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Jelen munka tárgya a 2014 - 2020-as tervezési időszak Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program (VEKOP) prioritási tengelyeinek és specifikus céljainak (Stratégiai) Környezeti
Vizsgálata (továbbiakban SKV). A Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően
készül. A feladat része a környezetvédelmi szempontok érvényesülésének segítése az Operatív
Program (OP) véglegesítésének folyamatában, valamint a kapcsolódó környezeti értékelés
elkészítése, beleértve az értékelés társadalmi egyeztetésének lebonyolítását és dokumentálását is.
A környezeti vizsgálat jelen fázisa a VEKOP 5.0 (2014. november 6.) változatára készült. Az
értékelési munka a következő lépésekből állt:
A. Az elkészített munkatervet honlapon társadalmasítottuk, illetve a tervezőkkel
egyeztettük. A visszajelzéseket a további munkafolyamatban figyelembe vettünk.
B. A tervezői-értékelői csapatokon belüli többszöri egyeztetéssel elkészült az SKV során
figyelembe vett két értékelési kritérium rendszer:
• Fenntarthatósági kritériumok rendszere, az eddig használt táblázat tovább
fejlesztésével
• Környezetvédelmi célok, egy részletes alapozó munkaanyag alapján.
B. Az OP 2.0-ás, első változatának előzetes értékelésére 2013 szeptemberéig került sor,
mely a tervezőknek és ex-ante készítőknek átadásra került. Párhuzamosan értékelő
tanulmány készült a PM júniusi verziójára is.
C. Az Országos Környezetvédelmi Tanács 2013. október 3-i plenáris ülésén tárgyalta
a 2014-2020 programozási időszak programjai Stratégiai Környezeti Vizsgálata
tematikáját. A Tanács elvárásait a további munkába beépítettük.
D. Az OP-k 3.0 változatára 2013 október - november folyamán teljes SKV dokumentáció
és közérthető összefoglaló készült, mely felkerült véleményezésre az NFÜ honlapjára
2013. november végén. A véleményezés tehát a teljes Op és a teljes SKV dokumentum
alapján történhetett. E változat alapján regionális partnerségi fórumokat rendeztünk a
hét régió egy-egy meghatározó városában 2013. december közepén, hogy az érintettek
észrevételei a tervezési folyamat közben megvalósulhasson. Mind a releváns elektronikus
véleményeket, mind a fórumokon érkezett észrevételeket további munkánkba beépítettük.
2014 februárjában az Országos Környezetvédelmi Tanács ülésén bemutattuk az SKV,
amelyet tagok jónak tartottak és véleményeztek.
E. 2014. március-május folyamán a javított VEKOP 4.0-ás változata alapján a szükséges
mértékben többször átdolgoztuk az SKV dokumentációt. Megállapításainkat az OP ex-ante
értékelésébe beépítettük.
G) Az EU véleményezte az OP 4.0-ás változatát és annak ex ante értékelését és környezeti
értékelését. Ez alapján a VEKOP átdolgozásra került. Jelen változat az EU vélemény alapján
átdolgozott OP 5.0-ás változatára készült figyelembe véve az EU vélemény SKV-ra
vonatkozó részét 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.
A SKV a tervezés teljes folyamatában, így már annak korai szakaszaiban is támogatja a tervezőket
abban, hogy az egyes operatív programokban hogyan lehet a környezeti követelményeket a
legmegfelelőbben megjeleníteni, és a környezeti fenntarthatóság irányába kedvező
2014. november
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elmozdulásokat elérni. Ennek érdekében az SKV készítők 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. A
partnerek véleményét a jelentés megfogalmazásakor figyelembe vettük. Jelen OP változat
november folyamán újabb társadalmasításra kerül. Ennek SKV-ra vonatkozó megállapításait a
véglegesítés során beépül a dokumentumba.

2.

A vizsgálat tárgya és néhány fontos módszertani kérdése

A környezeti vizsgálat kiindulópontja egy egységes, prioritástengely - célrendszer specifikus
módszertan, tematika kialakítása volt 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 VEKOP-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 VEKOP 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?
Az SKV eredményei két fő részre oszthatók. Egyrészt környezeti szempontból minősíti az
Operatív Program megvalósulása nyomán kialakuló várható új állapotokat, véleményt alkot a
programok prioritásai, beavatkozásai környezeti és fenntarthatósági teljesítményéről. Másrészt
segíti megtalálni a környezeti szempontból optimális, legnagyobb eredménnyel és legkisebb
kockázattal járó. Ehhez alkalmazható javaslatokat kell megfogalmazni, a tervek és a későbbi
pályázati kiírások környezeti megfelelőségének elősegítése céljából.
***
Az SKV tárgya a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 5.0 (2014. november 6.)
verziója. A VEKOP prioritástengelyeit, specifikus céljait és intézkedéseit a következő, 1.
táblázatban mutatjuk be. Az utolsó oszlopban röviden értékeljük, hogy az egyes intézkedések
lehetnek-e környezeti, illetve életminőségi hatásai, valamint, hogy az intézkedések jellegének
ismeretében hozzájárulhatnak-e a fenntartható fejlődéshez, a területi egyenlőtlenség
csökkentéséhez.
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1. táblázat
Prioritások
Specifikus
célkitűzések

1.2. Vállalkozások
növekedési
potenciáljának
erősödése Pest
megyében

1.3. Vállalkozások
külpiaci jelenlétének és
az ezt támogató
együttműködésekben
való részvételének
erősödése

Támogatandó tevékenységek
kék = közvetlen vagy közvetett módon
környezetalakító
sárga = nem környezeti hatású
zöld = vegyes jellegű

Intézkedések

1. pt.: Vállalkozások versenyképességének javítása
Országosan egységesen
1.1. Versenyképes
elérhető vállalkozói mentorvállalkozói tudás
hálózat mentorszervezeteinek
elterjesztése
és koordinációjának
kialakítása a KMR-ben
Kis- és középvállalkozások
kapacitásbővítő fejlesztéseinek
támogatása Pest megyében
Az üzleti infrastruktúra
fejlesztésének támogatása Pest
megyében
Kis- és középvállalkozások
külpiacra jutásának
támogatása

Vállalkozások
együttműködésének
támogatása

A VEKOP felépítése, tartalma, várható hatása

központi koordináló szerv kialakítása, mely
helyi/regionális mentorszervezetek non-profit és
for-profit szervezetek konzorciumaként működik
és segíti a vállalkozások túlélési esélyeinek
javulását
Pest megye területén a termelő tevékenységet
végző, feldolgozóipari kis- és középvállalkozások
egyszeri technológiai ugráshoz segítése, ezáltal
segítse integrálódásukat a regionális, nemzeti, de
főleg nemzetközi termelési láncokba
üzleti infrastruktúrák (pl. ipari, ill. tudományos
és technológiai parkok, ipari területek, logisztikai központok, inkubátorházak) támogatása
külpiaci érvényesüléséhez szükséges (pl. marketing, márkaépítés, piaci betörés, üzleti kapcsolatfelvétel), és a piacra jutáshoz szükséges (pl.
külföldi vásárokon és kiállításon részvétel, cégprezentáció, önálló árubemutató, üzletember
találkozó szervezése) tevékenységek támogatása
vállalkozói együttműködések (pl. klaszterek,
beszállítói hálózatok, turisztikai desztináció
menedzsment szervezetek), kialakulását, fejlődését, szervezeti működésének javulását, szolgáltatások bővítését és azok színvonalának emelését

Tevékenységek
jelleg




szervezetfejlesztés
egyéb támogatás



technológia
fejlesztés
gépi berendezések
beszerzése




infrastruktúra
fejlesztés

Várt eredmény

javulnak a
vállalkozások túlélési
esélye
fejlődik termékportfólió, erősödik
piaci pozíció, nő a
gazdasági teljesítmény, javul a
termelési folyamatok
anyag- és energiaintenzitása
hazai vállalkozások
jobban ki tudják
használni az egységes
európai piac és egyéb
külpiacok nyújtotta
előnyöket

1. Környezeti hatás lehet-e
2. Életminőségi hatás
lehet-e
3. Hozzájárulhat-e a
fenntartható fejlődéshez
4. területi egyenlőtlenség
csökkentéséhez

1. nem
2. nem
3. lehet
4. országos hatókörű
1. igen (kedvező - anyag
és energiaintenzitás)
2. nem
3. igen
4. igen (fejletlenebb Pest
megyére vonatkozik)
1. nem
2. nem
3. lehet
4. nem



egyéb támogatás



együttmüködés
támogatása
(egyéb
támogatás)

vállalkozások
eredményesebben
tudnak új piacokra
belépni

1. nem
2. nem
3. lehet
4. nem



termék- és
szolgáltatásfejlesztés
technológiaátadás
egyéb támogatás

a tudásfelhasználás
és –áramlás
erősödik, nő a
kutatásfejlesztési
ráfordítások szintje

1. lehet (környezeti
K+F+I-vel biztos lenne)
2. nem
3. lehet
4. országos hatókörű

2. pt.: Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció

2.1. A vállalati K+I
aktivitás bővülése

2014. november

Vállalati K+I tevékenység
támogatása



prototípus,
termék,
technológiaés
szolgáltatás-fejlesztés támogatása, az ún.
MVP vagy demonstrációs fázis eléréséig, ill.
esetenként azon túl, a piacra lépésig
innovációs (start-up és spin-off) ökoszisztéma kiépülésének különböző eszközökkel
történő támogatása
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Prioritások
Specifikus
célkitűzések

2.2. Stratégiai K+I
hálózatok számának
növelése a K+F tevékenységet folytató
vállalatok, valamint a
közfinanszírozású és
nonprofit kutatóhelyek
között
2.3. A K+I kapacitások
megerősítésével
növekvő H2020
részvétel a
közfinanszírozású és
nonprofit kutatóhelyek,
valamint a
vállalkozások körében

Tevékenységek
jelleg

Várt eredmény

1. Környezeti hatás lehet-e
2. Életminőségi hatás
lehet-e
3. Hozzájárulhat-e a
fenntartható fejlődéshez
4. területi egyenlőtlenség
csökkentéséhez



együttmüködés
támogatása
(egyéb
támogatás)

hosszú távú és
sikeres K+I partnerségek számának
emelkedése, ill. a
vállalkozások és
kutatóhelyek innovációs lehetőségeinek
bővülése

