való áttérést), valamint a
városi levegőminőség javulását is célozzák. Az energia- és anyag ciklusok térségen belüli
zárásának igénye, a helyi és térségi erőforrások helyben történő használata, a közösségi
közlekedés, illetve a környezetbarát közlekedési módok fejlesztése, valamint az
energiahatékonysági, energiatakarékossági beavatkozások, illetve megújuló energia
felhasználás mértékének növelése az erőforrásokkal való takarékos bánásmód szempontjából
alapvetően mind-mind előrelépést jelent.
Ugyanakkor nem hagyható szó nélkül az, hogy a gazdasági növekedés „klasszikus”
előmozdításának mindent átható célja éppen a fenntartható fejlődés ellen hathat.
A horizontális környezetvédelmi szempontok alkalmazásának kérdése, most, amikor az EU a
klímavédelmi és energiahatékonysági szempontok esetében is a horizontális szintre emelést
várja el tőlünk, különösen jelentős. Nem szabad, hogy ezek a szempontok pusztán formálisan
teljesíthető „pluszpont szerzési” lehetőséggé váljanak, kellő súlyt kell biztosítani nekik, vagyis
a környezetvédelmi szempontok érvényesülését alapelvárásnak, a pályázhatóság feltételeként
kell meghatározni.
A környezet állapota a
kötelezettségek tükrében

környezeti

problémák

és

a

környezeti

célok,

Az SKV helyzetfeltárása keretében 49, a környezetállapottal közvetlenül összefüggő EU és
magyar (ide értve a nemzetközi kötelezettségekből adódó célokat is) környezeti célhoz
viszonyítva megvizsgáltuk a hazai környezetállapotot. A 1. táblázatban azt a 29 célt és a
hozzá kapcsolódó jelenlegi állapotot mutatjuk be, melynek a terület- és településfejlesztés
kapcsán relevanciája van (illetve a fentebb említett közvetett módokon esetlegesen
relevanciája lehet).
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1. táblázat:

Magyarország – terület- és településfejlesztési szempontból releváns - környezeti célokhoz kapcsolt
állapotjellemzői

A környezetállapottal közvetlenül
összefüggő EU-s és hazai környezeti
célok

Releváns környezetállapot Magyarországon 2011-2012

I. Az uniós polgárok megóvása a környezeti terhelésektől, az egészségüket és jólétüket fenyegető kockázatoktól (levegő, zaj, vegyi és nanoanyagok, klímaalkalmazkodás,
stb.)
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A környezetállapottal közvetlenül
összefüggő EU-s és hazai környezeti
célok
1.

2.

3.

Az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és kezelés előmozdítása, a regionális és
globális környezeti és éghajlat-változási
kihívások uniós kezelésének hatékonyabbá
tétele.
Az ÜHG-k kibocsátásának
csökkentése az 1990-es szinthez
képest EU szinten 20%-kal (vagy
akár 30%-kal). Magyarország
jelentősen túlteljesítette ezt, így
2020-ra az emisszió-kereskedelem
alá nem tartozó szektorokra (pl.
közlekedés, épületek) akár 10%-os
növekedés is megengedett (2005-höz
képest).
A megújuló energiaforrások
arányának növelése 20%-ra (10% a
közlekedési szektorban), beleértve a
geotermális energiát és a hulladékhasznosítást is.
Magyar cél: 14,65 % 2020-ig.

4.

Kevesebb és tisztább energia
felhasználása a közlekedési
szektorban, a közlekedésből
származó ÜHG-kibocsátás
csökkentése 2012-től évente
átlagosan 1 %-kal.

5.

Kibocsátást elnyelő természetes felszínborítottság növelése.

6.

Emberi egészséget és életminőséget
veszélyeztető kibocsátások
korlátozása (beleértve a fürdővizek
biztonságának növelését, a beltéri
levegőminőség javítását és a biológiai
allergének okozta egészségi kockázat
csökkentését).
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Releváns környezetállapot Magyarországon 2011-2012
 A Kárpát-medence térségében az évszázad közepéig az átlaghőmérséklet 1,4-2,6°C-os, az évszázad végéig pedig 4,1-4,9°C-os növekedésére
számíthatunk. Emellett mind a közeli, mind a távoli jövőre vonatkozóan – változatlan éves csapadékösszeg mellett – a nyári csapadékátlag 510%-ot elérő csökkenésére számíthatunk. A magasabb hőmérséklettel járó, meleghez köthető szélsőségek gyakoribbá, a nyári hőhullámokhoz
kapcsolható aszályok kiterjedtebbé, intenzívebbé és gyakoribbá válnak. Problémát okozhat az intenzív csapadékesemények (rövid idő alatt
lehulló nagy mennyiség) gyakoriságának növekedése.
 Az IPCC Jelentés új szcenáriói szerint Közép- és Kelet-Európa, így Magyarország klímaérzékenység szempontjából érzékeny régió.

 Az ÜHG kibocsátása 1989 óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Magyarország 2011. évi ÜHG kibocsátása 66,2 millió t CO2
egyenérték volt, ami az 1990-es évhez képest 33%-os csökkenés.
 Az ágazatok közül egyedül a közlekedési szektorban volt növekedés 1990 és 2010 között (45%).

 A megújuló energiaforrások felhasználása 2011-ben 9,1% volt. A célkitűzések teljesítése lassan halad. A bioüzemanyagok
aránya a megújuló energiákon belül 2010-ben 7,5 % volt.
 A bioüzemanyagok használata a közlekedésben még alacsony, de emelkedik; 2010-ben már majdnem elérte (4,7%) az EU
által kitűzött cél (10%) felét.
 Típus szerinti megoszlásban 2012-ben meghatározó a fa, fahulladék, egyéb szilárd hulladék közel 80 %-kal, 4% a
geotermikus, 3% körül a biogáz és a szélerőmű, a többi (nap, víz) elhanyagolható mértékű.
 A mobilizációs igények növekedéséből adódóan a közlekedés továbbra is és egyre inkább a meghatározó környezetterhelő
tényező.
 A közlekedésből származó ÜHG-kibocsátás 2000 óta folyamatosan nőtt, 1990 és 2010között a növekedés mértéke 45%
volt. 2009 óta kisebb csökkenés tapasztalható.
 Az utóbbi években számos településen csökkent a fajlagos környezetterhelés, illetve szennyezőanyag-kibocsátás, de az
állomány és a futásteljesítmény növekedése ezt az eredményt felülírja.
 A közlekedés-szállítás energiafelhasználásának és a gazdasági fejlődésnek a szétválasztása tekintetében hazánk EU-n
belül a sereghajtók között van, 2000 és 2010 között a szektor energiafelhasználásának növekedése 34%-kal haladta meg a
GDP növekedését. Ezen belül is a közúti közlekedés energiafelhasználása nőtt a legnagyobb mértékben (43%).
A faállománnyal borított terület az elmúlt években folyamatosan nőtt 2013 elején 1 993,6 ezer ha kiterjedésű, az erdősültség 20,8% volt. A
gyepek területe folyamatosan csökken: 2006-ban 1 millió ha (11%), 2012-ben 760 ezer ha (8,1%).
 A magyar lakosság egészségi állapota és kilátásai igen rosszak, pl. a Gazdasági és Fejlesztési Együttműködési Szervezet (OECD) 2013.
októberi jelentéséből kiderül, hogy Magyarországon a legrosszabb a rák halálozási aránya az OECD 34 tagállama közül. Magyarország az
életminőségi mutatók szerint is középkategóriás, a Quality of Life Index 67-es listáján a 39. helyen áll.
 A légszennyezőanyag-kibocsátás 2000 óta csökkenő mértékű, azonban ez nem járt a levegőminőség arányos javulásával,
néhány légszennyezőanyag esetén további kihívások állnak előttünk (nitrogén oxidok, talajközeli ózon,
részecskeszennyezettség).
 A zajjal terhelt lakosság aránya Magyarországon meghaladja az 50 %-ot
 Ma Magyarországon az allergiás betegek száma 3 millió körüli, ebből a légúti allergiások száma túllépte a 2 millió főt. A légúti allergia
kialakulásában a levegőben terjedő allergének mellett mind a kültéri, mind a beltéri levegőszennyezettség szerepet játszik.
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7.

Emberélet és testi épség megóvás,
balesetveszély csökkentés

A személysérüléses és halálos közúti balesetek száma hazánkban folyamatosan csökken,
A 2011. évi 638 főhöz képest több mint 6%-kal csökkent a közúti balesetben meghaltak száma (2012-ben 598 fő) és valmivel több mint 5%-kal
csökkent a sérüléssel járó balesetek száma (2011-ben 15827, 2012-ben 15007)
A balesetek fő oka továbbra is a gyorshajtás (27 %-ban), az elsőbbségi jog meg nem adása (24 %-ban), végül a kanyarodás szabályainak meg nem
tartása (15 %-ban).
A balesetek okozói 58 %-ban a személygépkocsi vezetők, 9 %-ban tehergépjármű vezetők, 1 %-ban az autóbusz vezetők. Magas a kerékpárosok
aránya (13%) is. A motorkerékpárosoknak 5, a segédmotor-kerékpárosoknak és a gyalogosoknak 6-6%-os a részük a balesetek okozásában.
(2012-re vonatkozó előzetes adatok, forrás: http://www.baleset-megelozes.eu)

8.

A levegő minőségére vonatkozó
átmeneti uniós előírások teljesítése a
kritikus városi területek
tekintetében is, a kibocsátások
csökkentése a Genfi Egyezménnyel
összhangban 2005-höz képest 2020-ra
az SO2 46%-os, a nitrogén-oxidok
kibocsátásának 34%-os, az illékony szerves
vegyületek (VOC) kibocsátásának 30%-os,
az NH3 kibocsátás 10%-os csökkentése.

Magyarország a Genfi Egyezményben meghatározott gázokra (SO2, NOX, NH3, VOC) vonatkozó, vállalt nemzeti összkibocsátási küszöböt
teljesíteni tudta 2010-ben és tartja azóta is. A Magyarország által vállalt kibocsátási szintek az EU tagországok által vállalt értékek átlagát
közelítik.
Forgalmas utak környezetében, a nagy gépjárműforgalommal terhelt településeken a nitrogén-oxidok koncentrációja nagy
lehet, ez az éves határérték túllépését is eredményezheti. Nem szerepel a célok között, de említeni kell a szálló por
koncentrációkra vonatkozó rendszeres napi határérték-túllépéseket.

 A zöldterületek egyre kijjebb szorulnak a beépített területek közül, távolabb kerülnek a településen élőktől. A
zöldfolyosók egyre keskenyebbek, hálózatosságuk egyre több helyen válik mozaikossá. Új közhasználatú zöldterületek alig
alakulnak, a zöldfelületi rekonstrukciók során is növekszik a művi, burkolt felületek aránya.
 A zöldfelület-fejlesztések ellenére stagnál az egy főre jutó zöldterület nagysága (2008-ban 17,5; 2011-ben 17,6 fő/m2). A
zöldterületek mind minőségi, mind területi megoszlás tekintetében jelentős egyenlőtlenségeket mutatnak.
 A települések összenövését meggátolni hivatott „zöld gyűrű” probléma alapvetően az agglomerációk területén jelentkezik.
(További adatok más céloknál.)
 Számos városunk levegőminősége nem felel meg az előírásoknak, a szálló porra vonatkozó határértékek nem teljesítése
miatt hazánk ellen kötelezettségszegési eljárás is indult. Az elkészült zajtérképek alapján magas a zajterheléssel érintett
lakosság aránya is. Napjainkra mind a légszennyezés, mind pedig a zaj- és rezgés terhelés fő oka a közlekedés.
II. Erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, a jólét függetlenítése az erőforrás-felhasználástól
9.

Az Európai Unió városainak
fenntarthatóbbá tétele, települési
környezetminőség javítása
(zöldfelületi elemek minőségi és
mennyiségi fejlesztése, levegőminőségvédelme, kibocsátások csökkentése,
zajterheléssel érintett lakosok számának
csökkentése, ivóvízminőség javítása,
szennyvízkezelés fejlesztése).
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10. Az energiahatékonyság javítása 20%kal, az elsődleges energia-fogyasztás
csökkentése 20%-al, magyar cél 10%os teljes energiamegtakarítás elérése
2020-ig.

A GDP növekedésével párhuzamosan a primerenergia-felhasználás 2000-2008 között folyamatosan nőtt, 2009-ben a gazdasági válság hatására
az előző évhez képest 7,6%-kal csökkent, így elérte az 1056 PJ értéket és azóta kismértékben tovább csökkent (2012-ben 999,3 PJ-ra). A végső
energiafelhasználás az elmúlt években ingadozott, 2010-ben a következő arányban oszlott meg: lakosság 34%, közlekedés 26,7%,
kereskedelem, szolgáltatás 18,7%, ipar 17,2% és mezőgazdaság 3%-.

11. Annak elérése, hogy valamennyi új
építésű épület közel nulla
energiaigényű, az anyagfelhasználás
tekintetében hatékony legyen.
12. Energiatermelésre csak nem
újrafeldolgozható termékek használata, a
hulladéklerakás megszüntetése, a magas
szintű újrafeldolgozás biztosítása.
13. Ésszerű, beosztó gazdálkodás a nem
megújuló természeti erőforrásokkal,
az erőforrások kitermeléséből és
felhasználásából eredő környezeti
terhelések megelőzése, csökkentése.