1. lehet (környezeti
K+F+I-vel biztos lenne)
2. nem
3. lehet
4. országos hatókörű



infrastruktúra
fejlesztés
egyéb támogatás

H2020 programban
való magyar részvétel
és teljesítmény
markáns növelésének

1. nem
2. nem
3. lehet
4. nem

Támogatandó tevékenységek
kék = közvetlen vagy közvetett módon
környezetalakító
sárga = nem környezeti hatású
zöld = vegyes jellegű

Intézkedések



Stratégiai K+I hálózatok
számának növelése





Kutatóintézeti kiválóság és
nemzetközi együttműködések
támogatása




újonnan kialakított, valamint a már
előzményekkel rendelkező stratégiai K+I
együttműködések támogatását
nagyméretű K+I projektek közös keretben
történő
közvetlen
támogatását
(K+F
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések – integrált nemzeti programok
H2020 programban való haza részvételt
támogató célzott akciók
K+I infrastruktúra és kapacitás - a kutatási
és innovációs (K+I) kiválóság fejlesztése, és
különösen
az
európai
érdekeltségű
kompetenciaközpontok
támogatása
érdekében történő – megerősítését
hazai kutatóhelyek elavult K+I műszerállományának fejlesztését, korszerűsítését
nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való
részvétel támogatása



3. pt.: Infokommunikációs fejlesztések
3.1. Az IKT szektor
nemzetközi
versenyképességének
növelése

Versenyképes
fejlesztés

IKT

szektor

ösztönözni szükséges az IKT cégek és a
felsőoktatás együttműködését, illetve segíteni az
infokommunikációs start-up cégeket

magas szintű, biztonságos elektronikus
közigazgatás, közszolgáltatások működési
Kormányzati
szélessávú alapfeltételét biztosító korszerű és gazdaságos
hálózatok fejlesztése
kormányzati és hatósági távközlési hálózatok
fejlesztése, elavuló aktív eszközök
modernizációja
4. pt.: A Közép-Magyarországi Régió (KMR) turisztikai és természetvédelmi fejlesztései
3.2. Nagy sávszélességű
kapcsolat biztosítása az
ellátatlan
állami
intézményeknél

4.1. Turisztikai költés
növelése a kulturális és
természeti
örökségi
helyszíneken

2014. november

Kulturális és természeti
örökség védelme

fenntartható turisztikai termékek, hálózatos
fejlesztések, tematikus utak, kiemelt helyszínek
támogatása




oktatásfejlesztés
egyéb támogatás



infokommunikációs fejlesztés
eszköz-fejlesztés





infrastruktúra
fejlesztés

az IKT iparág legyen
nemzetközi
versenyképességének
növekedése révén az
egyik húzóerő a
gazdaságban
állami és önkormányzati intézményeknél az elérhető
átlagos sávszélesség
ötszörösére
növekszik
turisták költésének
növekedése, természeti és kulturális
erőforrások
megőrzése

1. nem
2. nem
3. lehet
4. nem
1. nem
2. nem
3. lehet
4. nem

1. nem
2. nem
3. igen
4. nem
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Prioritások
Specifikus
célkitűzések

Intézkedések

Támogatandó tevékenységek
kék = közvetlen vagy közvetett módon
környezetalakító
sárga = nem környezeti hatású
zöld = vegyes jellegű

Tevékenységek
jelleg

4.2. A közösségi jelen- A közösségi jelentőségű
közösségi jelentőségű természeti értékek, illetve
tőségű természeti érté- természeti értékek hosszú távú a hazai Natura 2000 hálózat megőrzését és
kek hosszú távú megőr- megőrzését és fejlesztését,
fejlesztését a fajok és élőhelyek természetvédelmi
 tudományos
zésének, valamint az valamint az EU Biológiai
helyzetének valós terepi adatokon alapuló
felmérések
EU Biológiai Sokféleség Sokféleség Stratégia 2020
felmérése alapozza meg országos, a KMR-re is
támogatása
Stratégia
hazai célkitűzéseinek hazai szintű
kiterjedő felmérése és feltérképezése, állapotuk
megvalósításának
megvalósítását megalapozó
meghatározása, valamint az ökoszisztémamegalapozása
stratégiai vizsgálatok
szolgáltatások komplex értékelése
5. pt.: Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása
vállalkozások épület-, valamint gazdasági5.1. Az energiahatéVállalkozások
termelési folyamatainak energiahatékonyságára
konyság és a megújuló
energiahatékonyság-, valamint
vonatkozó korszerűsítései, továbbá megújuló
 korszerűsítés
energiaforrások
megújuló energia növelését
energiaforrásokra támaszkodó fejlesztései, vagy
alkalmazásának
 felújítás
célzó fejlesztéseinek
komplex (hatékonyságot célzó fejlesztés
növelése a vállalkozói
támogatása
megújuló energia alkalmazásával együtt)
szektorban
beruházási programjai
5.2. Lakóépületek energetikai korszerűsítése,
Energiahatékonyság és
valamint távhő- és hőmegújuló energia felhasználás
ellátó rendszerek enernövelését célzó projektek külső
lakóépületek, valamint a távhő- és hőellátó
 pénzügyi
giahatékony fejlesztése
forrásbevonási lehetőségeinek
rendszerek energetikai korszerűsítését
támogatás
és a megújuló energiajavítása a Középforrások alkalmazásáMagyarországi Régióban
nak növelése
 Regionális és helyi kerékpárforgalmi hálózat  kerékpárút építés,
korszerűsítés,
fejlesztése: Helyi, helyközi, hivatásforgalmi,
kiszolgáló
turisztikai és egyéb célú kerékpárutak
létesítmény
építése és felújítása, a régió kerékpáros
építés, kölcsönző
közlekedési infrastruktúrájának bővítése, a
5.3.Fenntartható
hálózat
Fenntartható
műszakilag és forgalomtechnikailag nem
multimodális mobilitás
kialakítása
közlekedésfejlesztés
megfelelő kerékpárutak, balesetveszélyes
elősegítése
(BUBI)
gócpontok korrekciója
 Országos kerékpárút-hálózatokhoz való  monitoring
rendszer létesítés
csatlakozás biztosítása, már meglévő elemek
(KENYI)
hálózatba
szervezése
környezetileg
fenntartható módon
 parkoló építés

2014. november

Várt eredmény

1. Környezeti hatás lehet-e
2. Életminőségi hatás
lehet-e
3. Hozzájárulhat-e a
fenntartható fejlődéshez
4. területi egyenlőtlenség
csökkentéséhez

hozzájárulás az
ökoszisztémaszolgáltatások hosszú
távú megőrzéséhez és
fejlesztéséhez

1. nem
2. nem
3. igen
4. nem

alacsonyabb
energiaigényű
épületek száma nő,
energiahatékonyság javul

1. igen (épített elemek +
kedvező
energiahatékonyság)
2. igen
3. igen
4. nem

energiahatékonyság javul,
károsanyag
kibocsátás csökken

1. igen (épített elemek +
kedvező
energiahatékonyság)
2. igen
3. igen
4. nem

napi utazások esetén
fő közlekedési
eszközként gyalogos,
kerékpáros vagy
közösségi közlekedési
módot választók
részaránya növekszik

1. igen (épített elemek,
levegő, zaj + kedvező
forgalomcsökkenés)
2. igen
3. igen
4. nem
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Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 5.0 változat
Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Prioritások
Specifikus
célkitűzések

Támogatandó tevékenységek
kék = közvetlen vagy közvetett módon
környezetalakító
sárga = nem környezeti hatású
zöld = vegyes jellegű

Intézkedések

1. Környezeti hatás lehet-e
2. Életminőségi hatás
lehet-e
3. Hozzájárulhat-e a
fenntartható fejlődéshez
4. területi egyenlőtlenség
csökkentéséhez

Tevékenységek
jelleg

Várt eredmény

építés,
korszerűsítés
kapacításbővítés
eszközbeszerzés

bölcsődék és óvodák
száma, kapacitása nő,
ellátási színvonal
javul, így szülők
munkavállalási
hajlandósága nő

1. igen (épített elem)
2. igen
3. lehet
4. nem derül ki

infrastruktúra
fejlesztés
köztér
és
zöldfelület
rehabilitáció
társ.-szoc.
intézkedések

társadalmilag és
fizikailag leromlott
településrészeken élő
lakosság
életminősége javul,
további leromlása
akadályozott

1. igen (épített elemek,
zöldfelületek)
2. igen
3. igen
4. igen



Kerékpáros közlekedés közösségi közlekedéshez való kapcsolódása: a kerékpáros
közlekedést kiszolgáló létesítmények, infrastruktúraelemek fejlesztése, B+R rendszerek
fejlesztése, közlekedési csomópontokban
kerékpártárolók,
a
kerékpár-kölcsönző
hálózat (BUBI) kiterjesztése
5.3. folyt.
 KENYI kiépítése és a térinformatikai alapú
kerékpárút-nyilvántartás megvalósítása, a
kerékpáros közlekedés népszerűsítése, a
városi kerékpározás biztonságának növelése,
együttműködés civil szervezetekkel
 P+R rendszerek fejlesztése
6. pt.: Települési környezet- és közszolgáltatások fejlesztése
6.1. Kisgyermeket
nevelő szülők
munkavállalásának
támogatása

Bölcsődék és családi napközik,
valamint óvodák
infrastrukturális fejlesztései

bölcsődék, óvodák infrastrukturális fejlesztései:
alapítása, épület építése, felújítása, bővítése,
átalakítása és a szolgáltatás minőségének
növekedéséhez szükséges eszközbeszerzés







lakhatási körülmények javítása szociális
bérlakások felújítása, komfortfokozatának
emelése,
továbbá
az
életveszélyes
lakóépületek bontása mellett új szociális
bérlakások építése, vásárlása
6.2. A leromlott
 célcsoport számára fókuszált szociális,
településrészeken élő
A leromlott településrészeken
közösségi, közterületi, rekreációs infraalacsony státuszú
élő alacsony státuszú lakosság
struktúra kialakítása, fejlesztése: közterek,
lakosság
életkörülményeinek javítása,
közparkok, közterületi játszóterek, szabadéletkörülményeinek
társadalmi és fizikai
téri közösségi terek, városi zöldfelületek,
javítása, társadalmi és
rehabilitációja
gyalogos zónák infrastrukturális fejlesztése,
fizikai rehabilitációja
kiegészítő jellegű közlekedési fejlesztése
 társadalmi hátrányok kompenzálását célzó
szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési és közbiztonsági
programok „szoft” típusú tevékenységek
6.3. Egészségügyi, szociális és gyermek-védelmi infrastruktúra fejlesztés
Kidolgozás alatt

2014. november
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Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 5.0 változat
Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Prioritások
Specifikus
célkitűzések

Intézkedések

Támogatandó tevékenységek
kék = közvetlen vagy közvetett módon
környezetalakító
sárga = nem környezeti hatású
zöld = vegyes jellegű

7. pt.: Társadalmi együttműködést szolgáló és a humánerőforrás fejlesztését támogató programok
 rászoruló családokban élő gyermekek esély- 
teremtését célzó programok

mélyszegénységben, valamint nagyarányú
7.1. Társadalmi
Kiemelt társadalmi
alacsony státuszú népességgel rendelkező 
együttműködés
felzárkóztatási programok
területeken
élők
felzárkózását
segítő
erősítése

integrált
programok
(pl.
lakóterület

rehabilitáció, közösségi házak kialakítása,

sportolási lehetőségek megteremtése)
 helyi közösségek és a hátrányos helyzetűek,
romák civil szerveződését fejlesztő program
7.1. folyt.
 szakmai
együttműködések
(szakmai
műhelyek) létrehozása
szociális szolgáltatások minőségi fejlesztése a

Szociális intézményi háló
szolgáltatás színvonalának növelése, a hozzáférés
tartalom- és szolgáltatás
7.2. Magasabb
egyenlőtlenségeinek mérséklése és az állami
fejlesztése
színvonalú humán
kiadások hatékonyabb felhasználásának javítása
közszolgáltatások
Egészségügyi ellátórendszer
új egészségfejlesztési irodák létrehozására, illetve 
nyújtása
szolgáltatás- és szolgáltatása már meglévők szolgáltatásainak fejlesztésére
fejlesztése
(pl. megelőzés, krónikus betegségmenedzsment)

 korai iskolaelhagyás arányának csökkentését
célzó megelőző és intervenciós programok
fejlesztése,
intézményi
bevezetése,
a
szükséges tartalmi-tantervi és módszertani
ismeretek elterjesztése

7.3. A köznevelés
 nevelési-oktatási
intézmények
tanórai,
esélyteremtő
Esélyteremtő és kompetenciatanórán kívüli és szabadidős tevékenységeit

szerepének javítása és
fejlesztést célzó programok a
 nemzetiségi
tanulók
nevelésének
és
hátránykompenzációs
köznevelésben
oktatásának fejlesztése

képességének erősítése
 nem-formális
és
informális
tanulási
formákat (elsősorban tanodák, illetve tanoda
típusú fejlesztések)
 tartalmi, módszertani fejlesztések
 közösségi kultúra fejlesztése

2014. november

Tevékenységek
jelleg

szegregált
lakóterületek
rehabilitációja
egyéb támogatás
oktatás, képzés
tanácsadás
szervezetfejlesztés

Várt eredmény

rászorulók számának
csökkenése, javulnak
a roma és mélyszegénységben élő
gyermekek életesélyei,

1. Környezeti hatás lehet-e
2. Életminőségi hatás
lehet-e
3. Hozzájárulhat-e a
fenntartható fejlődéshez
4. területi egyenlőtlenség
csökkentéséhez

1. igen (épített elemek)
2. igen
3. igen
4. igen

csökkennek a
szociokulturális
hátrányaik
oktatás, képzés
szervezeti
korszerűsítés
szolgáltatás
javítás
oktatás, képzés

oktatás,
képzés
fejlesztése
tartalom
fejlesztés
köznevelési
programok

lakosság eléri a
megfelelő minőségű
közszolgáltatásokat

oktatás minősége,
képzettség javul,
hallgatói hozzáférés
növekszik, különös
tekintettel a
hátrányos helyzetűek
részvételére, a
gazdaság és
felsőoktatás
kapcsolata erősödik

1. nem
2. igen
3. lehet
4. nem

1. nem
2. igen
3. lehet
4. nem
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Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 5.0 változat
Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Prioritások
Specifikus
célkitűzések

Támogatandó tevékenységek
kék = közvetlen vagy közvetett módon
környezetalakító
sárga = nem környezeti hatású
zöld = vegyes jellegű

Intézkedések



7.4. A felsőfokúnak
megfelelő szintű
oktatás hozzáférhetőségének javítása

A felsőoktatás képzési és
kutatási rendszerének komplex
fejlesztése






7.5. Az egész életen át
tartó tanulásban való
részvétel növelése

Kompetenciafejlesztés a
foglalkoztathatóság javítása és
egyes humán közszolgáltatások
színvonalának növelése
érdekében




a felsőoktatási intézmények képzési kapacitásainak fejlesztése,
az intézmények munkaerő-piaci kapcsolatainak fokozása,
a tudásháromszög érvényesítése érdekében
az oktatás – kutatás – innováció egymásra
épülésének erősítése,
szervezet- és humánerőforrás fejlesztések
(képzési programok központi kidolgozás és
képzések lebonyolítása) támogatása
felsőoktatási kutatási kapacitások és képességek fejlesztése
halmozottan hátrányos helyzetű csoportok
munkaerő-piaci eszközökben való részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
szociális képzések fejlesztése
egészségügyi ágazat humán erőforrásának
fejlesztése és képzése

Tevékenységek
jelleg



Várt eredmény

1. Környezeti hatás lehet-e
2. Életminőségi hatás
lehet-e
3. Hozzájárulhat-e a
fenntartható fejlődéshez
4. területi egyenlőtlenség
csökkentéséhez

oktatás,
képzés
fejlesztése
tartalom
fejlesztés
személyi
fejlesztése

minőségibb
felsőoktatás

1. nem
2. nem
3.nem
4. nem





segítségnyújtás
tanácsadás
oktatás, képzés

fejlődnek a hátrányos
helyzetű személyek
foglalkoztathatóságot
javító kompetenciái,
mindenki számára
elérhető és magasabb
színvonalú
szolgáltatásokat
nyújtó ellátórendszer

1. nem
2. igen
3. lehet
4. nem




egyéb támogatás
együttműködés




képzés
kapacitásfejlesztés
egyéb támogatás

az álláskeresők
foglalkoztathatósága, képzettsége,
munkavállalási
hajlandósága, a
munkaerőpiaci
szolgáltatások
minősége, személyre
szabott jellege javul

1. nem
2. igen
3. lehet
4. nem




8. pt.: Foglalkoztathatóságot szolgáló programok

8.1. Az álláskeresők –
különösen az alacsony
iskolai végzettségűek –
munkaerő-piaci
integrációja

Az álláskeresők – különösen az
alacsony iskolai végzettségűek
– foglalkoztathatóságának
javítása hatékonyabb aktív
eszközök segítségével

Munkaerő piaci szolgáltatások
fejlesztése

2014. november

álláskeresők részére nyújtott aktív munkaerőpiaci eszközök, azaz szolgáltatások, ösztönzők és
támogatások (pl. munkaerőpiaci relevanciával
bíró képzés, foglalkoztatási támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatás, közvetítés, mobilitási
támogatás) állásfeltárás, a munkáltatókkal
folytatott szorosabb együttműködés
foglalkoztatási szolgálat által nyújtott szolgáltatások minőségének, célzottságának, kapacitásainak javítása, szolgáltató, támogató, fejlesztő,
közvetítő szerepének erősítése, személyre szabott
közvetítés, belső képzés, eszköztár fejlsztés,
nyomonkövetés modernizálása
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Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 5.0 változat
Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Prioritások
Specifikus
célkitűzések

8.1. folyt.

Támogatandó tevékenységek
kék = közvetlen vagy közvetett módon
környezetalakító
sárga = nem környezeti hatású
zöld = vegyes jellegű

Intézkedések

Nem állami szervezetek
komplex foglalkoztatási
programjai

8.2. A sem foglalkoztatásban, sem oktatásban vagy képzésben
nem résztvevő (ún.
NEET) fiatalok Ifjúsági
Garanciához
való
hozzáférése biztosított

Az Ifjúsági Garanciához
kapcsolódó foglalkoztatási
támogatások

8.3. A fiatalok részvétele nő a gyakornoki
és a vállalkozóvá válást
segítő programokban

Gyakornoki program és
vállalkozóvá válás támogatása
a fiatalok körébe

komplex, a munkaerőpiaci integrációt célzó
foglalkoztatási programok egy-egy specifikus
célcsoport munkaerő-piaci problémáinak
orvoslására, foglalkoztatáspolitika eszközeinek
fejlesztése, megújítása, a személyre szabottság
erősítés, transznacionális együttműködés
 ifjúsági garanciához kapcsolódó támogatások: állásközvetítés, gyakornoki program,
munka-tapasztalatszerzés
támogatása,
bértámogatás, mobilitási támogatás,
 vállalkozóvá válás támogatása,
 szakképzési lehetőség, az oktatásba való
visszalépés segítése, kompetenciafejlesztés,
 mentorálás, pályaorientáció, tanácsadás
vállalatok ösztönzése gyakornoki helyek
kialakítására


8.4. A munkaerő-piaci
szereplők a munkaszervezési módszerek és
munka minősége terén
történő aktivitásának és
tudatosságának
növekedése

2014. november

Munkahelyi rugalmasság és
munka minőségének
ösztönzése



működéshez igazított rugalmas munkaszervezési módszerek elsajátításának, a
gazdasági szereplők rugalmas foglalkoztatás
munkaszervezés előnyeiről tájékoztatás
munkaerő-piaci rugalmassághoz szükséges
szerkezetváltáshoz és egyéb társadalmigazdasági változásokhoz való alkalmazkodás
támogatása, különösen a pozitív munkaerőpiaci átmenetek segítése érdekében (például
a munkahelyük elvesztésével fenyegetettek
újbóli elhelyezkedését segítő szolgáltatásokkal, képzéssel, célzott munkaerő-költség
csökkentéssel)

Tevékenységek
jelleg




Várt eredmény

kapacitásfejlesztés
munkaerőpiaci
szolgáltatás
fejlesztés
egyéb támogatás

1. Környezeti hatás lehet-e
2. Életminőségi hatás
lehet-e
3. Hozzájárulhat-e a
fenntartható fejlődéshez
4. területi egyenlőtlenség
csökkentéséhez

1. nem
2. igen
3. lehet
4. nem

bértámogatás
képzés
munkaerőpiaci
szolgáltatás
fejlesztés

nem foglalkoztatott
és nem tanuló 15-24
éves fiatalok állásajánlatot, képzettség,
tudás, kompetenciák
megszerzéséhez
segítséget kapnak

1. nem
2. igen
3. lehet
4. nem



többletköltségek
kompenzálása

25 év alatti fiatalok
jobban hozzáférnek a
gyakornoki helyekhez
és több vállalkozást
indítanak

1. nem
2. igen
3. lehet
4. nem



tájékoztatás,
képzés
szervezet és
szervezés
fejlesztés

növekszik a munkahelyi rugalmasság,
növelve a munkáltatók és munkavállalók
alkalmazkodóképességét,

1. nem
2. igen
3. lehet
4. nem
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Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 5.0 változat
Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Prioritások
Specifikus
célkitűzések

Támogatandó tevékenységek
kék = közvetlen vagy közvetett módon
környezetalakító
sárga = nem környezeti hatású
zöld = vegyes jellegű

Intézkedések


8.4. folyt.