 A közel nulla energiaigényű épületek energiahatékonyságára vonatkozó követelményeket a jelenleg kidolgozás alatt álló,
az épületek energiahatékonyságáról szóló rendelet határozza majd meg. 2016-ban szigorítják majd a követelményeket, és
várhatóan alapvetően átdolgozzák a követelményrendszert. A közvetlenül az aktív napenergia- és fotovoltaikus
rendszerekkel kapcsolatos követelményeket 2016-ban fogadják majd el.
 A közel nulla és alacsony energiaigényű épületek számáról jelenleg pontos információk így nem állnak rendelkezésre,
azonban a becslések szerint legfeljebb néhány száz ilyen épület épült eddig Magyarországon.
 Hazánkban a 2011-ben képződött hulladék 4,4%-át hasznosították energetikailag. A települési hulladék 67%-a (2011) lerakókra kerül.
Összehasonlításul Ausztriában kb. 3,7%, Németországban és Hollandiában pedig alig több mint 1% a lerakott települési hulladékok aránya.
 A magasabb szintű hasznosítási arányokat biztosító regionális hulladékgazdálkodási rendszerek kiépítése lassan halad. A magas szintű
újrafeldolgozási arány biztosítása az országon belül csak a papírhulladékok esetében megoldott, a többi hulladékfrakció nagyarányú
hasznosítása egyelőre csak külföldön lehetséges.
Egyéb célkitűzéseknél szerepelnek a releváns adatok.

 Az autóbuszos és a vasúti közlekedés közötti teljesítmény-megoszlásra jellemző, hogy amíg az 90-es évek elején az 5050%-os arány jellemezte azokat, addig 2012-re már közel 60-40%-ra módosult ez az arány az autóbuszos személyszállítás
javára. A helyközi személyszállításban utasszám szerint 2012-ben 22,2%-os volt a vasút részaránya (147,8 millió fő), és
77,8%-os az autóbuszé (518,7 millió fő).
14. Hatékony, a fenntarthatóság elveit
 Az áruszállítási teljesítmény 2000 és 2009 között árutonna-kilométerben mérve több mint a duplájára nőtt, azóta stagnál.
tiszteletben tartó közlekedési
Az áruszállításban a közút szerepe a meghatározó. 2012-ben a magyarországi áruszállítás 50,6 milliárd árutonnarendszer kialakítása, alacsony
kilométer teljesítményéből a közút részesedése 66,6%, a vasúté 18%, a csővezetékes szállításé 11,4%, a vízié pedig 4% volt.
kibocsátású közlekedési módok

2012-ben az utazások 27%-ban közösségi közlekedéssel, 38%-ban személygépkocsival, 17%-ban kerékpárral történtek (a
ösztönzése.
fennmaradó hányad nagyrészt a gyalogos közlekedés - NFM). A közforgalmú gépjárművel való helyközi és távolsági
15. A közlekedési-szállítási igények
utazások teljesítménye 2010 óta emelkedő, a helyi közforgalmú személyszállítás azonban továbbra is csökkenő tendenciát
csökkentése, az egyéni, nem
mutatott.
motorizált közlekedési formák
 A kerékpáros közlekedés hazai helyzete elmarad az európai uniós átlagtól, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban
elősegítése, fejlesztése.
jelentős volt a kerékpárút-hálózat bővítése. Mindezek ellenére több településen (pl. Budapesten) továbbra is hiányos és
rossz minőségű, helyenként magas rizikófaktorú a kerékpárút-hálózat. Az utóbbi években szembetűnő a városi
kerékpározás térnyerése, amely a modalsplit-ből a 2000. évi 1%-kal szemben 2011-re már 5%-kal részesedett, és töretlen
emelkedést mutat.
 A nem veszélyes építési-bontási hulladékok lerakási aránya a 2004. évi 91%-ról 2011-re 47%-os értékre csökkent. A csökkenés részben a
16. A nem veszélyes építési, bontási hulladék
válság hatására erősen lecsökkent építőipari tevékenységnek köszönhető.
70 %-ának újrafeldolgozása.
 Az országban kiépített építési-bontási hulladékfeldolgozó kapacitás jelenleg kihasználatlan, továbbá az új építőipari beruházások
elmaradásának köszönhetően nincs felvevőpiaca a feldolgozott, hasznosítandó másodnyersanyagnak.
17. Hulladékgazdálkodás: keletkezésük
 Az elmúlt években teljesültek az EU, adott hulladék-áramokra vonatkozó visszagyűjtési-hasznosítási követelményei, de a lerakás aránya még
megelőzése, veszélyességük csökkentése;
mindig magas (2009-ben 43,2%, 2011-ben 46,1%).
szelektív gyűjtés; újrahasznosítás;
 A hulladékok anyagában történő hasznosítása 25-30% között mozog, míg az energetikai hasznosítás 4% körüli. Az égetés aránya 0,5%. A
biztonságos ártalmatlanítás.
fennmaradó 25-30% egyéb kezelésben részesül.
III. A biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma-szolgáltatások károsodásának megállítása, a biológiai sokféleség helyreállítása
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 Az elmúlt időszakban a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzete javulást mutat. 2007-hez képest 2013-ra 24
élőhelytípus természetvédelmi helyzete javult (52%), 21 élőhelytípus természetvédelmi helyzete nem változott (46%) és egy élőhelytípus
esetében történt negatív változás (2%). A közösségi jelentőségű fajok természetvédelmi helyzetét tekintve 137 faj esetében nem történt
változás (66%), 59 faj esetében javulás történt (28%), 12 faj természetvédelmi helyzete romlott, ami a fajok 6%-át jelenti.
 A javuló tendencia ellenére az élőhelyvédelmi irányelv mellékletein szereplő közösségi jelentőségű fajok esetében a kedvező
természetvédelmi helyzetben lévők aránya csupán 36%, míg a fajok 62%-ának természetvédelmi helyzete rossz vagy kedvezőtlen,
2%-é pedig ismeretlen. Jelenleg 20 növényfajra és 23 állatfajra vonatkozóan van elfogadott fajmegőrzési terv.
19. A leromlott ökoszisztémák 15%-ának
A hazai zöld infrastruktúra gerincét a védett természeti területeket és Natura 2000 területeket is magában foglaló, az ország területének több
helyreállítása a zöld infrastruktúra
mint 36 %-át lefedő országos ökológiai hálózat képezheti - melynek kiterjedése 3 390 600 ha -, de azon messze túlmutat. A zöld infrastruktúra
fejlesztése révén.
része a települési környezetben a funkcionálisan jól működő, biológiailag aktív, magas ökológiai értékű zöldfelületi rendszer.
A faállománnyal borított erdőterület az elmúlt években folyamatosan növekedett, 1 993,6 ezer hektár volt 2013. január 1-jén, azaz az ország
20. Erdők természetvédelme: természetes
20,8%-án van erdő. A 2009-ben hatályba lépett az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény az
folyamatokra alapozott erdőgazdálkodás,
állami erdőterület meghatározott, fokozatosan növekvő hányadán kötelezővé tette a folyamatos erdőborítást biztosító módszerek alkalmazását.
erdőterületek növelése.
Eredményeként az utóbbi években nőtt a természetközeli erdőgazdálkodási módok alkalmazása.
21. Biológiai sokféleség megőrzése,
Az EU2020, az uniós és hazai biodiverzitás stratégia egyaránt kulcskérdésnek tekinti. Adat nincs rá, csak tapasztalat, ami nem kedvező.
szempontjainak integrálása egyes
Segítheti pl. a kötelező környezeti vizsgálat, és lendületet adhat a biodiverzitás ágazati integrációjának az ökoszisztéma szolgáltatások gazdasági
szektorok döntéshozatalába, stratégiákba, értékének az uniós és nemzeti szintű számviteli és jelentéstételi rendszerekbe történő beépítését célzó program is (EU Biodiv. strat. 2. cél. 5
programokba.
intézkedés).
Az elmúlt 20 évben folyamatosan növekedett a táji és élőhelyi szintű feldarabolódás mértéke Európában. Az Európai
Környezetvédelmi Ügynökség 2009-ben Európában végzett felmérésén alapuló 2011-es elemzése szerint Magyarország a középmezőnyben
22. Ökológiai átjárhatóság növelése.
található, 7-10 közötti átlag fragmentációs egységgel. (A fragmentációs egység az ökológiai szempontból akadályt jelentő létesítmények száma
1000 km2-ként.)
IV. Az európai vízkincs megőrzése, jó minőségű és mennyiségű víz biztosítása minden jogos vízhasználat számára.
 Hazánkban a közepes vagy annál rosszabb minőségű felszíni víztestek aránya 70-80%, a vízfolyások 8%-a, az állóvizek 18%-a éri csak el a VKI
szerinti „jó” ökológiai állapotot. Hazánk felszín alatti vízkészlete európai viszonylatban is kiemelkedő jelentőségű és minőségű: felszín alatti
víztesteink 68%-ban elérik a VKI szerinti „jó állapotot”. A vízfolyások fizikai-kémiai állapota a biológiai értékeléssel összehasonlítva
23. A felszíni és felszín alatti víztestek jó
lényegesen jobb, a vizsgált víztestek 50 %-a teljesíti a jó állapot követelményeit, 7 %-ban a kiváló állapotét is (OVGT 2009).
ökológiai állapota, potenciálja, a jó kémiai  A VGT végrehajtása nagyon lassan halad. Egyes KEOP2 és 3 konstrukciók keretében történtek vízminőség-javító és a vizek megőrzését,
állapota és a jó mennyiségi állapot elérése,
továbbá a víztől függő ökoszisztémák állapotának javítását célzó fejlesztések, de az eddig megvalósult, ill. folyamatban lévő projektek messze
megőrzése, hidromorfológiai terhelésük
nem lesznek elegendőek a 2015-rekitűzött célok teljesítéséhez.
mérséklése, a vízgyűjtő-gazdálkodási terv
 2010-ben az összes felszíni és felszín alatti vízkivétel mintegy 93,7%-át az ipari, 3,1%-át a közüzemi (lakossági), 1,4%-át a mezőgazdasági és 1,4
végrehajtása.
%-át az egyéb vízkivétel tette ki. (Ebben a mezőgazdasági vízhasználatok közül az öntözés és a halgazdálkodás nincs benne.)
 A csatornabekötéssel rendelkező lakások aránya 74,5% (2012., KSH).
18. Az uniós természetvédelmi
jogszabályok hatálya alá tartozó
valamennyi faj és élőhely
természetvédelmi helyzete
romlásának megállítása, helyzetük
számottevő és mérhető javítása.

V. Környezeti eltartóképességnek, mint a gazdálkodás korlátjának érvényesítése
24. A kisajátított területek
A települések fejlődése számos esetben a minőségi javulás helyett inkább növekedést, szétterülést jelent. A fejlesztéshez szükséges
növekedésének megállítása (2050területeket gyakran a természeti környezetből, a mezőgazdasági művelésű területektől veszik el, miközben mintegy 12 ezer
re), a talajerózió csökkentése, a talaj hektár barnamezős terület hasznosítása nem megoldott.
szervesanyag-tartalmának növelése.
25. Talajok mennyiségi és minőségi védelme,
Az egy hektár mezőgazdasági területre jutó műtrágya hatóanyag mennyisége 2000-től 2007-ig szinte folyamatosan nőtt, majd a 2008-2009. évi
termékenységének hosszú távú
visszaesést követően ismét emelkedik. 2012-ben 82 kg/ha volt (KSH, AKI), Németországban 134 kg/ha volt 2010-ben. Az emelkedés nem éri el
fenntartása, fenntartható terület- és
a 2007-es szintet. A nitrogén mérleg egyenlege az elmúlt években ingadozott, azonban a többi tagországhoz viszonyítva jóval kedvezőtlenebb. A
földhasználat.
talajok foszformérlege hosszú idő óta negatív, vagyis a gazdálkodás során több elemet viszünk el a termőföldről, mint amennyit pótolunk.)
26. Építőipari alapanyagokkal való
fenntartható gazdálkodás és az
Lásd 21. célnál leírtak.
ásványkincsek védelme
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VI. Környezeti tudatosság fejlesztése
27. Fenntarthatóságot szolgáló hétköznapi
életstratégiákkal kapcsolatos ismeretek
átadása.
28. Környezettudatos szemlélet
népszerűsítése, fenntartható életmód,
fogyasztás és termelés elterjesztése, a
természet-, környezet- és energiatudatosság erősítése