A jogszerű foglalkoztatás
ösztönzése





8.5. A munkavállalási
korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek részvétele nő a
munkaerőpiaci kompetenciákat javító formális képzésekben

Munkaerő-piaci kompetenciák
fejlesztése


Munkavállalók munkahelyi
képzésének támogatása


8.6. Kompetencia alapú
képzések elterjedtsége
nő

A szakképzés és felnőttképzés
fejlesztése







9 pt. Közigazgatás

2014. november

legális foglalkoztatás elterjesztése, a munkaadói és munkavállalói tudatosság növelése
munkaügyi ellenőrzés hatékonyságának
javítása, ellenőrzők munkájának összehangolása, kapacitás/erőforrás erősítése
munkaügyi ellenőrzést végzők képzése, hatékony ellenőrzés feltételeinek megteremtése
általános, mindenki számára elérhető
munkaerő-piaci, illetve az egész életen át
tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátításának támogatása (pl.: idegen
nyelv,
munkavállaláshoz
kapcsolódó
ismeretek, szociális, állampolgári, vállalkozói
ismeretek és kompetenciák
munkavállalói képességek fejlesztése keretében szakmai, illetve általános munkahelyi
képzések (munkaerő-piacon maradáshoz
szükséges alap és személyes kompetenciák
fejlesztése)
korábbi kapcsolódó fejlesztésekre épülő, a
szakképzési rendszer változásaihoz és az új
OKJ-hez kapcsolódó tartalmi és módszertani
fejlesztések támogatása
szak- és felnőttképzés korszerűsítése
tananyag-, taneszköz- és intézményhálózat
fejlesztése, gyakorlati képzőhelyek fejlesztése
kerettantervek továbbfejlesztése, rendszerszerű felülvizsgálata
képzők továbbképzése
hátrányos
helyzetű
tanulókat
célzó
programok

Tevékenységek
jelleg

Várt eredmény

1. Környezeti hatás lehet-e
2. Életminőségi hatás
lehet-e
3. Hozzájárulhat-e a
fenntartható fejlődéshez
4. területi egyenlőtlenség
csökkentéséhez

javul a munkaügyi
ellenőrzés
hatékonysága, a
munkaegészségüggyel és munkavédelemmel kapcsolatos munkaadói és
munkavállalói
tudatosság

1. nem
2. nem
3. lehet
4. nem

oktatás, képzés

képzettség fokozódik,
életen át tartó
tanulás,
elhelyezkedési
esélyek javulnak

1. nem
2. igen
3. lehet
4. nem

oktatás, képzés

képzettség fokozódik,
foglalkoztatás bővül

1. nem
2. nem
3. lehet
4. nem

javul a szakképzés és
felnőttképzés
minősége, munkaerőpiaci relevanciája,
rugalmasabb szak- és
felnőttképzési
rendszer, jobb
feltételek

1. nem
2. nem
3. lehet
4. nem derül ki









tájékoztatás
ellenőrző
szervezetek
erősítése
oktatás, képzés

oktatás, képzés
eszközbeszerzés
egyéb
támogatások

Kidolgozás alatt
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3.

A Közép-magyarországi régió környezeti helyzete

3.1. Speciális környezetállapot jellemzők
A Közép-Magyarországi régió területén tapasztalható környezeti konfliktusok
jelentős hányada a főváros és annak közvetlen környezetében fordul elő. Ennek okai
elsősorban a sajátos térszerkezeti (központi, centrális elhelyezkedés) és demográfiai helyzettel és
folyamatokkal magyarázhatók.
A KMR az ország területének mindössze 7,4 százalékát adja, de itt él a teljes népesség közel
30 százaléka (2012, KSH). A hazai foglalkoztatottak közel egyharmada Közép-Magyarországon
dolgozik, és itt állítják elő a teljes hazai GDP értékének csaknem felét (KSH, 2010).
Budapesttel szemben Pest megye átlagos fejlettsége jóval alacsonyabb, emellett magát Pest
megyét is markáns belső egyenlőtlenségek tagolják. A régión belüli egyenlőtlenség szintjét jól
jellemzi, hogy míg a fővárosban az egy főre jutó GDP az országos átlag 2,3-szerese (2010, KSH),
addig Pest megyére vonatkozólag ez az adat nem éri el a 0,8-at (79,7 százalék). Az egy lakosra jutó
beruházási összeg Budapesten kétszer akkora, mint Pest megyében. A Közép-magyarországi régió
összes K+F ráfordításának 95 százaléka Budapesten valósul meg (2011, KSH). Az infrastruktúra
kiépítettségében és használatában is jelentősek az eltérések a főváros és Pest megye között.
A közép-magyarországi régióban a népsűrűség és a közlekedési infrastruktúra fejlettsége között
erős a kapcsolat. A budapesti agglomerációban azon települések, amelyek a legalacsonyabb
népsűrűségű kategóriába tartoznak, elsősorban a közlekedési szempontból periférikus helyzetű
területeken elszórtan helyezkednek el. Az agglomeráció határán kívül magasabb népsűrűséggel
ugyanakkor csak a fő közlekedési útvonalak (autópályák, főutak, vasútvonalak) mentén lehet
találkozni.
Fenti összefüggéseket a VEKOP helyzetelemző fejezetei bemutatják, elsősorban a
gazdasági fejlődés keresztmetszetének tekintve a főváros és az agglomeráció
területén tapasztalható közlekedési, infrastrukturális és környezeti problémákat,
valamint a régión belül tapasztalható területi különbségeket. Árnyalja a képet, hogy az
intézkedések között már megtalálhatók a szociális és kis mértékben a környezeti fejlődést szolgáló
elemek is. Fontos lenne egy területi szempontból erősen tagolt térségben ennek
következményeit jobban hangsúlyozni és a támogatások megfogalmazásánál és
leosztásánál a különbségeket érvényesíteni. E tekintetben a 4.0 változat kedvezőbb volt a
korábbi változatoknál, de ez a tendencia az 5.0 változatban nem haladt tovább.
***
A régióban előforduló környezeti konfliktusok környezeti elemenként, hatótényezőnként az
alábbiak:
 Levegőszennyezés: Pest megyében 5 db automata és 6 db manuális légszennyezettségi
mérőállás található, Budapesten pedig 12 db automata állomás. Általánosságban
elmondható, hogy a mérési eredmények alapján a nitrogén-oxidok és a szálló por (PM10)
koncentrációi haladják meg rendszeresen a határértéket. A határérték túllépések jellemzően
forgalmasabb közlekedési folyosókhoz köthetők, tehát fő forrásuk a közúti közlekedés. A
PM2,5 és a PM0,1 jelenléte a városi levegőben már kis koncentráció mellett is
egészségkárosító. A finom szálló por eredete elsősorban a dízel üzemű járművekhez
köthető.
Az ipari kibocsátók közül a százhalombattai MOL Dunai Finomítója és a Dunamenti Erőmű
emelhető ki, bár utóbbi tevékenysége 2013-ra erősen lecsökkent. Kisebb kibocsátású
üzemek találhatók még Szentendrén, Ócsán is, a többi ipari üzem nem szerepel az EPER
rendszerben. A Fővárosban számos olyan üzem található, amelyek jelentős kibocsátással
rendelkeznek.
Az ipari kibocsátásnál is jelentősebb a lakossági fűtésből eredő légszennyezés, melynek
mértékét a beépítettség, illetve a tüzelőberendezések típusa, állapota és az alkalmazott
2014. november
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tüzelőanyag határozza meg. Az utóbbi időben a fatüzelés térnyerésének következtében
növekedett a lakossági fűtésből származó PM10 kibocsátás.
A legjelentősebb légszennyező a közúti közlekedés. A térség legnagyobb forgalmú
útszakaszai az autópályák és azok fővárosi bevezető szakaszai. Az autópályák forgalmi
adatokon alapuló „rangsora” csökkenő sorrendben a következő: M7, M1, M0, M3, M5, M6.
A legnagyobb forgalmú I. rendű főutak a 6, 201, 2, 4, 10, 1, 7 és 3-as számúak, míg a II.
rendű főutak közül a 400, 510, 11, 51, 441 és 31-es számú a nagyforgalmú. A közlekedési
eredetű légszennyezés a fővárost övező agglomeráció egészét terheli. A fővároson belül a
közlekedési igények kb. 60%-át a közösségi közlekedés elégíti ki. Ugyanakkor a
személyautókból származó légszennyező anyagok mennyisége 10-szer nagyobb, mint a
közösségi közlekedésből származó.
 Zaj- és rezgésterhelés: A régió – előbb említett – sajátos, központi fekvéséből adódóan a
zaj- és rezgésterhelés jelenti az egyik legnagyobb környezeti problémát. A bemutatott
közlekedési folyosókon a levegőszennyezés mellett a zaj- és rezgésterhelés is jelentős
mértékű. A közúti közlekedés mellett a vasúti és a légi közlekedés is megjelenik, mint
jelentős zajkibocsátó. A reggeli és a késő délutáni órákban az agglomerációba ingázók és a
Budapesten belül közlekedők miatt jelentős a zajterhelés, gyakorlatilag az összes forgalmas
közút környezetében. A főváros belső területein különösen aggasztó a helyzet a felüljárók
környezetében (Nyugati tér, BAH csomópont, Árpád-híd hídfői stb.) A napi ingázók mellett
a sugaras közúthálózatnak köszönhetően jelentős az átmenő forgalom is.
Míg a közúti közlekedésből eredő jelentős zajterhelés gyakorlatilag a teljes agglomerációt és
a főváros jelentős részét érinti, addig a vasúti eredetű zajjal terhelt települések és
településrészek már jobban lehatárolhatók. Elsősorban az agglomeráció DNY-i települései
(Érd, Diósd, Budaörs és Törökbálint) terheltek, valamint az elővárosi vasútvonalak
közvetlen környezete is ide sorolható.
Az országban egyedül ebben a régióban jelent problémát a légi közlekedésből, a Liszt Ferenc
repülőtér nemzetközi forgalmából származó zajterhelés (leszámítva a kis repülőterek
mellett tapasztalható lokális problémákat). A főváros 12., 22. és 23. kerületeit leszámítva az
összes kerület érintett kisebb-nagyobb mértékben, továbbá Budakalász, Pomáz, Üröm,
Gomba, Inárcs, Vecsés, Gyál, Üllő, Ecser, Maglód, Gyömrő, Monor, Fót és Mogyoród is
jelentősen érintett. Az éjszakai órákban a DK-i irányba még több település érintettsége
merül fel. Az repülőtér közvetlen környezetében található települések lakossága, az
egyébként is jelentős közúti zajterhelésnél is jelentősebb hatásként élik meg a légi
közlekedés zajterhelését.
 Felszíni- és felszín alatti vizek terhelése: A terület vízfolyásainak döntő többsége a
Duna vízgyűjtő területéhez tartozik. Jelentősebb vízfolyások az Ipoly, Barát-patak,
Apátkúti-patak, Bükkös-patak, Benta-patak, Dera-patak, Gombás-patak, Gyáli-patak. Ezek
vízminősége a települések belterületi szakaszain mondható rosszabbnak. A Budapesten
átfolyó vízfolyások (Aranyhegyi-patak, Rákos-patak, Ördögárok, Szilas-patak, Hosszúrétipatak) esetében is a belterületre lépve romlik le a vizek minősége, feltehetően az illegális
szennyvízbevezetéseknek köszönhetően. Ezzel együtt a Duna szennyezettségét nem a
természetes mellékvizek okozzák, elsősorban a tisztítatlan vagy nem megfelelően tisztított
szennyvizek okozzák a problémákat.
Speciális felszíni víztest a Ráckevei- (Soroksári) Duna-ág (RSD), amelyet a Duna táplál, de
vízszintje állandósított, gyakorlatilag állóvíz jellegű. Az RSD esetében az utóbbi évek
kisvizes időszakaiban többször kialakult vízminőségi haváriához közeli állapot.
A régió területén nincs jelentősebb méretű állóvíz, jellemzően a kavicsbányászathoz
kapcsolódó, banyagödrökben felgyülemlett vizek sorolhatók ide.
A belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek kapacitáshiánya több településen okozott
gondot, a hirtelen lezúduló nyári zivatarok esetében. A fővárosban ilyen területek találhatók
a 10. kerületben, a 13. kerület Béke út, az 1. kerület Attila út, Száll Kálmán tér és Csepel
egyes területei.
A lakosságnak szolgáltatott ivóvíz a megfelelő minőségű, csak Dömsöd, Pilis, Kocsér,
Szentlőrinckáta, Tápiógyörgye, Tatárszentgyörgy, Újszilvás és Üllő településeken nem
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megfelelő a minőség. A Duna menti területeken a parti szűrésű kutak szolgáltatják az ivóvíz
döntő többségét. Sajátos módon a főváros ivóvíz szolgáltatásában a csökkenő mennyiségi
igények okoznak gondot, ami a vezetékhálózat túlméretezetté válásából adódik.
A felszín alatti vizek esetében tapasztalható terhelések és kockázatok megegyeznek a
talajoknál ismertetettekkel.
A szennyvíztisztítás területén az elmúlt időszakban jelentős előrelépés volt a fővárosi és a
vidéki területeken egyaránt, de a kielégítő szint eléréséhez további fejlesztésekre van
szükség.
 Talajterhelés: A régió valamennyi településén a közszolgáltatás keretein belül történik a
hulladékgyűjtés és szállítás, illetve a szelektív hulladékgyűjtés. Ennek ellenére rendszeresen
tapasztalható illegális hulladéklerakás, elsősorban a települések külterületein. A régióban
jelenleg üzemelő hulladéklerakók megfelelnek az előírásoknak, műszaki védelmük
megfelelő. A területen üzemel az ország egyetlen termikus hulladékhasznosító műve, ami a
fővárosban keletkező hulladék kb.60%-át kezeli.
A korábban bezárt, illetve felhagyott hulladéklerakók egy részének rekultivációja jelenleg is
zajlik, azonban nem minden érintett lerakó végleges lezárása és tájba illesztése biztosított,
elsősorban forráshiány miatt. A rekultivációs programokból kimaradt lerakók között
egyaránt megtalálható a kisméretű faluszéli lerakó, illetve a korábban több települést
kiszolgáló nagyobb lerakók is. A rekultivációk elmaradása jelentős kockázatot jelent a
talajra, illetve a felszín alatti vizekre egyaránt.
Kármentesítésre váró területek is találhatók a régióban, elsősorban volt honvédségi, ipari
területek. Budapesten a 113 feltételezetten szennyezett helyszín esetében 83-nál már
megtörtént a kármentesítés, a vidéki helyszíneken ennél rosszabb az arány.
 Zöldfelületek jellemzői: A zöldfelületek minőségével és azok hiányából eredő
problémákkal elsősorban a főváros belső területein találkozhatunk. Az 5., 6., 7., 8., 9. és 13.
kerület újlipótvárosi részén 10% alatti zöldfelület intenzitási értékek jellemzők. Az átmeneti
zónák rozsdaövezeteiben szintén rendkívül alacsony a zöldfelületek aránya. A többi kerület
intenzitás értéke is 50%-os átlag alatt marad, egyedül a budai hegyvidéki kerületek esetében
tapasztalható megfelelő érték. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a főváros teljes
területén folyamatosan csökkennek ezek az értékek. A pesti oldal jelentősebb
zöldfelületeinek elhelyezkedése szigetszerű, állapotuk erősen leromlott. A KMR terület
számos értékes élőhely is megmaradt, ezek többsége valamilyen szintű védettséget élvez.