29. Az éghajlatváltozással kapcsolatos
ismeretek bővítése

2014. november

Releváns környezetállapot Magyarországon 2011-2012
A magyar lakosságra legjellemzőbb környezettudatos viselkedési forma a repülésről való lemondás az utazás során. Ezt követi az
energiatakarékosság a háztartási gépek lecserélése esetén (77,5%) és az, hogy inkább zuhanyozunk fürdés helyett (76,1%). Jellemző még az
újrafelhasznált anyagokból készült termékek vásárlása, az üres üvegek szelektív gyűjtése és az előmosás kihagyása is.
A hazai lakosság tájékozottsága a 2007. évi 41%-hoz képest 2011-re 55%-ra nőtt, azonban az eredmények fenntartása, megerősítése, illetve a
tájékozottság növelése terén további erőfeszítések szükségesek. A megkérdezettek szerint a környezetvédelem, mint nagyon fontos tényező a
magyar lakosság esetében 71%-ról 64%-ra csökkent. Az ár meghatározó a környezetbarát terméket vásárlásánál (az EU 72%-os átlagával
szemben hazánkban 62% hajlandó többet fizetni környezetbarát termékért).
Az Eurobarométer 2011. évi eredményei alapján 2007-hez képest a lakosok nagyobb arányban tettek konkrét környezetvédelmi lépéseket, pl.
csökkentették energiafogyasztásukat (63%), vízfogyasztásukat (48%) és szelektíven gyűjtötték a hulladékot (54%).
Az éghajlatváltozással foglalkozó közvélemény-kutatás rámutatott arra, hogy 2007 első felében ötször annyi sajtómegjelenés foglalkozott az
általános felmelegedés és a globális klímapolitika kihívásaival (közel két és félszer annyi), mint 2006-ban egész évben. Egy 2008-as felmérés
szerint a magyar lakosság tisztában van az éghajlatváltozás fogalmával és lényegével, ám annak elsősorban csak a rövidtávú és közvetlen
hatásait ismeri, míg az igazi veszélyeket rejtő hosszú távú és közvetett hatásokkal csak kevesen vannak tisztában. (a Greenpeace, a Magyar
Természetvédők Szövetsége, a WWF Magyarország és a Cognative Kft. közös kutatása.)
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Feltételezett változások az operatív program megvalósítása nélkül
Mivel a terület- és településfejlesztés a gazdaságfejlesztés és a társadalompolitika lényeges
eszköze, és az ország érdeke marad bizonyos beavatkozások véghezvitele, ezért még a terület- és
településfejlesztés EU-forrásokból történő támogatásának teljes hiányában (TOP, VEKOP,
GINOP, EFOP, VP) sem feltételezhető, hogy semmilyen fejlesztés nem valósulna meg.
A klíma- és környezetvédelmi, valamint fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célkitűzések
teljesítéséhez ugyanakkor látszólag kisebb gazdasági érdekünk fűződik (legalábbis amíg nem
internalizáljuk az ezekkel kapcsolatos költségeket). Így egyértelmű, hogy amennyiben nem áll
rendelkezésünkre elegendő forrás, akkor először ezek megvalósításától vonják el a pénzeket.
Azaz, az EU támogatások elmaradása a környezet minősége és a fenntartható fejlődés elérése
szempontjából egyértelműen kedvezőtlen hatásokkal járna.
Az úthálózat, valamint a közösségi közlekedés fejlesztése nélkül a negatív hatások megmaradnak,
nem csökken számottevően a poremisszió, a városi zsúfoltságból eredő hatások, az elérhetőség
javulása nélkül nem valósul meg a kibocsátások racionalizálása, s a beavatkozások elmaradása
nem segíti elő a közösségi közlekedés fejlődését sem. Mindez a társadalmi és területi
egyenlőtlenségek fennmaradását, az esélyegyenlőség hiányát konzerválja, sőt a periférikus
területek és a városok vonzáskörzeteibe tartozó települések lemaradását növeli, azzal is, hogy
akadályát jelenti a helyi erőforrások, adottságok, értékek hatékony kihasználásának, a
kapcsolatrendszer intenzívebbé válásának, az utazási idő csökkenésének, a közlekedésbiztonság
javulásának. Egészségügyi hatásai is negatívak, tovább rontják a lakosság egészségügyi állapotát,
s a természet állapotára is negatív hatással vannak. Ugyancsak kedvezőtlen hatású, ha nem javul
az egészségügyi, a szociális és a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.)
valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés és a szolgáltatások minősége, mely a
népességmegtartás, valamint a munkaerőpiaci integráció (elsősorban a kisgyermekesek
munkaerőpiacra történő visszatérése) szempontjából is negatív hatású. A városi barnamezők
elmaradó rehabilitációja nemcsak környezeti (pl. poremisszió, talajszennyezés, kármentesítés
elmaradása) miatt kedvezőtlen, hanem településszerkezeti és –üzemeltetési szempontból is
negatív strukturális hatású, s az önkormányzatokra jelentős terhet ró. A gazdaságélénkítés és a
népesség megtartása érdekében teendő településfejlesztési beavatkozások nélkül a munkához
való jutás, a munkaerőpiac bővülése, az egyéni és családi életpályák és modellek fenntartható
fejlesztése minimálisra zsugorodik, mely a területi és a társadalmi divergenciákat fokozza.
Az energiahatékonyság javítását célzó beavatkozások elmaradása, a megújuló energiafelhasználás
támogatása nélkül – a közlekedésfejlesztéshez hasonlóan – a környezeti (különösen a
levegőszennyezés, ide értve az ÜHG kibocsátást is) terhelések nem hogy nem csökkennének, még
növekednének is, s mindez a fosszilis energiafelhasználás növelését is eredményezi, s ezzel
egyidejűleg az az éghajlatváltozás káros hatásai is jobban érvényesülnek. Mindezek az
Európa2020-ban vállat célok teljesülését is akadályozzák.
A közösségi és kerékpáros közlekedés térnyerése az elővárosi, városi közlekedésben nem
valósulna meg, sőt előbbi az állagromlás miatt tovább veszíthet szerepéből. Ez egyre növekvő
terhelést jelentene az érintett városok és agglomerációjuk környezetére, tovább rontva
élhetőségüket. A városi közösségi közlekedés tovább veszítene vonzerejéből, a motorizált egyéni
közlekedés részaránya az elviselhetetlen mértékig nőhet (többi fejlesztés elmaradása miatt is). A
városok levegőminősége romlana, a zaj/rezgésterhelés tovább nőne, a torlódások fokozódnának,
az életminőség romlana.
A beavatkozások nélkül a települések épített és természeti környezetének az állapota, a
társadalom egészségügyi és szociális állapota, valamint kohéziója tovább romlik, ami
fenntarthatósági és morális szempontból sem engedhető meg. Összefoglalva, az EU-támogatások
hiányával a fenntartható fejlődés elvével ellentétes folyamatok konzerválódnának.
A program várható hatásai
2014. november
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Ahogy a 2. táblázatból is látható, a TOP keretében tervezett intézkedések ugyan nem
minden esetben közvetlenül, de végső soron szinte kivétel nélkül hatással vannak a
környezetre. Sőt mi több, általában egyértelműen lehatárolható, hogy melyek kedvezőek, azaz
melyek szolgálják inkább a környezet állapotának javulását, és melyek azok, amelyek jellemzően a
környezet állapotának romlását eredményezik

2014. november
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2. táblázat:

A TOP felépítése, tartalma, várható hatása

Tartalom
sötétzöld = közvetlen
Egyedi
világoszöld = közvetett
Intézkedések
Jelleg
célkitűzés
környezeti hatás
fehér = nincs jelentős
környezeti hatás
Prioritás 1: Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére
 önkormányzati többségi tulajdonú
iparterületek, ipari parkok, technológiai
parkok, inkubátorházak, innovációs és
1A: A
logisztikai központok szolgáltatásfejlesztése, a
vállalkozások
szükséges infrastrukturális háttér kiépítése;
munkahelytere
 a barnamezős területek ipari, gazdasági
mtő
képességének
1.1. Helyi
funkcióval történő hasznosítása, az
 Üzleti infrastruktúra és
ösztönzése, a
gazdasági
iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő
kapcsolódó szolgáltatások
helyi gazdaság
infrastruktúra
vonalas infrastruktúrák, kapcsolódó
fejlesztése
működését
fejlesztése
közlekedési útvonalak fejlesztése
segítő helyi a betelepülő és már a településen, térségben
térségi
működő vállalkozások együttműködését,
feltételek
piacra jutását segítő, az önkormányzatok által
biztosításával
szervezett, koordinált helyi szolgáltatások
 a helyi termékek értékesítési csatornáinak
infrastrukturális támogatása

Elvárt eredmény (2023)

1. Környezeti hatás léte
2. Életminőségi hatás léte
Hozzájárul-e a
3. fenntartható fejlődéshez
4. a területi egyenlőt-lenség
csökkentéshez

 Működő vállalkozások száma
a közép-magyarországi
régióhoz viszonyítva
 Támogatásban részesülő
vállalkozások száma: 1800
db;
 Vissza nem térítendő
támogatásban részesülő
vállalkozások száma: 1800
db;
 A foglalkoztatás növekedése
a támogatott
vállalkozásoknál: 2950 teljes
munkaidő egyenérték;
 A rehabilitált talaj
összkiterjedése

1. Építés, alapinfrastruktúra
fejlesztés esetén van,
különben nincs
2.
Van: a
foglalkoztatás bővítésével
javul az életminőség
3.
Lehet
4.
Igen, amennyiben a
foglalkoztatás-bővítés és az
abból származó jövedelem
a leszakadó területen
realizálódik

1B: A turizmus
területi
adottságaiban
rejlő endogén
potenciál
kibontakoztatá
sa a
foglalkoztatás
elősegítése
érdekében

 Külföldi és belföldi turisták
költése: növekszik
 A természeti és a kulturális
örökségnek, illetve
látványosságnak minősülő
támogatott helyszíneken tett
látogatások várható
számának növekedése:
920 000 látogatás/év

1. Van
2.
Van: javul a
foglalkoztatás, a
szolgáltatások helyi
szinten megerősödnek
3.
Igen
4.
Igen, amennyiben a
foglalkoztatás-bővítés és az
abból származó jövedelem
a leszakadó területen
realizálódik

1.2. Társadalmi
és környezeti
szempontból
fenntartható
turizmusfejleszt
és

2014. november

 kisléptékű tematikus turisztikai
fejlesztések támogatása,
amelyek helyi illetve térségi
jelentőségűek, nem tagjai
országos vagy nemzetközi
hálózatoknak

 a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai
vonzerőt képező kulturális, épített, természeti
örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése
 helyi ökoturisztikai fejlesztések, kulturális
látványosságok, turisztikai célú kerékpárutak
ráhordó szakaszai

11

Egyedi
célkitűzés

Intézkedések

1C: A
munkahelyek
elérhetőségéne
k javítása, a
munkavállalók
mobilitásának
segítése a
közlekedési
feltételek
fejlesztésével

1.3. A
gazdaságfejleszt
ést és a
munkaerő
mobilitás
ösztönzését
szolgáló
közlekedésfejles
ztés

Tartalom
sötétzöld = közvetlen
világoszöld = közvetett
környezeti hatás
fehér = nincs jelentős
környezeti hatás

 a munkaerőpiaci
vonzásközpontok elérhetőségét
szolgáló kisebb léptékű
közlekedési fejlesztések

Jelleg

Elvárt eredmény (2023)

 TEN-T hálózaton kívüli jellemzően
alacsonyabb rendű utak felújítása és
fejlesztése (5-4 számjegyűek
 a gyalogos, kerékpáros és a közösségi
közlekedési módok biztonságos közlekedési
feltételeinek a fejlesztése

1.4. A
foglalkoztatás
segítése és az
 A gyermekjóléti
életminőség
alapellátásokhoz (bölcsőde,
 a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde,
javítása
családi napközik stb.) valamint
családi napközik stb.) valamint óvodai
családbarát,
óvodai ellátáshoz való
ellátáshoz való hozzáférés javítása
munkába állást
hozzáférés javítása és a

a szolgáltatások minőségének fejlesztése;
segítő
szolgáltatások minőségének
intézmények,
fejlesztése
közszolgáltatáso
k fejlesztésével
Prioritás 2: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés
1D:
Kisgyermekese
k
munkaerőpiac
ra történő
visszatérését
segítő
szolgáltatások
bővítése

2014. november
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1. Környezeti hatás léte
2. Életminőségi hatás léte
Hozzájárul-e a
3. fenntartható fejlődéshez
4. a területi egyenlőt-lenség
csökkentéshez

 Foglalkoztatottak (15-64
éves) száma a fejlesztéssel
érintett járásokra
vonatkozóan a közszféra
adatai nélkül: növekszik
 Az újraépített vagy felújított
közutak teljes hossza: 675
km

1. van (felújítás, fejlesztés)
2.
Van (utazási idő
csökkenése)
3.
Növekvő egyéni
forgalom esetén nem
4.
Igen

 Napközbeni ellátásban
részesülő gyermekek száma
(bölcsőde, családi napközi):
növekszik
 Támogatott
gyermekgondozási és
oktatási intézmények
kapacitása: 12 850 személy

1. Lehet
2.
Igen
3.
Igen
4.
Igen

Egyedi
célkitűzés

Intézkedések

Tartalom
sötétzöld = közvetlen
világoszöld = közvetett
környezeti hatás
fehér = nincs jelentős
környezeti hatás

Jelleg

Elvárt eredmény (2023)

 Elégedettség a települési
környezet minőségével:
 barnamezős területek és rozsdaövezetek
növekedés
rehabilitációja; a városközpontok gazdasági
 Városi környezetben
funkciójának megerősítése, újjáélesztése
létrehozott vagy
 Gazdaságélénkítő
 önkormányzat és a helyi vállalkozások
helyreállított nyitott terek:
2A: Vállalkozói
településfejlesztés, gazdasági,
együttműködése, a köz- és magánszektor
370 000 m2
tevékenységek
2.1.
környezeti és társadalmi
szereplői által tervezett fejlesztések
 Integrált városfejlesztési
ösztönzése és
Gazdaságélénkít
szempontból fenntartható
összehangolása
a népesség
ő és
stratégiákat alkalmazó
városszerkezet és vonzó
megtartása
népességmegtar
 a városi közterületek környezettudatos, család- területeken élő lakosság:
környezet kialakítása;
településfejles
tó
és klímabarát megújítása
790 000 személy
 Települési környezetvédelmi
ztési
településfejleszt
 belterületi csapadékvíz elvezetése
 Bel- és csapadék-vízvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések;
beavatkozások és
létesítmények hossza:
 a hulladék termikus hasznosítása, illetve a
 Szemléletformáló akciók,
kal kialakítása
települési maradék, vegyesen gyűjtött hulladék 670 000 m
képzések
 A rehabilitált talaj
égetéssel történő kezelése; hulladéklerakók
rekultivációja
összkiterjedése
 a környezettudatos szemléletmód terjedése
 Városi környezetben épített
vagy helyreállított köz- vagy
kereskedelmi épületek
Prioritás 3: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
 Napi utazások esetén fő
közlekedési eszközként
 környezetbarát közlekedési
 a közösségi közlekedés térnyerését szolgáló
gyalogos, kerékpáros vagy
módok elterjesztése
beruházások (forgalmi pálya fejlesztése, pl.
közösségi közlekedési módot
buszfordulók, buszsávok és megállók)

választók részaránya:
megvalósítása;
 Közösségi közlekedés és
növekszik
közlekedésbiztonság fejlesztése;  a járási, települési kapcsolatok javítását célzó,