3.2. Legfontosabb környezeti konfliktusok, problémák
A VEKOP által érintett térség legfontosabb környezeti konfliktusainak a következőket ítéljük:
 A Közép-magyarországi térség (ahogy az az OP-ban is szerepel) igen erősen tagolt,
főként gazdasági szempontból (lásd főváros – Pest megye peremi települései).



Fontos lenne egy területi szempontból erősen tagolt térségben ennek következményeit
jobban hangsúlyozni, és a támogatások megfogalmazá-sánál és leosztásánál a
különbségeket érvényesíteni. Az 5.0 változatban az 1. prioritástengely céljaiban már
megjelenik, hogy az Pest megyére vonatkoztatott.
 A klímaváltozás problémái ezt a jelentős mértékben beépített területet, városi
térséget talán még az általánosnál is jobban érinthetik. Az EU elvárásai között a
klímaalkalmazkodás nagy hangsúlyt kap, általános, horizontális célként jelenik meg. A
VEKOP erre vonatkozó közvetlen célt nem tartalmaz, ilyen célok a KEHOP 1. prioritásának
részét képezik. Segítik viszont az előrelépést az energiahatékonysági programok.



A klímaadaptációs szempontok figyelembe vételét minden prioritásban kiemelten kell
kezelni, nemcsak az energetikai és közösségi, közlekedésbeli fejlesztések, hanem más
település- és térségfejlesztési intézkedések hozzájárulása is szükséges az EU2020 célok
eléréséhez.
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A minimális emissziós szint elvárt a térségi és helyi léptékű energetikai potenciál
kiaknázására épülő fejlesztési programok esetében.
 Minden térségben, így itt is fontos szempont az erőforrásokkal való takarékosság.
A fejlesztési források rendelkezésre állása nem minden esetben vezet a környezeti
szempontból leghatékonyabb megoldás alkalmazásához.



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 is biztosítható/biztosított.
 Az érintett térség számos környezeti problémával küzd. Kiemelendő a
közlekedési eredetű légszennyezés és zajterhelés, mely a térség centralizált
elhelyezkedése és az ország centralizált közlekedési hálózata miatt az átlagosnál is
jelentősebb környezeti problémákat generál. A közlekedésfejlesztésnél csak kerékpárosközlekedési fejlesztések jelennek meg, ami nem biztos, hogy elegendő e súlyos környezeti
probléma megoldására. A tömegközlekedés- és járműállományának fejlesztése az IKOP-ban
helyt kapott, ez enyhítheti a közlekedésből adódó terheléseket.



A közúti közlekedési fejlesztések kapcsán törekedni kell arra, hogy az új építések
forgalomgeneráló hatása ne járjon jelentős környezeti hatással.
 Jelentős, az országos átlagnál nagyobb a biológiailag inaktív (beépített, burkolt)
felületek aránya. A tervezett beavatkozások egy része további biológiailag aktív terület
igénybevételével járhat.



1.1. 4.

Azon beavatkozások, melyek a települési zöldfelületek csökkenésével járnak,
konfliktust generálnak. Ezek megvalósítását azonos értékű új zöldfelületek létrehozása
esetén szabad támogatni.

Az értékelés eredményei

4.1. A közösségi és hazai célok és a VEKOP célrendszere
Vizsgálataink egyik lépéseként a VEKOP céljait és a közösségi, hazai célrendszereket
összehasonlítva megállapítottuk, hogy az összefüggések kimutathatók, a releváns kulcskérdések
többségére a tervezett intézkedések válaszokat adnak. A közösségi és hazai releváns
dokumentumokból összeállított környezeti célrendszer alapján a 2. táblázatban értékeltük a
VEKOP4.o környezeti tartalmát az alábbi minősítési jeleket használva:





A környezeti cél szempontjából egyértelműen kedvező elmozdulásokra lehet a VEKOP
alapján számítani.
A környezeti cél tekintetében lehetnek kedvező folyamatok, de vagy ezek mértéke
valószínűleg csekély, vagy számolnunk kell ellentétes hatásokkal is, amelyek
közömbösíthetik az eredményt.
A környezeti cél szempontjából egyértelműen kedvezőtlen elmozdulásokra számíthatunk.
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2. táblázat A közösségi és hazai környezeti célok és a VEKOP kapcsolata
Környezetvédelmi célok
VEKOP intézkedések
I. Az uniós polgárok megóvása a környezeti terhelésektől, az egészségüket és jólétüket
fenyegető kockázatoktól (levegő, zaj, vegyi és nanoanyagok, klímaalkalmazkodás, stb.)
1. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás,
a kockázat-megelőzés és -kezelés
előmozdítása, a regionális és globális
környezeti és éghajlat-változási kihívások
uniós kezelésének hatékonyabbá tétele

2. 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 megengedett.