Kialakított kerékpárosbarát
új közösségi közlekedési viszonylatok
 Személyszállítási intermodális
települések vagy
3A:
3.1.
kialakítása;
csomópontok fejlesztése;
településrészek száma: 38
Fenntarthat
Fenntartható
 kapcsolódó buszbeszerzés
 Kerékpáros közlekedés
db;
ó közösségi
települési
 a módváltó rendszerek fejlesztése, köztük a
fejlesztése, akadálymentesítés
mobilitás
közlekedésfejl
 Közlekedésbiztonsági
P+R, B+R parkolók és csomópontok
 kerékpáros közösségi
elősegítése
esztés
fejlesztést megvalósított
fejlesztése; az intelligens információ- és
közlekedési rendszerek
települések száma: 97 db;
kommunikációtechnológiai (IKT) fejlesztések;
kialakítása;
 Kialakított új,
 az igényvezérelt személyszállítási szolgáltatási
 Fenntartható
forgalomcsillapított övezetek
rendszer kialakítása
városi/járási/kistérségi
száma: 48 db;
közlekedési tervek kidolgozása.  közlekedésbiztonsági fejlesztések
 Kialakított kerékpárforgalmi
 a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása
 szemléletformálás
létesítmények hossza: 970
km

2014. november
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1. Környezeti hatás léte
2. Életminőségi hatás léte
Hozzájárul-e a
3. fenntartható fejlődéshez
4. a területi egyenlőt-lenség
csökkentéshez

1.
2.
3.
4.

Van
Van
Igen
Leheti

1. Van
2. Lehetséges
(kényelmesebb
közlekedés)
3. Igen
4. Nem derül ki pontosan

Tartalom
sötétzöld = közvetlen
Egyedi
világoszöld = közvetett
Intézkedések
Jelleg
célkitűzés
környezeti hatás
fehér = nincs jelentős
környezeti hatás
 Az önkormányzati tulajdonú
épületek, intézmények,
infrastruktúra energiahatékonyság-központú
rehabilitációja, az épületek
3.2.
hőszigetelésének javítása
3B: A
Önkormányzato
 az önkormányzati intézmények
települési
 Az önkormányzati tulajdonú
k
energiahatékonyság központú rehabilitációja
önkormányzat
épületek intézmények és
energiahatékon
 az önkormányzati intézmények megújuló
ok
infrastruktúra energetikai
yságának és a
forrásokra épülő energetikai beruházásai
energiahatéko
korszerűsítése, megújuló
megújuló
nyságának
energiaforrások alkalmazása
 az épületek világítási rendszereinek
energia javítása és a
korszerűsítése
 Önkormányzat által vezérelt, a
felhasználás,
megújuló
helyi
adottságokhoz
illeszkedő,

kisebb léptékű komplex térségi energetikai
valamint a helyi
energiaforráso
megújuló energiaforrások
programok
alkalmazkodás
k
kiaknázására
irányuló

szemléletformálási, disszeminációs
támogatása
részarányának
energiaellátás megvalósítása
tevékenységek
arányának
növelése
komplex fejlesztési programok
növelése
keretében
 Önkormányzatok Fenntartható
Energia Akcióprogramjai
(SEAP) elkészítésének
támogatása
Prioritás 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése e

2014. november
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Elvárt eredmény (2023)

 Primer energia felhasználás:
1348,42 PJ
 A megújuló energiaforrásból
előállított energiamennyiség
a teljes bruttó
energiafogyasztáson belül:
64,454 PJ/év
 A középületek éves
elsődleges energiafogyasztásának csökkenése:
23 195 970 kWh/év;
 További kapacitás megújuló
energia előállítására: 342,33
MW;
 Az üvegházhatást okozó
gázok éves csökkenése:
233 678,33 tonna CO2
egyenérték

1. Környezeti hatás léte
2. Életminőségi hatás léte
Hozzájárul-e a
3. fenntartható fejlődéshez
4. a területi egyenlőt-lenség
csökkentéshez

1. Van
2. Nincs (legfeljebb
közvetetten:
önkormányzat
dolgozóinak
munkakörülményei)
3. Igen
4. Nem

Egyedi
célkitűzés

4A:
Önkormányzat
i
közszolgáltatás
ok
hozzáférhetősé
gének és
minőségének
fejlesztése

Intézkedések

Tartalom
sötétzöld = közvetlen
világoszöld = közvetett
környezeti hatás
fehér = nincs jelentős
környezeti hatás

4.1.
Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturá
lis fejlesztése

 a helyi önkormányzatok
egészségügyi alapellátási
szolgáltatásának helyet adó
épületek korszerűsítése,
felújítása, átalakítása, illetve
indokolt esetben új létesítése

4.2. A szociális
alapszolgáltat
ások
infrastruktúrá
jának
bővítése,
fejlesztése

 szociális alapellátás
infrastrukturális feltételeinek
fejlesztése

Jelleg

Elvárt eredmény (2023)

 a háziorvosi szolgálatnak, fogorvosi
szolgálatnak, központi alapellátási ügyeletnek
és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó
épületek, épületrészek fejlesztése, új építése,
 a nem iskolai épületekben működő
iskolaorvosi rendelők infrastruktúra
fejlesztése
 a családokról, gyerekekről, fogyatékosokról, az
időskorúakról, szenvedélybetegekről, és
hajléktalan emberekről gondoskodó szociális
alapellátás infrastrukturális feltételeinek
fejlesztése
 nappali szociális ellátások, a családsegítés,
gyermekjóléti szolgálat fejlesztése
(minőségfejlesztés és férőhelybővítés)
 akadálymentesítését és családbarát funkciók
elhelyezése

 A fejlesztett
közszolgáltatásokat
igénybevevők száma:
194 000 fő
 Jobb egészségügyi
szolgáltatásokban részesülő
lakosság: 194 000 Fő;
 A fejlesztés révén létrejövő,
megújuló szociális
alapszolgáltatások száma:
350 db;
 Akadálymentesített épületek
száma: 525 db

 Szociális
városrehabilitációval érintett
akcióterületen élő lakosság
száma: 194 000 fő
 a leszakadó vagy leszakadással fenyegetett
4B: A
 Helyreállított lakóegységek
városrészeken koncentráltan megnyilvánuló
leromlott
társadalmi – fizikai-gazdasági problémák
városi területeken: 1450
városi
komplex módon való kezelése, a területen élők
lakóegység,
területeken és
társadalmi integrációja elősegítése (szociális
 Városi környezetben
városi
városrehabilitáció)
4.3.Leromlott
létrehozott vagy
külterületeken
városi
 települési szövetbe ágyazott városrészek
helyreállított köz- vagy
élő alacsony
 szociális városrehabilitáció
területek
meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, új
kereskedelmi épületek: 4850
státuszú
rehabilitációja
gazdasági, szociális, közösségi és közterületi
m2;
családok,lakos
funkciók kialakítása, valamint szükséges

Városi környezetben
ság, kiemelten
esetben a településtesttől elkülönült telepek
létrehozott vagy
a romák
felszámolása és az ott élők integrációja
helyreállított nyitott terek:9
életkörülmény
 a lakhatás legalizálása, a lakhatási biztonság
700 m2;
einek javítása
növelése
 Integrált városfejlesztési
stratégiákat alkalmazó
területeken élő lakosság: 194
000 fő
Prioritás 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi együttműködés és foglalkoztatás-ösztönzés
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1. Környezeti hatás léte
2. Életminőségi hatás léte
Hozzájárul-e a
3. fenntartható fejlődéshez
4. a területi egyenlőt-lenség
csökkentéshez

1. Építés, korszerűsítés
esetén van
2. Van
3. Igen
4. Igen
1.

2.

1.
2.
3.
4.

Van
Van
Hozzájárul
Hozzájárul

N
i
n
c
s

Egyedi
célkitűzés

5A: A
foglalkoztathat
óság javítása
és a helyben, a
helyi és térségi
gazdasági
szereplők által
foglalkoztatott
ak számának
növelése

Intézkedések

5.1.
Foglalkoztatásnövelést célzó
megyei és helyi
foglalkoztatási
együttműködése
k (paktumok)

Tartalom
sötétzöld = közvetlen
világoszöld = közvetett
környezeti hatás
fehér = nincs jelentős
környezeti hatás

 A foglalkoztatási szint javítását
célzó programok

Jelleg

Elvárt eredmény (2023)

 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések
 Helyi foglalkoztatási együttműködések
 Gyermekellátási szolgáltatások
munkavállalóinak foglalkoztatási és képzési
támogatása

5B: A
leromlott
városi
területeken élő
alacsony
státuszú
családok,
romák
életesélyeinek
javítása

2014. november
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 A program elhagyásának
időpontjában
foglalkoztatásban – beleértve
az önfoglalkoztatást – levő
résztvevők száma (közös
indikátor): 21 000 fő
 A program elhagyása utáni
hat hónapon belül
foglalkoztatásban – beleértve
az önfoglalkoztatást – levő
résztvevők száma (közös
indikátor): 15 000 fő
 A támogatott munkahelyi
képzéseket sikeresen
befejezők száma
(programspecifikus
indikátor): 51 000 fő
 Munkanélküli résztvevők
száma, beleértve a tartós
munka¬nélkülieket is (közös
indikátor):55 000 fő;
 A munkahelyi képzésekben
résztvevők száma: 60 000 fő

1. Környezeti hatás léte
2. Életminőségi hatás léte
Hozzájárul-e a
3. fenntartható fejlődéshez
4. a területi egyenlőt-lenség
csökkentéshez

1.
2.
3.
4.

Nincs
Van
Igen
Igen

Egyedi
célkitűzés

5C: Helyi
szintű
társadalmi
pátbeszéd és
helyi identitás
erősödése

Intézkedések

5.3. A
társadalmi
együttműködés
erősítését
szolgáló helyi
szintű komplex
programok

Tartalom
sötétzöld = közvetlen
világoszöld = közvetett
környezeti hatás
fehér = nincs jelentős
környezeti hatás
 társadalmi felzárkózást célzó
tevékenységek (szociális
városrehabilitációhoz
kapcsolódóan)

Jelleg

Elvárt eredmény (2023)

 a helyi közösségi kohézió erősítése
 a formális oktatáson kívüli fejlesztő és oktatási
programok
 egészségügyi, mentálhigiénés programok
 a lakhatás legalizálását és adósságkezelést
szorgalmazó programok

 A program keretében jobb
életkilátással kikerültek
száma: 45 000 fő
 Szociális partnerek vagy nem
kormányzati szervezetek
(NGO-k) által részben vagy
teljesen végrehajtott
projektek száma: 400 db

1.
2.
3.
4.

 A programokba bevont
személyek száma: 500 000
fő;
 Támogatott civil szervezetek
száma: 1000 db

1. Nincs
2. Nem derül ki
3. Lehet
4. Igen

 Helyi közösséget és identitást erősítő akciók
 Helyi közösségfejlesztési programok
5.4. Helyi
 Helyi partnerségi együttműködések
közösségi
szervezése, erősítése
programok
 Ösztöndíjprogram
megvalósítása
 Bűnmegelőzést, közlekedésbiztonság és
közbiztonság javítását segítő intézkedések
Prioritás 6: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban

2014. november

1. Környezeti hatás léte
2. Életminőségi hatás léte
Hozzájárul-e a
3. fenntartható fejlődéshez
4. a területi egyenlőt-lenség
csökkentéshez

 közösségi, térségi és települési
helyi identitást erősítő akciók,
kulturális és természeti örökség
megismertetésére, megőrzésére
irányuló helyi közösségi
programok
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Nincs
Nem derül ki
Igen
Igen

Egyedi
célkitűzés

6A: Megyei
jogú városok
gazdasági
környezetének
fejlesztése a
foglalkoztatás
növelése
érdekében

Intézkedések

6.1.
Gazdaságfejleszt
és

2014. november

Tartalom
sötétzöld = közvetlen
világoszöld = közvetett
környezeti hatás
fehér = nincs jelentős
környezeti hatás

 Gazdaságélénkítést és
foglalkoztatás-bővítést szolgáló
önkormányzati helyi
gazdaságfejlesztés

Jelleg

 Üzleti infrastruktúra és kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztése
 Helyi gazdaságszervezési funkciójú
önkormányzati gazdaságfejlesztési
tevékenységek
 Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés
 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
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Elvárt eredmény (2023)

1. Környezeti hatás léte
2. Életminőségi hatás léte
Hozzájárul-e a
3. fenntartható fejlődéshez
4. a területi egyenlőt-lenség
csökkentéshez

 Foglalkoztatottak (15-64
éves) száma a fejlesztéssel
érintett megyei jogú
városokra vonatkozóan a
közszféra adatai nélkül:
növekszik
 Külföldi és belföldi turisták
költése: növekszik
 Működő vállalkozások száma
 Ipari tevékenység termelési
értéke forgalmi adó nélkül
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
 Támogatásban részesülő
vállalkozások száma
 Vissza nem térítendő
támogatásban részesülő
vállalkozások száma
 A foglalkoztatás növekedése
a támogatott
vállalkozásoknál
 A rehabilitált talaj
összkiterjedése
 A természeti és a kulturális
örökségnek, illetve
látványosságnak minősülő
támogatott helyszíneken tett
látogatások várható
számának növekedése
 Az újraépített vagy felújított
közutak teljes hossza

1. Építés, alapinfrastruktúra
fejlesztés esetén van,
különben nincs
2.
Van: a
foglalkoztatás bővítésével
javul az életminőség
3.
Igen
4.
Igen, amennyiben a
foglalkoztatás-bővítés és
az abból származó
jövedelemből a leszakadó
területek is részesülnek

Egyedi
célkitűzés
6B:
Kisgyermekese
k
munkaerőpiac
ra történő
visszatérése a
gyermekellátás
i
szolgáltatások
által
6C: Vállalkozói
tevékenységek
ösztönzése és a
népesség
megtartása
városfejlesztés
i
beavatkozások
kal

Intézkedések

6.2.
Családbarát,
munkába állást
segítő
intézmények,
közszolgáltatáso
k fejlesztése

6.3.
Gazdaságélénkít
ő és
népességmegtar
tó
városfejlesztés

2014. november

Tartalom
sötétzöld = közvetlen
világoszöld = közvetett
környezeti hatás
fehér = nincs jelentős
környezeti hatás
 A gyermekjóléti
alapellátásokhoz (bölcsőde,
családi napközik stb.) valamint
óvodai ellátáshoz való
hozzáférés javítása és a
szolgáltatások minőségének
fejlesztése

 Gazdaságélénkítő
településfejlesztés, gazdasági,
környezeti és társadalmi
szempontból fenntartható
városszerkezet és vonzó
környezet kialakítása;
 Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések;
 Szemléletformáló akciók,
képzések

Jelleg

Elvárt eredmény (2023)

1. Környezeti hatás léte
2. Életminőségi hatás léte
Hozzájárul-e a
3. fenntartható fejlődéshez
4. a területi egyenlőt-lenség
csökkentéshez

 a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde,
családi napközik stb.) valamint óvodai
ellátáshoz való hozzáférés javítása
 a szolgáltatások minőségének fejlesztése;

 Napközbeni ellátásban
részesülő gyermekek száma
(bölcsőde, családi napközi):
növekszik
 Támogatott
gyermekgondozási és
oktatási intézmények
kapacitása

1.
2.
3.
4.

Lehet
Igen
Igen
Igen

 barnamezős területek és rozsdaövezetek
rehabilitációja; a városközpontok gazdasági
funkciójának megerősítése, újjáélesztése
 önkormányzat és a helyi vállalkozások
együttműködése, a köz- és magánszektor
szereplői által tervezett fejlesztések
összehangolása
 a városi közterületek környezettudatos, családés klímabarát megújítása
 belterületi csapadékvíz elvezetése
 a hulladék termikus hasznosítása, illetve a
települési maradék, vegyesen gyűjtött hulladék
égetéssel történő kezelése; hulladéklerakók
rekultivációja
 a környezettudatos szemléletmód terjedése

 Elégedettség a települési
környezet minőségével:
növekedés
 Városi környezetben
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
 Integrált városfejlesztési
stratégiákat alkalmazó
területeken élő lakosság
 Bel- és csapadék-vízvédelmi
létesítmények hossza
 A rehabilitált talaj
összkiterjedése
 Városi környezetben épített
vagy helyreállított köz- vagy
kereskedelmi épületek,

1.
2.
3.
4.

Van
Van
Igen
Leheti
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Egyedi
célkitűzés

Intézkedések

6D:
Fenntartható
közösségi
mobilitás
elősegítése
6.4.:
Fenntartható
városi
közlekedésfejles
ztés

6E: A
települési
önkormányzat
ok
energiahatéko
nyságának
fokozása és a
megújuló
energiaforráso
k
részarányának
növelése

Tartalom
sötétzöld = közvetlen
világoszöld = közvetett
környezeti hatás
fehér = nincs jelentős
környezeti hatás
 környezetbarát közlekedési
módok elterjesztése

 Közösségi közlekedés és
közlekedésbiztonság fejlesztése;
 Személyszállítási intermodális
csomópontok fejlesztése;
 Kerékpáros közlekedés
fejlesztése, akadálymentesítés
 kerékpáros közösségi
közlekedési rendszerek
kialakítása;
 Fenntartható
városi/járási/kistérségi
közlekedési tervek kidolgozása.
 szemléletformálás

 Az önkormányzati tulajdonú
épületek, intézmények,
infrastruktúra energiahatékonyság-központú
rehabilitációja, az épületek
hőszigetelésének javítása
6.5.
 Az önkormányzati tulajdonú
Önkormányzato
épületek intézmények és
k
infrastruktúra energetikai
energiahatékony
korszerűsítése, megújuló
ságának és a
energiaforrások alkalmazása
megújuló
 Önkormányzat által vezérelt, a
energiahelyi adottságokhoz illeszkedő,
felhasználás
megújuló energiaforrások
arányának
kiaknázására irányuló
növelése
energiaellátás megvalósítása
komplex fejlesztési programok
keretében
 Önkormányzatok Fenntartható
Energia Akcióprogramjai
(SEAP) elkészítésének
támogatása

2014. november

Jelleg

Elvárt eredmény (2023)

 a közösségi közlekedés térnyerését szolgáló
beruházások (forgalmi pálya fejlesztése, pl.
buszfordulók, buszsávok és megállók)
megvalósítása;
 a járási, települési kapcsolatok javítását célzó,
új közösségi közlekedési viszonylatok
kialakítása;
 kapcsolódó buszbeszerzés
 a módváltó rendszerek fejlesztése, köztük a
P+R, B+R parkolók és csomópontok
fejlesztése; az intelligens információ- és
kommunikációtechnológiai (IKT) fejlesztések;
 az igényvezérelt személyszállítási szolgáltatási
rendszer kialakítása
 közlekedésbiztonsági fejlesztések
 a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása

 Napi utazások esetén fő
közlekedési eszközként
gyalogos, kerékpáros vagy
közösségi közlekedési módot
választók részaránya:
növekszik
 Kialakított kerékpárosbarát
települések vagy
településrészek száma
 Közlekedésbiztonsági
fejlesztést megvalósított
települések száma
 Kialakított új,
forgalomcsillapított övezetek
száma
 Kialakított kerékpárforgalmi
létesítmények hossza

 az önkormányzati intézmények
energiahatékonyság központú rehabilitációja
 az önkormányzati intézmények megújuló
forrásokra épülő energetikai beruházásai
 az épületek világítási rendszereinek
korszerűsítése
 kisebb léptékű komplex térségi energetikai
programok
 szemléletformálási, disszeminációs
tevékenységek

 Primer energia felhasználás:
1348,42 PJ
 A megújuló energiaforrásból
előállított energiamennyiség
a teljes bruttó
energiafogyasztáson belül:
64,454 PJ/év
 A középületek éves
elsődleges energiafogyasztásának csökkenése
 További kapacitás megújuló
energia előállítására
 Az üvegházhatást okozó
gázok éves csökkenése
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1. Környezeti hatás léte
2. Életminőségi hatás léte
Hozzájárul-e a
3. fenntartható fejlődéshez
4. a területi egyenlőt-lenség
csökkentéshez

1.
2.
3.
4.

Van
Lehetséges
(kényelmesebb
közlekedés)
Igen
Nem derül ki
pontosan

1. Van
2. Nincs (legfeljebb
közvetetten:
önkormányzat
dolgozóinak
munkakörülményei)
3. Igen
4. Nem

Egyedi
célkitűzés
6F:
Önkormányzat
i
közszolgáltatás
ok
hozzáférhetősé
gének és
minőségének
fejlesztése

6G: A
leromlott
városi
területeken élő
alacsony
státuszú
lakosság,
kiemelten
romák
életkörülmény
einek javítása

Intézkedések

6.6.: Városi
közszolgáltatáso
k fejlesztése

6.7. Leromlott
városi területek
rehabilitációja

2014. november

Tartalom
sötétzöld = közvetlen
világoszöld = közvetett
környezeti hatás
fehér = nincs jelentős
környezeti hatás

 Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése
 A szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése

 szociális városrehabilitáció

Jelleg

Elvárt eredmény (2023)

 a háziorvosi szolgálatnak, fogorvosi
szolgálatnak, központi alapellátási ügyeletnek
és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó
épületek, épületrészek fejlesztése, új építése,
 a nem iskolai épületekben működő
iskolaorvosi rendelők infrastruktúra
fejlesztése
 a családokról, gyerekekről, fogyatékosokról, az
időskorúakról, szenvedélybetegekről, és
hajléktalan emberekről gondoskodó szociális
alapellátás infrastrukturális feltételeinek
fejlesztése
 nappali szociális ellátások, a családsegítés,
gyermekjóléti szolgálat fejlesztése
(minőségfejlesztés és férőhelybővítés)
 akadálymentesítését és családbarát funkciók
elhelyezése

 a leszakadó vagy leszakadással fenyegetett
városrészeken koncentráltan megnyilvánuló
társadalmi – fizikai-gazdasági problémák
komplex módon való kezelése, a területen élők
társadalmi integrációja elősegítése (szociális
városrehabilitáció)
 települési szövetbe ágyazott városrészek
meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, új
gazdasági, szociális, közösségi és közterületi
funkciók kialakítása, valamint szükséges
esetben a településtesttől elkülönült telepek
felszámolása és az ott élők integrációja
 a lakhatás legalizálása, a lakhatási biztonság
növelése
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 A fejlesztett
közszolgáltatásokat igénybe
vevők száma: 194 000 fő
 Jobb egészségügyi
szolgáltatásokban részesülő
lakosság
 A fejlesztés révén létrejövő,
megújuló szociális
alapszolgáltatások száma

1. Környezeti hatás léte
2. Életminőségi hatás léte
Hozzájárul-e a
3. fenntartható fejlődéshez
4. a területi egyenlőt-lenség
csökkentéshez

1.
2.
3.
4.

Építés,
korszerűsítés esetén
van
Van
Igen
Igen

1.
2.
3.
4.

Van
Van
Hozzájárul
Hozzájárul

 Szociális
városrehabilitációval érintett
akcióterületen élő lakosság
száma: 194 000 fő

Helyreállított
lakóegységek városi
területeken
Városi környezetben
épített vagy helyreállított
köz- vagy kereskedelmi
épületek
Városi környezetben
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
 Integrált városfejlesztési
stratégiákat alkalmazó
területeken élő lakosság

Egyedi
célkitűzés
6H: A
foglalkoztathat
óság javítása
és a helyben, a
helyi és térségi
gazdasági
szereplők által
foglalkoztatott
ak számának
növelése

Intézkedések

6.8.
Gazdaságfejleszt
éshez
kapcsolódó
foglalkoztatásfejlesztés

Tartalom
sötétzöld = közvetlen
világoszöld = közvetett
környezeti hatás
fehér = nincs jelentős
környezeti hatás

 A foglalkoztatási szint javítását
célzó programok

Jelleg

Elvárt eredmény (2023)

 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések
 Helyi foglalkoztatási együttműködések
 Gyermekellátási szolgáltatások
munkavállalóinak foglalkoztatási és képzési
támogatása

6I: A leromlott
 a helyi közösségi kohézió erősítése
városi
 a formális oktatáson kívüli fejlesztő és oktatási
területeken élő
programok
alacsony

egészségügyi, mentálhigiénés programok
státuszú
 a lakhatás legalizálását és adósságkezelést
 A társadalmi együttműködés
lakosság
szorgalmazó programok
életkörülmény
6.9: Társadalmi
erősítését szolgáló helyi szintű
einek javítása
kohéziót célzó
komplex programok
 Helyi közösséget és identitást erősítő akciók
valamint a
helyi programok  A helyi identitás és kohézió
 Helyi közösségfejlesztési programok
társadalmi
erősítése
 Helyi partnerségi együttműködések
aktivitás,
szervezése, erősítése
társadalmi
 Ösztöndíjprogram
összetartozás
 Bűnmegelőzést, közlekedésbiztonság és
növelése helyi
közbiztonság javítását segítő intézkedések
szinten
Prioritás 7: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)

2014. november
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1. Környezeti hatás léte
2. Életminőségi hatás léte
Hozzájárul-e a
3. fenntartható fejlődéshez
4. a területi egyenlőt-lenség
csökkentéshez

 A program elhagyásának
időpontjában
foglalkoztatásban – beleértve
az önfoglalkoztatást – levő
résztvevők száma (közös
indikátor): 21 000 fő
 A program elhagyása utáni
hat hónapon belül
foglalkoztatásban – beleértve
az önfoglalkoztatást – levő
résztvevők száma (közös
indikátor): 15 000 fő
 A támogatott munkahelyi
képzéseket sikeresen
befejezők száma
(programspecifikus
indikátor): 51 000 fő
 Munkanélküli résztvevők
száma, beleértve a tartós
munka-nélkülieket is (közös
indikátor)
 A munkahelyi képzésekben
résztvevők száma

1.
2.
3.
4.