3. A megújuló energiaforrások arányának
növelése 20%-ra (10% a közlekedési
szektorban), beleértve a geotermális
energiát és a hulladék-hasznosítást 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)

7. Kémiai kockázat csökkentése, környezetbiztonság növelése (beleértve a vegyi
anyagok által okozott káros hatások csökkentését, a nukleáris biztonság növelését)

2014. november

A VEKOP intézkedései között nincs olyan, mely közvetlenül a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást célozná. Néhány speciális cél
közvetett módon hozzájárulhat e környezeti célhoz is, amennyiben
feltételként, vagy előnybe részesítéssel a pályázati kiírások részévé
válik. (Lásd 3., 4., prior. tengelyben pl. az energiahatékonyságot és a
településfejlesztési programokat.)
 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást általánosan,
minden intézkedésnél figyelembe kellene venni. 
A VEKOP önálló célt nem fogalmaz meg az ÜHG kibocsátás
csökkentésére. Az 5. prioritástengely energiahatékonysággal és
közlekedéssel
kapcsolatos
egyedi
céljai
között
található
beavatkozások ugyanakkor segíthetik az ÜHG-k kibocsátáscsökkentését, ugyanúgy, mint a gyalogos, kerékpáros és
tömegközlekedés előnyben részesítése.
 Az ÜHG kibocsátás csökkentés általánosan, mint
előnyben részesítendő szempont figyelembe kellene
venni

A VEKOP az 5. prioritástengely 1. és 2. egyedi célja nevesíti. Tehát a
vállalkozások és a lakóépületek tekintetében lehetőség lesz ilyen
megoldások alkalmazására.
 Elvben másutt is lehetne említés, pl. a cél szerint a
közlekedésfejlesztésnél. E mellett általános előnyként
lehetne figyelembe venni a fejlesztéseknél a megújulók
alkalmazását. (Lásd pl. vállalkozásfejlesztés.)

A VEKOP közlekedésfejlesztési céljánál a 3.0 változatban
környezetbarát jelző szerepelt. A 4.0 változatban a cím CO2
kibocsátás csökkentésre, az 5.0 változatban fenntartható
multimodális mobilitásra. Ugyanakkor a közlekedésfejlesztés szinte
kizárólag kerékpáros közlekedés fejlesztéssé redukálódott, ami
környezeti szempontból kedvezőtlen.
 A közlekedési beavatkozásoknál pedig az ÜHG-k
kibocsátás csökkentésére kiemelt figyelmet kellene
fordítani. (Fontos volna pl. a járműbeszerzések
támogatása.)

Erre közvetlen célt nem tartalmaz a VEKOP.
 Fontos volna legalább a fordítottjának figyelembe vétele,
miszerint a VEKOP intézkedései minél kevésbé
csökkentsék
a
kibocsátást
elnyelő
természetes
felszínborítottságot.

A 6. prioritástengely 2. egyedi célja települési környezet rehabilitációs
intézkedéseket is tartalmaz. Ebben esetlegesen megvalósulhatnak
emberi egészségvédelem szempontjából is értékelhető beavatkozások,
de ezek esetlegesek.
 Legalább a pályázati előnyben részesítést kellene
megvalósítani.
Figyelembe vehető még e szempontból a kerékpáros közlekedésre
vonatkozó intézkedések, valamint a megújuló energiákat hasznosító
és az energiahatékonyságot javító beruházások, melyek révén
csökken a meg nem termelt energiához kapcsolódó emisszió, aminek
az emberi egészségre is kedvező hatása van.

A településfejlesztési akcióknak figyelemmel kell lennie a környezetbiztonság növelésére


Horizontális célként is megfogalmazható lenne.
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8. A levegő minőségére vonatkozó átmeneti
uniós előírások teljesítése a kritikus városi
területeken, a kibocsátások csökkentése a
Genfi Egyezménnyel összhangban 2005höz képest 2020-ra a kén-dioxid kibocsátás 46%-os, a nitrogén-oxidok kibocsátásának 34%-os, az illékony szerves vegyületek
kibocsátásának 30%-os, az ammónia
kibocsátás 10%-os csökkentése.

E cél érdekében elvben a VEKOP közlekedésfejlesztésre
vonatkozó célja adhatna megoldást. (Mivel azonban ez
kerékpáros-fejlesztésre redukálódott már a 4.0 változatban, ez csak
akkor valósulhat meg, ha valóban képes forgalmat csökkenteni a
közúti közlekedésben. Ez fontos elvárás volna a főváros
légszennyezett környezetében.)


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

Közvetett hatás. (Az EU árvízi irányelve a kockázatok
megelőzésének eszközeként tekinti a területfejlesztést, tehát fontos a
kockázatok figyelembe vétele a mentett ártereken. Ezt a tervezésnél
feltételnek kellene tekinteni.)

10. Az Európai Unió városainak fenntarthatóbbá tétele, települési környezetminőség
javítása (zöldfelületi elemek minőségi és
mennyiségi fejlesztése, levegőminőség
védelme, kibocsátások csökkentése, zajterheléssel érin-tett lakosok számának
csökkentése, ivóvíz minőség javítása,
szennyvíz kezelés fejlesztése)
11. Egészséges mezőgazdasági termékek és
élelmiszer biztosítása

A VEKOP településfejlesztési intézkedése (6.2.) a település környezet
minőségjavításának egyik elemét képezhetik. Vannak erre vonatkozó
utalások (pl. közterület, vagy zöldfelület fejlesztési lehetőségek).
 Ennek feltétele, hogy a pályázati kiírásokban ez, mint
elvárás megfogalmazásra kerül.

VEKOP szempontjából nem releváns

II. Erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, a jólét függetlenítése az
erőforrás-felhasználástól
12. Az energiahatékonyság javítása 20%-kal,
az elsődleges energiafogyasztás csökkentése 20%-al, magyar cél 10%-os teljes
energia-megtakarítás elérése 2020-ig

13. Annak elérése, hogy valamennyi új
építésű épület közel nulla energia-igényű,
az anyagfelhasználás tekintetében
hatékony legyen
14. Energiatermelésre csak nem újrafeldolgozható termékeket használata, a
hulladéklerakás megszüntetése, magas
szintű újrafeldolgozás biztosítása
15. Az élelmiszerlánc erőforrásfel-használás
csökkentés 20%-kal
16. Ésszerű, beosztó gazdálkodás a nem
megújuló természeti erőforrásokkal, az
erőforrások kitermeléséből és
felhasználásából eredő környezeti
terhelések megelőzése, csökkentése
17. Hatékony, a fenntarthatóság elveit
tiszteletben tartó közlekedési rend-szer
kialakítása, alacsony kibocsátású
közlekedési módok ösztönzése
18. A közlekedési-szállítási igények csökkentése, az egyéni, nem motorizált közlekedési formák elősegítése, fejlesztése
19. A hulladékkeletkezés megelőzése, 1 főre
jutó mennyiségének csökkentése
20. A fogyasztásra alkalmas élelmiszermaradékból származó hulladék
mennyiség felére csökkentése
21. Nem veszélyes építési, bontási hulladék
70%-ának újrafeldolgozása

2014. november

A VEKOP 5. prioritástengelye címében nevesíti a célt: „Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák
felhasználásának támogatása”. Ez azonban véleményünk szerint nem
elegendő.
 Általános célként minden intézkedésnél elvárásként
kellene megfogalmazni az energiahatékonyságot. 
A VEKOP 5. pt. 1. és 2. egyedi céljánál elvben lehet a nullához közelítő
energiaigényű épületeket létesíteni. (A korábbi önkormányzati
épületek helyett lakó és vállalkozási energetikai fejlesztések kerültek.)
Ez, mint elvárás új épületeknél nem fogalmazódik meg.

 Az anyagfelhasználás hatékonysága általános célként
minden intézkedésnél elvárásként megfogalmazandó.
Közvetett hatás.
 Általános célként minden intézkedésnél elvárásként
kellene megfogalmazni a hulladékszegény technológiák
alkalmazását, az újrafeldolgozás biztosítását.
VEKOP szempontjából nem releváns
Így nem jelenik meg a VEKOP-ban, önálló célként nem is releváns
megfogalmazni.
 Fontos lenne ennek ellenére, hogy minden beavatkozás
ésszerűen gazdálkodjon a természeti erőforrásokkal,
ennek általános követelményként kellene megjelennie.
A 5.3. egyedi cél címében megjelenik a fenntartható szó. A kerékpáros
közlekedés fejlesztése csak akkor lehet hatékony ebből a
szempontból, ha forgalmat von el a közúti közlekedéstől.

A VEKOP-ban ilyen törekvést az 5. prioritástengely kerékpáros
fejlesztései egyértelműen tükröznek.

Közvetett hatás.
 Általános elvárásként kellene megfogalmazni!
VEKOP szempontjából nem releváns
Közvetett hatás.
 Általános elvárásként kellene megfogalmazni!

17

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 5.0 változat
Stratégiai Környezeti Vizsgálata
Környezetvédelmi célok
22. Hulladékgazdálkodás: keletkezésük
megelőzése, veszélyességük csökkentése; szelektív gyűjtés; újrahasznosítás;
biztonságos ártalmatlanítás

VEKOP intézkedések
Közvetett hatás.
 Általános elvárásként kellene megfogalmazni!

III. A biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma-szolgáltatások károsodásának
megállítása, a biológiai sokféleség helyreállítása
23. Az uniós természetvédelmi jog-szabályok
hatálya alá tartozó vala-ennyi faj és
élőhely természet-védelmi helyzete
romlásának megállítása, helyzetük
számottevő és mérhető javítása …
24. Az országos jelentőségű– köztük a Natura 2000 területek– védett természeti
területek és természeti – köztük földtudományi – értékek oltalma, bővítése,
in situ és ex situ faj, genetikai állomány
védelem
25. A leromlott ökoszisztémák 15%-ának
helyreállítása a zöld infrastruktúra
fejlesztése révén
26. A fenntartható gazdálkodás elősegítése, a
mező- és erdő-gazdálkodásból eredő
terhelések csökkentése, tájszer-kezet,
tájjelleg, tájpotenciál védelme
27. Erdők természetvédelme: természetes
folyamatokra alapozott erdőgazdálkodás,
erdőterületek növelése
28. A tájidegen özönfajoknak és betelepedési útvonalainak meghatározása és
rangsorolása, ez alapján a kiemeltek
terjedésének megfékezése, a betelepedési
útvonalak szabályozása
29. Biológiai sokféleség megőrzése,
szempont-ainak integrálása egyes
szektorok döntéshozatalába,
stratégiákba, programokba

A VEKOP 5.0.változatába új prioritástengelyként szerepel a KMR
turisztikai és természetvédelmi fejlesztése. A 4.1. egyedi cél inkább a
természeti
vonzerők
fejlesztését
tartalmazzák,
mint
természetmegőrzést. A 4.2. cél viszont a hosszútávú megőrzés
feltételét a megalapozó vizsgálatok elvégzését.

 Általános elvárásként is meg kellene megfogalmazni!

Lásd előző pont.
 Általános elvárásként kellene megfogalmazni!



VEKOP szempontjából nem releváns

VEKOP szempontjából nem releváns

VEKOP szempontjából nem releváns

VEKOP szempontjából nem releváns

Közvetett hatás.
 Általános elvárásként kellene megfogalmazni!

30. Ökológiai átjárhatóság növelése

Közvetett hatás.
 Általános elvárásként kellene megfogalmazni!

31. A genetikailag módosított szervezetek
környezetbe bocsátásából adódó természeti, környezeti és egészségi károk
megelőzése

VEKOP szempontjából nem releváns

IV. Az európai vízkincs megőrzése, jó minőségű és mennyiségű víz biztosítása minden jogos
vízhasználat számára.
32. A felszíni és felszín alatti víztestek jó
ökológiai állapota, potenciálja, a jó
kémiai állapota és a jó mennyiségi
állapota elérése, megőrzése, hidromorfológiai terhelésük mérséklése, a
vízgyűjtőgazdálkodási terv végrehajtása
33. Felelős vízkormányzás, integrált vízgazdálkodás, a vízkészlet adottságoknak
megfelelő tájhasználatok kialakítása, a
vizek hiányából eredő káros hatások
csökkentése, megelőzése
34. Az elsőbbségi anyagok által okozott
szennyeződések fokozatos csökkentése és
a kiemelten veszélyes anyagok bevezetéseinek, kibocsátásainak és veszteségeinek
megszüntetése vagy fokozatos kiiktatása

2014. november

Közvetett hatás.
 Általános elvárásként kellene megfogalmazni!

VEKOP szempontjából nem releváns

VEKOP szempontjából nem releváns
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35. A vízkivétel ne érje el a rendelkezésre álló
megújuló vízkészletek 20%-át, azaz a
túlzott vízkivételek és a mezőgazdasági
vízfelhasználás csökkentése, a
vízfogyasztás tudatosítása, a takarékos
víz-használat, a vízfelhasználás
hatékonyságának javítása

Önálló VEKOP cél nincs erre.

 Gazdaságfejlesztési beavatkozásoknál hangsúlyt kell
helyezni e célhoz való hozzájárulásra
 Szükséges volna, hogy az energiatakarékosság és –
hatékonyság magában foglalja a víztakarékosságot is, a
gazdaságés
infrastruktúra
fejlesztés
területén
megvalósuló beruházásoknak hozzá kell járulniuk e
célhoz.
Ezért
általános
elvárásként
kellene
megfogalmazni!

36. A víztől függő ökoszisztémák állapotának
javítása

VEKOP szempontjából nem releváns

37. Települések vízgazdálkodási feladatainak
jobb ellátása
38. Zöld infrastruktúra fejlesztése a természetes vízmegtartás, valamint az árvíz-,
aszálykockázat csökkentése érdekében
39. Kármentesítés: a szennyezettség mértékének csökkentése, felszámolása és
monitorozása

„A településfejlesztése” speciális cél elvben tartalmazhatna erre
vonatkozó beavatkozást is, de ez nem látható

Csak városi zöldfelületek nevesítettek a VEKOP-ban.
 Fontos volna, egyrészt a további biológiailag aktív
felületek védelme, másrészt az agglomerációs települések összeépülésének akadályozása érdekében.

Önálló VEKOP cél nincs erre.

V. Környezeti eltartóképességnek, mint a gazdálkodás korlátjának érvényesítése
40. A kisajátított területek növekedésének
megállítása (2050-re), a talajerózió
csökkentése, a talaj szervesanyagtartalmának növelése
41. Halászati erőforrások fenntartható
kiaknázásának biztosítása
42. Talajok mennyiségi és minőségi védelme,
termékenységének hosszú távú fenntartása, fenntartható terület-/földhasználat
43. Építőipari alapanyagokkal való
fenntartható gazdálkodás és az
ásványkincsek védelme

2.0 változat kiemelte a barnamezős területek rehabilitációját, ez a
további változatokban már nem jelenik meg. Más szorgalmazott
intézkedések hatása esetleg kedvezőtlen lehet e szempontból
(infrastruktúra és intézményfejlesztések)

VEKOP szempontjából nem releváns
Közvetett hatás.
 Általános elvárásként kellene megfogalmazni!
Közvetett hatás.
 Általános elvárásként kellene megfogalmazni!

VI. Környezeti tudatosság fejlesztése
44. Fenntarthatóságot szolgáló hétköznapi
életstratégiákkal kapcsolatos ismeretek
átadása
45. Környezettudatos szemlélet
népszerűsítése
46. Fenntartható életmód, fogyasztás és
termelés elterjesztése, a természet-,
környezet- és energiatudatosság erősítése
47. A természeti értékek bemutatása, a
természeti-kulturális értékek védelme,
megőrzése iránti elkötelezettség
tudatosítása, kialakítása, erősítése
48. Az éghajlatváltozással kapcsolatos
ismeretek bővítése

 A 6.2. településfejlesztési célkitűzésbe szükséges volna
beépíteni

Jelenleg a VEKOP nem tartalmaz ilyen célt.



Az energiahatékonysághoz kapcsolódó célok és beavatkozások között
elvben megjelenhet. Jelenleg nem látható.

Nincs ilyen VEKOP cél.

Nincs ilyen VEKOP cél.

Számos esetben azt látjuk, hogy a környezeti célrendszer megfogalmazott elvárásokat, ha
horizontális célként értelmezik, a pályázati kiírás feltételeként, vagy bírálati szempontként
figyelembe veszik akkor a VEKOP környezeti/fenntarthatósági szempontból megfelelő irányba
tud elmozdulni. (Lásd pl. területigénybevétel minimalizálása, biológiailag aktív felületek
elkerülése, anyag-, energia- és víztakarékosság, zöldszempontok, stb.)

2014. november
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4.2. A VEKOP változásainak értékelése környezeti/fenntarthatósági szempontból
Az 1.0, a 2.0 és 3.0 változatok jelentős különbségeket nem mutattak, egymás fejlesztett
változatainak tekinthetők voltak. Az első társadalmasításra a 3.0 változat került. A 4.0 változat
számos változást mutatott az előzőekhez képest, ezért az elmozdulások irányáról érdemes néhány
megállapítást tenni:










A változtatások nagyobb része sem környezeti, sem fenntarthatósági
szempontból nem volt igazán releváns, a kisebb módosítások között különbséget
tenni nem lehetett. Néhány esetben a szűk források miatt szükségessé vált
forráskoncentráció fenntarthatósági szempontból előnyösnek látszott. Elsősorban igaz ez
az 1. prioritástengelynél a területi koncentrációra, tehát arra, hogy a vállalkozások
növekedési potenciáljának erősítését kifejezetten Pest megyére koncentrálták.
Néhány vesztese azonban volt forráskoncentrációnak. Az egyik ilyen a minőségi
szolgáltatás-, vonzerő- és termékfejlesztés, valamint a turisztikai intézményrendszer megerősítése (korábbi 1 pt. 4 sc.). Ez konkrét értékmegőrzésre is lehetőséget
adott volna a korábbi változatban, ha az a turizmus lehetőségeit szolgálta volna. E miatt
akár kedvezőtlen környezeti következmények is előfordulhattak volna, ha a
terhelhetőséget figyelmen kívül hagyják egy-egy ilyen fejlesztésnél, ugyanakkor számos
kedvező környezeti változást is segíthetett volna ez az intézkedés.
Környezeti szempontból a korábbi településfejlesztési prioritástengely
átstrukturálódást sem tartottuk üdvözlendőnek. Bár számos korábbi elem kicsit
bújtatottabban, de átkerült az új települési környezet- és közszolgáltatások fejlesztése
prioritástengelybe, de az igazán környezetállapot javító beavatkozások egy minden belefér
(2. ec.: A társadalmilag és fizikailag leromlott, vagy leromlással veszélyeztetett
településrészeken élő lakosság életminőség javítása) egyedi cél részei lettek. A túl sok
lehetőség és a forrásszűke nem biztos, hogy előnyös változás az előzőekhez képest, ahol
kicsit önállóbb lehetősége volt ilyen környezeti jellegű fejlesztéseknek.
Hasonlóan nem örültünk annak, hogy a korábbi CLLD prioritástengely önállósága
megszűnt, és csak az egyik módjává vált a településfejlesztésnek. Az önálló
prioritástengely megszűnése, forrásszűke miatti beszűkülése kedvezőtlen környezeti
szempontból, már csak azért is, mert itt is volt kifejezetten környezetvédelmi jellegű
beavatkozási lehetőség, ami kérdőjelessé vált. (Egyedül a korábbi mobilitás támogatása cél
megszűnését nem tartottuk környezeti szempontból veszteségnek.)
Még egy komolyabb problémát láttunk a változások között környezeti szempontból,
mégpedig a környezetbarát közlekedési cél megváltozását. Nemcsak a címből került ki a
környezetbarát jelző és redukálódott CO2 kibocsátás csökkentésre, hanem tartalmilag
kerékpáros közlekedésfejlesztési céllá vált és a tömegközlekedésre vonatkozó infrastruktúra fejlesztési és eszközbeszerzési források helye bizonytalanná vált. Kedvező volt
viszont környezeti szempontból, hogy megjelent új intézkedésként a P+R
rendszerek fejlesztése.