Nincs
Van
Igen
Igen

 A program keretében jobb
életkilátással kikerültek
száma: 45 000 fő
 Szociális partnerek vagy nem
kormányzati szervezetek
(NGO-k) által részben vagy
teljesen végrehajtott
projektek száma: 400 db
 A programokba bevont
személyek száma
 Támogatott civil szervezetek
száma

1.
2.
3.
4.

Nincs
Nem derül ki
Igen
Igen

Egyedi
célkitűzés

Intézkedések

7A: A városi
lakosság
közösségi
aktivitásának
növelése a
helyi
közösségszerve
zés és
kulturális
kínálatbővítés
segítségével

2014. november

7.1. Kulturális
és közösségi
terek
infrastrukturá
lis fejlesztése

Tartalom
sötétzöld = közvetlen
világoszöld = közvetett
környezeti hatás
fehér = nincs jelentős
környezeti hatás

 a kulturális és közösségi terek,
szolgáltatások fejlesztése,
kínálatuk bővítése

 Városrészi közösségi terek
infrastrukturális felújítása
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 A városi helyi akciócsoportok (HACS)
fejlesztési stratégiájának elkészítéséhez
kapcsolódó projekt-előkészítési tevékenység
 Innovatív, területi közösségi szolgáltatást
biztosító városi kulturális intézmények
felújítása, illetve eszközfejlesztése
 Városrészi közösségi terek infrastrukturális
felújítása
 Közterek „közösségi tér funkcióinak” bővítése
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 A HFS végrehajtás keretében
megújított közösségi tereket
rendszeresen igénybe vevő
lakosság aránya: növekszik
 A közösségi, szabadidős,
közszolgáltatást nyújtó
terekkel és létesítményekkel
való lakossági elégedettség:
növekszik
 Kulturális intézmények
látogatottsága: növekszik
 Városi környezetben épített
vagy helyreállított köz- vagy
kereskedelmi épületek: 8500
m2;
 Városi környezetben
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek:
90 000 m2

1. Környezeti hatás léte
2. Életminőségi hatás léte
Hozzájárul-e a
3. fenntartható fejlődéshez
4. a területi egyenlőt-lenség
csökkentéshez

1.

2.
3.
4.

Építés,
alapinfrastruktúra
fejlesztés esetén
van,
Igen
Közvetve igen
Mivel a fejlesztés
néhány kiválasztott
városban valósul
meg, hosszú távú
hatása nincsen.

Egyedi
célkitűzés

Intézkedések

7B: A városi
lakosság
közösségi
aktivitásának
növelése a
helyi
közösségszerve
zés és
kulturális
kínálatbővítés
segítségével
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 a városi közösségek helyi
fejlesztési stratégiákon alapuló,
a közösségi és kulturális
infrastrukturális fejlesztésekhez
kapcsolódó, azokat kiegészítő
kísérleti jelleggel
közösségszervezési és fejlesztési, identitást erősítő, az
összetartozást elősegítő
tevékenységek

Jelleg

Elvárt eredmény (2023)

 Az intézkedés kísérleti jelleggel, korlátozott
számú városban valósul meg.
 A városi helyi akciócsoportok (HACS)
fejlesztési stratégiájának elkészítéséhez
kapcsolódó projektelőkészítési tevékenység
 helyi közösségszervezési tevékenységek
 helyi (városrészi, szomszédsági) identitást
erősítő tevékenységek
 folyamatos, helyi (városrészi, szomszédsági)
társadalmi párbeszédet fenntartó egyeztetési
megoldások kialakítása és működtetése,
 megújított infrastruktúra közösségi
használatát biztosító megoldások kialakítása,
kulturális, közösségi programok szervezése,
lebonyolítása,
 helyi (városrészi, szomszédsági) aktivitást,
társadalmi szolidaritást elősegítő
tevékenységek,
 helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztési
megoldások népszerűsítése, kialakítása és
elterjesztése területileg jól körülhatárolt
kisközösségekben,
 helyi vállalkozások információs adatbázisainak
és online elérhetőségének kialakítása,
 helyi hagyományokra épülő kézműves (népi)
mesterségek újratanítása
 „Versenyképesen a munkaerőpiacon” program
elindítása,
 közösségi terekhez kapcsolódóan a városi
környezeti fenntarthatóság és
környezettudatossági akciók, programok
végrehajtása
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 Kulturális intézmények
látogatottsága: 103%
 A programokban részt vevők
száma: 50 000 fő;
 A társadalmi partnerek vagy
nem önkormányzati
szervezetek által teljesen
vagy részben végrehajtott
programok száma: 750 db
 Közösségi szinten irányított
városi helyi fejlesztési
stratégiával érintett
települések lakosságszáma
 A kormányzati,
önkormányzati, ill.
társadalmi partnerek vagy
nem önkormányzati
szervezetek által teljesen
vagy részben végrehajtott
programok száma

1. Környezeti hatás léte
2. Életminőségi hatás léte
Hozzájárul-e a
3. fenntartható fejlődéshez
4. a területi egyenlőt-lenség
csökkentéshez

1.
2.
3.
4.

Nincs
Közvetve van
Hozzájárulhat
Hozzájárulhat

Az egyedi célkitűzésekhez és intézkedésekhez kapcsolódó környezeti hatások a TOP prioritási
rendszerének átstrukturálása miatt a korábbi változathoz képest dekoncentráltabban vannak
jelen rendszerének további egyszerűsítésével és átstrukturálásával a környezeti hatások is
koncentráltabban jelennek meg, noha (környezeti hatásról áttételesen szinte mindegyik
intézkedés esetében beszélhetünk.)
Az 1. prioritástengely esetében a környezeti hatás jelenleg leginkább az üzleti infrastruktúra
fejlesztéséhez és a kisléptékű turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódó beavatkozások révén
jelenik meg. Az előbbinél elsősorban az ipari parkok és barnamezős területek
funkcióbővítése, míg az utóbbinál a kulturális, természeti és épített örökség turisztikai
hasznosítása jelenthet pozitív környezeti hatást. A projektcsomagok összeállításánál
ugyanakkor nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a környezeti előnyök minden érintett
településen megközelítőleg azonos arányban jelentkezzenek és egyik település se legyen
környezeti szempontból „elszenvedője” az esetleges fejlesztéseknek, a turizmussal járó
negatív hatásoknak.
A
munkaerőpiaci
vonzásközpontok
elérhetőségét
szolgáló
kisebb
létékű
közlekedésfejlesztések környezeti hatásai az alacsonyabb rendű utak felújításában, az igény
alapú közösségi közlekedési fejlesztésekben, valamint a gyalogos, kerékpáros és a közösségi
közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételeinek a fejlesztésében mutatkozik meg.
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó kisebb léptékű közlekedési
fejlesztések, ill. igény alapú közösségi közlekedés fejlesztések, valamint az alacsonyabb rendű
utak felújítása, fejlesztése révén jelenik meg. Az úthálózat fejlesztése környezeti szempontból
részben előnyös (pl. poremisszió csökkentése, elérhetőség javulásával a kibocsátások
racionalizálása), ugyanakkor, mivel várhatóan ehhez az egyéni közlekedés nagyobb
térnyerése társul a közösségi közlekedéssel szemben, elsősorban negatív hatások várhatók.
Ezek a hatások némileg akkor csökkenthetők, ha az útfelújítások tekintetében azok élveznek
prioritást, amelyek a közösségi közlekedés színteréül is szolgálnak. A foglalkoztatás-bővítést
szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók elnevezésű intézkedéscsomag keretében
valósul meg a mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatása, amelynek
révén csökken a szállításból eredő lég-, zaj- és környezetszennyezés. A prioritástengely
keretében megvalósuló fejlesztések során előnyt élveznek azok a beruházások, amelyek
barnamezős területeken valósulnak meg, tehát ez szintén jelentős pozitív környezeti hatást
eredményez. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a barnamezős területek gazdasági célú
rehabilitációja a TOP kezdeti verzióiban még önálló intézkedéskent szerepelt, jelenleg az 1.
prioritásban a kiválasztásnál alkalmazandó vezérelvek között jelenik meg. A barnamezős
területek és rozsdaövezetek rehabilitációját a 2. prioritástengely támogatja, összhangban az 1.
prioritás releváns tevékenységeivel.
A 2. és 3. prioritás – a korábbi változathoz hasonlóan – hat leginkább a környezet állapotára.
Itt jelenik meg a gazdaságélénkítő vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztés, a
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés, valamint a közlekedésfejlesztés és az
energiahatékonyság növelése. . A 3. prioritásban található közlekedésfejlesztés a közösségi
közlekedést, valamint a kerékpáros infrastruktúra fejlesztését helyezi a középpontba,
egyértelműen deklarálva a közösségi közlekedés, valamint az alacsony károsanyagkibocsátású, fenntartható közlekedési módok preferenciáját. Pozitívum, hogy a
buszbeszerzés- integrált projektként – megjelenik a támogatandó tevékenységek között,
ugyanakkor a helyi alkalmazkodást elősegítő szemléletformáló kampányok kikerültek a
beavatkozások közül. Az energetikai korszerűsítések, fejlesztések szintén ebben a prioritásban
kaptak helyet, hozzájárulva az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés
elősegítéséhez.
A 2. prioritás – amely a korábbi változathoz képest jelentősen átalakult már csak egy egyedi
célkitűzést tartalmaz – a környezeti fenntarthatóságot helyezi a középpontba a
gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés elnevezésű intézkedésével. Ennek
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keretében sor kerül a barnamezős és rozsdaövezetek rehabilitációjára, a klímabarát városi
környezet kialakítására, a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére (belterületi
csapadékvíz elvezetés, hulladékkezelés), valamint a környezettudatos életmód elterjedését
segítő kampányok és képzések megtartására. A forrásallokációnál forrásallokációból
ugyanakkor nem derül ki, hogy melyik beavatkozás mekkora támogatásból gazdálkodhat.
Javasoljuk, hogy a konkrét környezetvédelmi intézkedések jelentős támogatásban részsülnek
(pl. vízgazdálkodás és ivóvízkészletek védelme, levegőminőség javítása, biodiverzitás
védelme, talaj-rehabilitáció), de a szennyvízkezelés, valamint a szemléletformálás elenyésző
költségvetési forrást kap. A szemléletformálásnál célszerű lenne vagy (i) nagyobb összeget
elkülöníteni, vagy (ii) minden megvalósult projektnél a költségvetés bizonyos százalékát
kötelező jelleggel a környezettudatosságot népszerűsítő kampányra fordítani.
A turisztika esetében jelentős előrelépés, hogy a kulturális, természeti és épített környezet
megóvása kiegészült kerékpáros fejlesztésekkel, valamint előtérbe került a térségileg
integrált, több elemű fejlesztési projektcsomagok támogatása. A projektcsomagok
összeállításánál nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a környezeti előnyök minden érintett
településen megközelítőleg azonos arányban jelentkezzenek és egyik település se legyen
környezeti szempontból „elszenvedője” az esetleges fejlesztéseknek, a turizmussal járó
negatív hatásoknak.
Az egyedi célkitűzés megnevezésénél – a korábbi változathoz képest – kikerült az alacsony
szén-dioxid kibocsátás, mint vezérelv, javasoljuk ennek visszavételét, hiszen ez az egyik
legfontosabb – uniós szinten is elvárt – vállalásunk. Pozitívum, hogy a kerékpáros
infrastruktúra fejlesztésénél megjelenik az akadálymentesítés is. A szemléletformálás –a 2.
prioritástengelyhez hasonlóan – tevékenység szinten megjelenik, de forrás nem lett rá
elkülönítve. Ennek a hiányosságnak a kiküszöbölése mindenképpen javasolt!
Az energetikai korszerűsítések, fejlesztések szintén ebben a prioritásban kaptak helyet,
hozzájárulva az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés elősegítéséhez.
A korábbi változathoz hasonlóan a 4. prioritásban szerepel a leromlott városi területek
rehabilitációja, amely jelentős környezeti hatással jár. A tengely többi intézkedése csak abban
az esetben fejt ki közvetett hatást, ha építési, épület-felújítási tevékenység valósul meg (pl.
egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése).
Az 5. prioritásban a közösségi programok, akciók, a szemléletformálás, révén érhető el pozitív
környezeti hatás.
A 6. prioritás – mint horizontális területi elem – új beavatkozásként jelenik meg a TOP-ban
és a megyei jogú városokra vonatkozó intézkedéseket tartalmazza. Ennek értelmében a 9
darab egyedi célkitűzés megegyezik a TOP 1-5. prioritásaiban részletezett, nem megyei
városokra vonatkozó célkitűzésekkel és intézkedésekkel. Jelentős környezeti hatás ebből
kifolyólag a gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztéshez, a közlekedési és
energetikai fejlesztésekhez, valamint a szociális városrehabilitáció intézkedéseihez
kapcsolódik.
Az 57. prioritás a korábbi változathoz hasonlóan a CLLD-típusú fejlesztéseket helyezi a
fókuszba, amelyek közül a kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
elnevezésű, kísérleti jellegű intézkedés jár(hat) jelentős, inkább pozitív környezeti hatással.
A 6. prioritásban szintén a környezeti örökség megőrzését szolgáló programok fejlesztése, a
kulturális és környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok, akciók, a szemléletformálás,
révén érhető el pozitív környezeti hatás.
Mindezek mellett megállapítható, hogy a TOP-ban a környezeti szempontok –
részben az SKV hatására is – határozottan megjelennek, de továbbra is a
gazdasági célok elérésének vannak alárendelve!
A TOP sok mindent átirányít a megyei, megyei jogú városi és egyéb fejlesztési
programok szintjére. Minden a különböző szintű fejlesztési programokon alapul, előre
lebontott pénzeket fognak szétosztani a fejlesztési programokban megfogalmazott célokra.
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Sokszor nem lesz pályáztatás sem, a fejlesztési programok a döntőek. Környezeti
szempontból aggasztó ez a megközelítés, mert pont a természetvédelmi,
vízvédelmi komplex projektek megvalósítására várhatóan nem, vagy nehezen
lesz mód, mert:



nem megyei, vagy városi és kapcsolódó kistérségű léptékű
nem annyira komplex, és gazdaságfejlesztési központú,



a döntéshozási mechanizmus elég központosított lesz.

Véleményünk szerint a környezeti szempontból előremutatóbb beavatkozások elérése
érdekében két irányban lehet javaslatot tenni:
 Létre kell hozni olyan komplex projektekre vonatkozó mechanizmust, amely a
KEHOP és a VP és egyéb környezetvédelmi, természetvédelmi pénzek (pl. LIFE)
forrásait hangolja össze, mind a pályázati kiírásokban, mind a kiválasztási
kritériumokban, mind a végrehajtásban (közös projekt, vagy legalább projektcsoport).
Ezekkel lehetne kezelni az árvízhez, belvízhez kapcsolódó intézkedések, valamint a
VKI és a természetvédelmi feladatok jelentős részét. Ez az elképzelés lehet az alapja a
NATURA 2000 területek finanszírozására (lásd Natura 2000 finanszírozás az EU
Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból konferencia anyagait). Sőt itt a
kutatási pénzek a HORIZON, egyéb hazai forrásokkal is számolnak. De nemcsak
NATURA 2000 területeket kellene hasonló módon finanszírozni, hanem egyéb védett
és nem védett területeket, VKI intézkedéseket is.
 A különböző szintű fejlesztési programok tervezésében, valamint a pályázati
kiírásokban (már ahol lesznek) kötelező elemként kellene betenni a környezeti,
természetvédelmi szempontokat. Kizáró szempont legyen, ha a fejlesztési programok,
stratégiák, beavatkozások következtében várhatóan romlik a környezeti állapot,
illetve, ha a környezeti, fenntarthatósági horizontális szempontokat (pl.
klímaváltozáshoz kapcsolódó intézkedések, anyag, víz és energiatakarékosság,
hulladékkeletkezés megelőzés, vízszennyezés, a levegőszennyezés és zajszennyezés
csökkentése) nem érvényesítik.
A TOP alapján megvalósuló intézkedések eredményeként várható kedvező környezeti hatások
és az azok között létrejövő szinergikus hatások összességében hozzájárulnak a környezeti
célok eléréséhez és az életfeltételek, az életminőség kedvezőbbé válásához.
A TOP megvalósítása esetén a levegőminőség szempontjából inkább kedvező hatások
várhatóak. Ez részben közvetlenül az uniós klímavédelmi (szén-dioxid kibocsátás
csökkentési) cél teljesítéséhez hozzájárulni kívánó 3. prioritás beavatkozásainak köszönhető,
de egyes, kifejezetten környezetvédelmi célt nem nevesítő prioritások és specifikus célok is
közvetve kedvező hatásúak lehetnek a levegőkörnyezet szempontjából. Ugyanakkor a
munkaerő mobilitásának ösztönzését célzó beavatkozások (lásd 1.3 intézkedés) a közlekedési
igények növekedésén keresztül a levegő (és ezen belül az ÜHG kibocsátás) szempontjából is
kedvezőtlenek. A biomassza energetikai célú hasznosítása terén a helyi és regionális
légszennyező anyag kibocsátás és a karbon mérleg kapcsán negatív hatások is várhatók.
Örvendetes, hogy a korábbi javaslatnak megfelelően az OP lehetőséget biztosít az integrált
fejlesztések részeként, mely lehetővé teszi a buszok átlagos élettartamának csökkentését, a
kedvezőbb kibocsátási normákkal rendelkező buszpark kialakítását.
A TOP jelentős hatású az ÜHG-gázok kibocsátása vonatkozásában, s több intézkedésnél
megjelenik benne a klímaváltozáshoz való adaptáció, valamint a környezettudatos
szemléletformálás. Több prioritási tengelynek is van, vagy lehet pozitív hatása a
klímaváltozás tekintetében. Ugyanakkor javasoljuk a horizontális célkitűzések közé beemelni
a klímavédelmet, ide értve mind az ÜHG kibocsátás csökkentését, mind pedig a
klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást, illetve a hatások csökkentését. A TOP
dekarbonizációs törekvéseinek hangsúlyos eleme az anyag- és energiatakarékosság, az
energiahatékonyság javítása, a megújuló energiahordozók elterjesztése, az innovatív
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megoldások, melyek megvalósulása már rövid távon is jelentős pozitív környezeti hatásokat
eredményez.
Kisebb mértékű javulás prognosztizálható a zaj és rezgés vonatkozásában, elsősorban a
forgalmi terhelések oldását szolgáló beavatkozások, valamint kisebb mértékben a közvetetten
forgalom csökkenést eredményező intézkedések révén.
A felszíni és felszín alatti vizekre, valamint a talajok, a termőföld és a földtani
közeg állapotára a TOP közvetett és közvetlen pozitív hatásokkal számolhatunk. Fontos
közvetlen hatás várható a barnamezős területek rehabilitációja és a települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések révén. Hasonló hatások várhatóak az épített
környezet esetében. Az élővilágra, a biodiverzitásra és a természeti környezetre a
TOP intézkedéseinek túlnyomó része nincs jelentős kedvezőtlen hatással. A fejlesztések
eredményeként - megfelelő feltételek mellett - növekedhet a biológiailag aktív felületek
aránya, állapota, gyarapodhatnak az élő és élettelen természeti értékek. Javasolt azonban,
hogy a természetvédelem horizontális szempontként is jelenjen meg.
A TOP kisebb mértékű, de pozitív hatást gyakorol az emberi egészségre. Az
energiatakarékossági és –hatékonyság javítását szolgáló beavatkozások és a közlekedési
fejlesztések többek között a por és a toxikus anyagok kibocsátásának mérséklését is
eredményezik; az épületek szigetelése, fűtés-korszerűsítése – megfelelő légcsere
biztosításával – a beltéri komfortot és levegőminőséget is javítják. A TOP intézkedéseinek
pszichés és egészségvédelmi hatásai is pozitívak (foglalkoztatás, kerékpáros fejlesztések,
energiahatékonyság, elérhetőség, hozzáférés javulás). Pozitívum, hogy a fejlesztések
megvalósításánál célul tűzi ki a TOP a környezettudatos gondolkodásmód figyelembe vételét,
a környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazását, a megújuló energiaforrások
használatát.
A TOP pozitív hatás gyakorol a környezettudatosságra. Az épített fizikai környezetben
jelenlevő modern környezetbarát megoldások és a közösségi cselekvések is ösztönző hatással
lehetnek az egyének magatartására. A helyi identitás növelése, az egyének és a lakóhely
közötti kapcsolat erősítése szintén motiválhat a fenntartható, környezettudatos
környezethasználatra. Az anyag- és energiatakarékos technológiák elterjesztése, a háztartási,
közintézményi energiaigények mérséklése kedvező hatást gyakorol a környezettudatosságra, s
a megújuló energiahordozók elterjesztése is elősegíti a környezet- és energiatudatos szemlélet
kialakulását. Mindehhez hozzájárulnak az egyes intézkedések keretében végrehajtott
szemléletformálási akciók is.

5.

Javaslatok
 A TOP a fenntarthatóság 3 aspektusából egyértelműen gazdaságot helyezi előtérbe, a
társadalom és a környezet ennek „árnyékában” létezik. Éppen ezért javasoljuk, hogy
az egyes intézkedések esetében a környezeti hatásokat jobban helyezze a fókuszba!
 Fontos szempont az erőforrásokkal való takarékosság, mivel a fejlesztési források
rendelkezésre állása egyes esetekben nem vezet a környezeti szempontból
leghatékonyabb megoldás alkalmazásához.
 Beavatkozások szintjén is erősíteni kell a hátrányos helyzetű térségek és
csoportok előnyben részesítését, különösen a foglalkoztatás bővítésével,
annál is inkább, mert erre a TOP ad leginkább lehetőséget. A területi és társadalmi
kohézió kell legyen a TOP kiemelt átfogó célkitűzése, s ennek elérését az intézkedések
során messzemenően érvényesíteni kell. A területi egyenlőtlenségek oldása, a területi
felzárkózás elősegítése térségspecifikus preferenciákat is megkövetel.
 A szemléletformálást – általánosságban - célszerű lenne (i) nagyobb összeggel
elkülöníteni, vagy (ii) minden megvalósult projektnél a költségvetés bizonyos
százalékát kötelező jelleggel a környezettudatosságot népszerűsítő kampányra
fordítani.
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 Törekedni kell arra, hogy a hasznok a hátrányos helyzetű településeken
realizálódjanak és a bevételek/jövedelmek ne áramoljanak ki a térségből. Ki kell
küszöbölni, hogy a városok „lefölözzék” a vidék értékeit és ezáltal tovább nőjön a
szakadék az urbánus és rurális térségek között.
Tématerületenként megfogalmazott javaslatok:
Megújuló energia, energiahatékonyság, zöld gazdaság
 Javasoljuk az energiahatékonyságot, illetve általában az erőforrás
hatékonyságot a horizontális célkitűzések közé beemelni.
 Tekintettel arra, hogy gazdasági szempontból is célszerűbb, ha az energiahatékonysági
beavatkozás megelőzi a megújuló energiás beavatkozást, javasoljuk, hogy megújuló
energia hasznosítást célzó beruházásokat csak energetikai korszerűsítéssel együtt,
vagy energiafogyasztás szempontjából már felújított, vagy alapból korszerű épület
esetében támogassanak. Örvendetes, hogy a TOP is kiemeli, hogy „A megújuló energia
felhasználás növelésére irányuló beavatkozások – ahol arra igény és a
költséghatékonyság biztosítása mellett lehetőség van – energiahatékonyságot szolgáló
fejlesztések kíséretében, komplex felújítások révén javasoltak.” Viszont ezt kiegészíti
azzal, hogy „Ugyanakkor a megújuló energia felhasználás növelésére irányuló
fejlesztések önállóan is megvalósíthatók.”
 Javasoljuk, hogy eszközbeszerzések támogatása esetében szigorú környezetvédelmi
követelmények kerüljenek megfogalmazásra az anyag-, energia- és víztakarékosság
vonatkozásában is.
 Javasoljuk,
hogy
a
megújuló
energiatermeléssel
kapcsolatos
gazdaságfejlesztési projektek esetében írják elő a teljes életciklusra
kiterjedő szénlábnyom-számítást – megadott módszertan alapján. Az
épületkorszerűsítések/létesítések esetében pedig – különösen amennyiben esetleg
távfűtés kiváltása is célja a beavatkozásnak – szintén a teljes élettartamra vonatkozó
ÜHG kibocsátások összevetése volna kívánatos.
 Javasoljuk, hogy mind az új épületek építése, mind a felújítások esetében
törekedjenek a minél alacsonyabb energiaigényű épületek létesítésének támogatására.
 Javasoljuk, hogy létesítések, építések esetében írják elő az újrahasznosított
építőanyagok használatát – minimális %-ot határozva meg, a többletteljesítéseket az
értékelés során többletponttal jutalmazva.
 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 CO2-kibocsátást is) vizsgálatát írják elő, lehetőség
szerint előre megadott szempontrendszer alapján. Javasoljuk, hogy a klímabarát
építészeti megoldásokat részesítsék előnyben a felújítások és létesítések
kapcsán, tekintettel arra, hogy 2020 után az új épületekkel szemben az alacsony vagy
nulla energiafelhasználás amúgy is alapkövetelmény lesz. Új épületek esetében
továbbá a passzívház megoldások felé történő elmozdulás előírás kellene, legyen, vagy
legalább kedvezőbb elbírálás alá essen a pályázatok elbírálása során.
 Abban az esetben, ha az intézkedés nyílászárók cseréjét is lehetővé teszi,
javasoljuk az épületek megfelelő szellőzését és légcseréjét is a projektek
keretein belül előírni, így biztosítható, hogy a beltéri levegő minősége és az
épületek energetikai besorolása is megfelelő legyen.
 Javasoljuk, hogy zöld gazdaság terén tevékenykedő vállalkozásokat részesítsék
előnyben (pl. többletponttal) a pályázatok értékelése során.
 A kedvezményezettek adminisztrációs terheinek csökkentése keretében javasolt
elektronikus ügyintézésre, illetve a benyújtandó dokumentumok számának,
terjedelmének csökkentésére vonatkozó javaslatok rendkívül előremutatóak a
természeti erőforrásokkal való takarékos bánásmód tekintetében.
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 Javasoljuk, hogy – amennyiben a bölcsődei/óvodai fejlesztések egyáltalán
tartalmazhatnak majd energetikai korszerűsítési jellegű beavatkozásokat – a távhő
rendszerekről való leválását ne támogassák, illetve ahol lehetséges, az ahhoz való
csatlakozást preferálják a fűtési rendszerek esetleges korszerűsítése, illetve az új
létesítések kapcsán.
 Javasoljuk, hogy a gazdaságfejlesztési beruházások támogatása esetében
kiemelten kezeljék az energia-, és anyagtakarékosság (ideértve a
víztakarékosságot is) kérdését.
Közlekedés
 A közlekedési fejlesztések kapcsán hangsúlyozni kell a stratégiai szintű
megalapozottság és az összehangoltság (akár települések, akár közlekedési módok
között) szükségességét.
 Javasoljuk, hogy az infrastrukturális oldali hiányosságok oldását célzó projektek
esetében írják elő a közösségi, és/vagy nem motorizált közlekedési
megközelítési lehetőség javítási lehetőségeinek legalább a vizsgálatát. (Pl.
bölcsődék, óvodák esetében kerékpáros parkolás biztosítása.)
 Az 1. prioritáson belül megvalósuló útfejlesztések esetében azok az útszakaszok
élvezzenek prioritást, amelyeket a közösségi közlekedés is használ.
 A nem kötöttpályás járművek beszerzése, cseréje, ideértve a dízelüzemű járművek
vásárlásának lehetővé tétele környezeti és pénzügyi fenntarthatóság szempontjából is
fontos területe a közösségi közlekedés fejlesztésének. A rendkívül elöregedett,
elavult, magas légszennyezőanyag kibocsátású dízelbusz állomány cseréje
(a szolgáltatás zavartalan biztosítása mellett) a levegőminőség javításához is
elengedhetetlen és halaszthatatlan feladat. Örvendetes, hogy a korábbi javaslatnak
megfelelően az OP lehetőséget biztosít erre az integrált fejlesztések részeként, mely
lehetővé teszi a buszok átlagos élettartamának csökkentését, a kedvezőbb kibocsátási
normákkal rendelkező buszpark kialakítását.
 Javasoljuk, hogy a turisztikai fejlesztések során a környezetbarát megközelítési módok
lehetővé tételére (pl. közösségi közlekedés, kerékpárút, biztonságos kerékpártárolás)
is fordítsanak figyelmet.
 Az esetleges negatív hatások csökkentése érdekében javasoljuk, hogy a mobilitás
fokozását szolgáló programok kizárólag a közösségi közlekedés
fejlesztésével együtt valósulhassanak meg.
 Javasoljuk, hogy a közösségi közlekedés fejlesztése kapcsán a buszmegállókban az
árnyékolás, a fény visszaverés biztosítása is kötelező szempont legyen a kialakítás
során.
 Javasoljuk a nagyobb zaj- rezgésterhelésnek kitett lakott területek mellett az
útépítések, útfelújítások esetében a csendes útburkolat alkalmazásának támogatását.
Helyi gazdaságfejlesztés, településfejlesztés
 A helyi érdekű gazdaságfejlesztés egyik fontos vonulata a város és vidék partnersége.
Minden – a környezetgazdálkodással összefüggő – tevékenységet azon a szinten kell
megvalósítani, ahol a probléma kezelése a legnagyobb környezeti és egyéb haszonnal,
valamint a legkisebb környezeti kockázattal, illetve kárral jár.
 A terméklánc fejlesztések kapcsán törekedni kell a minél kisebb szállítási igényű
termékláncok kialakítására, az externális hatások csökkentésére a VP-vel összhangban
 Javasolt cél minden intézkedés vonatkozásában a helyi gazdaságfejlesztés
fenntartható területhasználatba való illesztése, a beépítettség korlátozása.
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 Javasoljuk, hogy a barnamezős beruházások előnyt élvezzenek a kiválasztás
folyamatában.
 Javasoljuk, hogy a termelők támogatást kapjanak a fenntartható műveléshez. Fontos,
hogy a VP és a TOP közötti koordináció, illetve integráció eredményeként a talajok
hosszú távú védelmére nagy hangsúly helyeződjön.
 Javasolt cél, hogy a térségi és helyi gazdaságfejlesztés ne járjon a jó minőségű
területek művelésből való kivonásával. Azon beavatkozások, melyek másként nem
megvalósítható módon települési zöldfelületek csökkenésével járnak, konfliktust
generálnak, javasolt azok beépítése esetén azonos értékű új zöldfelületek létrehozása,
ill. ennek támogatása.
 A településfejlesztési célú beavatkozásokban a társadalom – természet – környezet
kapcsolatrendszerét hangsúlyosan figyelembe kell venni, mind a fejlesztés, mind a
fenntartás szempontjából anyag-, energia-, és víztakarékos megoldások használatának
előtérbe helyezésével. Olyan megoldások támogatása javasolt, melyek üzemeltetése,
fenntartása hosszútávon biztosítható/biztosított.
 Javasoljuk a 2. prioritás támogatható tevékenységei közé a passzív zajcsökkentési
lehetőségeket (zajvédő fal, fokozott hanggátlású nyílászárók, védőfasorok) is
beemelni.
 A gazdaságfejlesztési beavatkozásoknál törekedni kell arra, hogy takarékosan
bánjanak a terület-igénybevétellel, kerüljék a zöldmezős beruházásokat és a kompakt
településszerkezetet őrizzék meg.
 A helyi gazdaságfejlesztési tevékenységek engedélyezése során különös tekintettel kell
lenni az épített környezet értékeinek védelmére.
Klímaadaptáció
 Javasoljuk a horizontális célkitűzések közé beemelni a klímavédelmet, ide
értve mind az ÜHG kibocsátás csökkentését, mind pedig a klímaváltozáshoz történő
alkalmazkodást, illetve a hatások csökkentését.
 Javasoljuk, hogy a kisléptékű vízgazdálkodási infrastruktúrafejlesztések (2. prioritás)
keretében is írják elő a klímaadaptációs szempontok figyelembe vételét, a
klímatudatos kialakítást.
 Javasoljuk, hogy a rehabilitációs pályázatoknál a zöldkörnyezet kialakítást nem
lehetőségként (pályázati pluszpont), hanem minimum feltételként kell
megfogalmazni.
Természetvédelem
 A TOP horizontális fejlesztési irányai közül hiányoljuk a környezet és
természet megóvását. A pályázati kiírások során minden esetben érvényesíteni kell
a környezeti fenntarthatóság köztük a természetvédelem, a biológiai sokféleség
megőrzésének szempontjait.
 A természetvédelmi szempontokat nem csupán a természetvédelmi oltalom alatt álló
területeken, hanem minden területen és tevékenységben érvényesíteni kell.
 Javasolt cél a biodiverzitás megőrzésének erőteljesebb figyelembevétele, a vidéki tájak
természeti értékeinek alaposabb felmérése, illetve ezt követő értékmegőrző
használata, fenntartható gazdasági hasznosítás keretében.
 Minden beavatkozásnál támogatandó a biológiai aktivitás fokozása, a zöldfelületek
mennyiségi növelése és minőségi javítása és a zöld építészeti elemek alkalmazása.
 Javasoljuk, hogy védett és Natura 2000 területen a turisztikai fejlesztések is csak a
területileg illetékes nemzeti park hozzájárulásával legyenek megvalósíthatók.
 A pályázati kiírásoknak ösztönöznie kell a biológiailag aktív felületek kialakítására.
2014. november

31

 Javasolt biológiailag aktív felületek kialakításának és a helyi természeti értékek
gyarapításának ösztönzése.
Környezettudatosság
 Javasoljuk, hogy eszközbeszerzések támogatása esetében szigorú környezetvédelmi
követelmények kerüljenek megfogalmazásra az anyag-és energiatakarékosság
vonatkozásában.
 Javasoljuk, hogy a marketing tevékenységek keretében az elektronikus
megoldásokat preferálják a papír alapúval szemben – az olyan erőforrásigényes, de vitatható hatékonyságú elem, mint pl. a szórólap pedig lehetőleg
egyáltalán ne legyen támogatható!
 Javasoljuk, hogy a környezeti szemléletformálás keretében a levegő minőségének
javítását érintő témákat is érintsenek. Pl.: környezetbarát közlekedési módok (nem
motorizált közlekedés, közösségi közlekedés használata) és üzemanyag-takarékos
vezetés népszerűsítése, zöldhulladék égetés és fűtési célú hulladék égetésének
elkerülését célzó kampány, stb.
 Javasoljuk, hogy létesítések, építések (pl. 1. prioritás, 2. prioritás 4. prioritás
intézkedései) esetében írják elő az újrahasznosított építőanyagok használatát –
minimális %-ot határozva meg, a többletteljesítéseket az értékelés során
többletponttal jutalmazva.
 Javasolt cél – a környezettudatosság érdekében – a közösségi és egyéni jó gyakorlatok
terjesztése (oktatás és bevonás útján) a foglalkozási tevékenység és a magánélet
vonatkozásában egyaránt, valamint a helyi gazdaságra és az azt meghatározó
szereplőkre jellemző termelés- és fogyasztásorientáltságnak a fenntarthatóság iránti
elkötelezettségre váltása. Kiemelt terepe kell, hogy legyen a környezettudatosság
terjesztésének a közoktatás, ahol a jövő generációi kaphatnak alapokat a fenntartható
életmódhoz.
 Javasoljuk, hogy a kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
támogatható tevékenységei között jelenjenek meg a passzív zajcsökkentési lehetőségek
(zajvédő fal, fokozott hanggátlású nyílászárók, védőfasorok).
 A kedvezményezettek adminisztrációs terheinek csökkentése keretében javasolt
elektronikus ügyintézésre, illetve a benyújtandó dokumentumok számának,
terjedelmének csökkentésére vonatkozó javaslatok rendkívül előremutatóak a
természeti erőforrásokkal való takarékos bánásmód tekintetében.

6. A környezetvédelmi javaslatok hatása a program alakulására
Az NFÜ-vel történt szerződéskötés után összeállítottuk a projektindító jelentést, melyben
bemutattuk az SKV-k tervezett tematikáját, munkamenetét és ütemezését. Az ennek
figyelembe vételével elkészült a munkaterv, melyet kiküldtük a tervezőknek.
Minden OP tekintetében a tervezőkkel végzett egyeztetéssel elkészült az SKV során
figyelembe vett két értékelési kritérium rendszer:
 a fenntarthatósági kritériumok rendszere (az általunk korábban használt értékrend
továbbfejlesztésével)
 a környezetvédelmi célok (a közösségi és hazai gazdasági-társadalmi-környezeti
meghatározó dokumentumokból leszűrt, a tervezési rendszer egésze számára
figyelembe veendő környezeti célok alapján)
A TOP SKV értékelés során végzett több körben zajlottak egyeztetések, megbeszélések a
tervezőkkel és az ex ante értékelőkkel. Érzékelhető, hogy az OP tervezőkkel a munka

2014. november

32

során folyamatos és jó együttműködés működött, ami azzal is járt, hogy sok
kisebb javító szándékú észrevételünk beépült az anyagba.
Néhány OP változtatás az SKV javaslatok hatására:
 A TOP 6.0 a megyei jogú városokat külön prioritás alá rendezte, ezáltal a jellemzően
várostérségi, rurális térségeket érintő beavatkozások az 1-5. prioritásban kaptak
helyet.
 A korábbi Környezeti jelentés javaslataiból sok beépült (pl. 2. prioritás esetében,
szemléletformálás beépítése, buszbeszerzés stb.)
 Megszületett a horizontális szempontok specifikációjára vonatkozó szándék, kezd
tartalommal megtelni a fenntarthatóság fogalma, az előzőekhez képest.
 A TOP 6.0-ában az OP 11. fejezetében már megjelent a fenntarthatósághoz kapcsolódó
javaslataink egy része.
 Az energetikai területen a TOP már kiemeli, hogy a megújuló energia alkalmazásának
legalább a megfontolása kötelezően előírt eleme legyen minden új építmény
létesítésével járó projekt esetében. Ugyancsak megjelenik benne, hogy amennyiben
energetikai beavatkozások is támogathatóak lesznek, akkor a világítás korszerűsítése
is támogatható tevékenység legyen.
 A nem kötöttpályás járművek beszerzése, cseréje, ideértve a dízelüzemű járművek
vásárlásának lehetővé tétele környezeti és pénzügyi fenntarthatóság szempontjából is
fontos területe a közösségi közlekedés fejlesztésének. A rendkívül elöregedett,
elavult, magas légszennyezőanyag kibocsátású dízelbusz állomány cseréje
(a szolgáltatás zavartalan biztosítása mellett) a levegőminőség javításához is
elengedhetetlen és halaszthatatlan feladat. Örvendetes, hogy a korábbi javaslatnak
megfelelően az OP lehetőséget biztosít erre az integrált fejlesztések részeként, mely
lehetővé teszi a buszok átlagos élettartamának csökkentését, a kedvezőbb kibocsátási
normákkal rendelkező buszpark kialakítását. Javasoltuk, hogy az ipari parkhoz
kapcsolódó és hasonló fejlesztések során a környezetbarát megközelítési módok
lehetővé váljanak (dolgozók számára közösségi közlekedés, szállítás esetében vasúti,
esetleg vízi megközelíthetőség biztosítása) is fordítsanak a lehetőségekhez mérten
figyelmet), mely szintén beépült az OP-be.
 Az általunk kifogásolt biomassza-égetés preferálása eltűnt a programból, jóval
körültekintőbb formában van hivatkozás a megoldás alkalmazására. Ugyanakkor a
forrásallokáció még mindig ennek a megoldásnak a dominanciáját sejteti .
Tehát összességében az utolsó változat sok, az SKV által javasolt, környezeti
és fenntarthatósági szempontból kedvező változtatást tartalmaz. Meg kell
jegyezni, hogy a kapcsolat fordított irányba is működött: a viták során a
tervezői megállapítások, vélemények is javították az SKV-t.
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