A VEKOP 4.0 és 5.0 változata ismételten jelentős változásokat mutat, ezért ezeket érdemesnek
tartottuk részletesebben is bemutatni a 3. táblázatban, kiemelve a változások fenntarthatósági,
környezeti szempontú következményét. A változást a szokásos jelzéseinkkel minősítettük:






Nincs változás
Környezeti/fenntarthatósági szempontból kedvező változás.
Környezeti/fenntarthatósági szempontból nem releváns a változás.
Környezeti/fenntarthatósági szempontból kedvezőtlen változás.

2014. november
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3. táblázat

A VEKOP tartalmának értékelése a 4.0 és 5.0 változatokban

VEKOP 4.0 (május)
1. pt.: Vállalkozások
versenyképességének
javítása és a tudásgazdaság
fejlesztése

VEKOP 5.0 (november)
1. pt.: Vállalkozások
versenyképességének javítása

Korábban nem volt ilyen.

1.1. Versenyképes vállalkozói tudás
elterjesztése

1.1 Vállalkozások növekedési
potenciáljának erősödése Pest
megyében

1.2. Vállalkozások növekedési
potenciáljának erősödése Pest
megyében

1.2. Vállalkozások külpiaci
jelenlétének és az ezt támogató
együttműködésekben való
részvételének erősödése

1.3. Vállalkozások külpiaci
jelenlétének és az ezt támogató
együttműködésekben való
részvételének erősödése

2. pt. Pénzügyi eszközök

Most nincs ilyen

Korábban az 1. pt. része volt

2. pt Kutatás, fejlesztés és
technológiai innováció

3. pt.: Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló
energiák felhasználásának
támogatása

2.1. Vállalati K+I aktivitás növelés
2.2. Stratégiai K+I hálózatok
számának növelése a K+F
tevékenységet folytató vállalatok,
valamint a közfinanszírozású és
nonprofit kutatóhelyek között
2.3. A K+I kapacitások megerősítésével növekvő H2020 részvétel a
közfinanszírozású és nonprofit
kutatóhelyek, valamint a
vállalkozások körében
3. pt. Infokommunikációs
fejlesztések
3.1. Az IKT szektor nemzet-közi
versenyképességének növelése
3.2. Nagy sávszélességű kapcsolat
biztosítása az ellátatlan állami
intézményeknél
4. pt. A Közép-Magyarországi
Régió (KMR) turisztikai és
természetvédelmi fejlesztései
4.1. Turisztikai költés növelése a
kulturális és természeti örökségi
helyszíneken
4.2. A közösségi jelentőségű
természeti értékek hosszú távú
megőrzésének, valamint a 2020-ig
teljesítendő EU Biológiai
Sokféleség Stratégia hazai
megvalósítása megalapozása
5. pt.: Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló
energiák felhasználásának
támogatása

3.1. Energiahatékonyság növelése egyes önkorányzati kötelező

Most nincs ilyen, helyette a
vállalkozások és a lakóépületek

1.3. A vállalati K+I aktivitás és
innovációs együtt-működések
erősödése

1.4. Megerősített tudásbázisok

Korábban nem volt ilyen.

Korábban nem volt ilyen.
(Pontosabban a 4.0 változatból
kimaradt, a korábbi
változatokban volt hasonló.)

2014. november

Értékelés
A prioritástengelyből kikerült a tudásgazdaság fejlesztése, ami további tisztulás
jelent. (Ez most, a foglalkoztatási már
korábban önálló prioritástengelyt kapott).
Az országos mentorhálózat kialakítása,
mint új egyedi cél környezeti szempontból
nem releváns változás
A két cím azonos, a belső tartalom azonban
változott. Korábban csak üzleti infrastruktúra fejlesztés támogatása kibővült az 5.0
változat a technológiai ugráshoz segítéssel,
ahol kiemelt a termelési folyamatok anyagés energiaintenzitása is. Kedvező változás
környezeti/fenntarthatósági szempontból.

Min.






Nincs változás.



Környezeti/fenntarthatósági szempontból
közömbös változás.
Az, hogy önálló pt.-ben szerepel most az
közömbös környezeti/fenntarthatósági
szempontból.




A korábbi összevont egyedi célkitűzés
kettéválasztása
környezeti/fenntarthatósági szempontból
közömbös.



Bár a cím jelentősen átalakult (és kevésbé
közérthetővé vált) a belső tartalom nem
változott sokat. Ez is közömbös
környezeti/fenntarthatósági szempontból.



Az új pt. megjelenése környezeti
szempontból közömbös, minimális
fenntarthatósági tartalmakat hordozhat,
ezért adunk neki kedvező értékelést.



Közvetlen környezeti/fenntarthatósági
előnyöket sejtető prioritás, mint ilyen
üdvözlendő visszakerülése az OP-ba. (SKV
javaslatok között is szerepelt.)



Nincs változás.



Környezeti és fenntarthatósági
szempontból az épületállomány egy
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VEKOP 4.0 (május)
feladatot ellátó intézmények
által használt épületekben,
önkormányzati tulajdonú
lakóépületekben
Korábban nem volt ilyen.

Korábban nem volt ilyen.

3.2. A szén-dioxid-kibocsátás
csökkentése a közösségi közlekedés fejlesztése által /Közösségi
közlekedés energiahatékonysági
célú fejlesztése
4. pt.: Települési környezetés közszolgáltatások
fejlesztése
4.1. Kisgyermeket nevelő szülők
munkavállalásának támogatása
4.2. A társadalmilag és fizikailag
leromlott, vagy leromlással
veszélyeztetett településrészeken
élő lakosság életminőség javítása
4.3.Erősebb összetartozás megteremtése a városi közösségekben a kulturális kínálat-bővítés,
közösségfejlesztés segítségével
Korábban nem volt ilyen
5. pt.: Társadalmi együttműködést szolgáló és a
humánerőforrás fejlesztését
támogató programok
5.1. Társadalmi együttműködés
erősítése
5.2. Magasabb színvonalú humán közszolgáltatások nyújtása
5.3. Az oktatási és képzési rendszerek minőségének és munkaerőpiaci relevanciájának
fokozása
Korábban nem volt ilyen.
6. pt. Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok
6.1. Az álláskeresők – különösen
az alacsony iskolai végzettségűek
– munkaerő-piaci integrációja
6.2.A sem foglalkoztatásban,
sem oktatásban vagy képzésben
nem résztvevő fiatalok Ifjúsági
Garanciához való hozzáférése
6.3. Jobb hozzáférés a gyakornoki helyekhez és növekvő vállalkozói kedv a fiatalok körében
6.4. Aktív és tudatos munkaerőpiaci szereplők a munka-

2014. november

VEKOP 5.0 (november)
energiahatékonysági
beavatkozásai kerültek bele
5.1. Az energiahatékonyság és a
megújuló energiaforrások
alkalmazásának növelése a
vállalkozói szektorban
5.2. Lakóépületek energetikai
korszerűsítése, valamint távhő- és
hőellátó rendszerek energiahatékony fejlesztése és a megújuló
energiaforrások alkalmazásának
növelése a KMR-ben

Értékelés
szegmensének kimaradása kedvezőtlen

Min.

Környezeti és fenntarthatósági
szempontból az épületállomány egy új
szegmensének támogathatósága kedvező



Környezeti és fenntarthatósági
szempontból az épületállomány egy új
szegmensének támogathatósága kedvező



5.3. Fenntartható multimodális
mobilitás elősegítése

A cím teljesen megváltozott a belső
tartalom azonban azonos maradt a
korábbival, ami szempontunkból nem
releváns



6. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

Nincs változás.



Nincs változás.



Tovább konkretizálódott címében, de a
belső tartalom lényegében változatlan. Az
alacsony státuszú lakosság kiemelése
fenntarthatósági szempontból kedvező.



Most nincs ilyen.

Fenntarthatósági szempontból kedvezőtlen.



6.3. Egészségügyi, szociális és
gyermek-védelmi infrastruktúra
fejlesztés – Kidolgozás alatt
7. pt.: Társadalmi együttműködést szolgáló és a
humánerőforrás fejlesztését
támogató programok
7.1. Társadalmi együttműködés
erősítése
7.2. Magasabb színvonalú humán
közszolgáltatások nyújtása
7.3. A köznevelés esélyteremtő
szerepének javítása és hátránykompenzációs képességének
erősítése
7.4. A felsőfokúnak megfelelő szintű
oktatás hozzáférhetőségének
javítása
7.5. Az egész életen át tartó
tanulásban való részvétel növelése
8. pt.: Foglalkoztathatóságot
szolgáló programok
8.1. Az álláskeresők – különösen
az alacsony iskolai végzettségűek
– munkaerő-piaci integrációja
8.2. A sem foglalkoztatásban, sem
oktatásban vagy képzésben nem
résztvevő (ún. NEET) fiatalok
Ifjúsági Garanciához való
hozzáférése biztosított
8.3. A fiatalok rész-vétele nő a
gyakornoki és a vállalkozóvá válást
segítő programokban
8.4. A munkaerő-piaci szereplők a
munka-szervezési módszerek és

(Környezeti szempontból valószínűleg
közömbös, fenntarthatóság szempontjából
valószínűleg kedvező lesz.)

-

6.1. Kisgyermeket nevelő szülők
munkavállalásának támogatása
6.2. A leromlott településrészeken
élő alacsony státuszú lakosság
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja

Nincs változás.



Nincs változás.




Nincs változás.
Mind a cím, mind a belső tartalom
változott, a felsőoktatás képzési és kutatási
rendszerének komplex fejlesztése kimaradt
innen – és önálló céllá vált. (Lásd 7.4.)



Önálló cél lett.



Fenntarthatósági szempontból kedvező.



Nincs változás.



Nincs változás.



Nincs változás.



Cím kismértékben változott, de a tartalom
gyakorlatilag nem. Ez közömbös
számunkra.
Cím kismértékben változott,
átstrukturálódott, de a tartalom nem.
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VEKOP 4.0 (május)
szervezési módszerek és munka
minősége tekintetében
6.5. A munkavállalási korú
lakosság, különösen az alacsony
képzettségűek jobb hozzáférése a
munkaerőpiaci kompetenciákat
javító formális képzési
lehetőségekhez
6.6. A gazdaság igényeihez
igazodó képzési intézményrendszer
9 pt. Közigazgatás
Kidolgozás alatt

VEKOP 5.0 (november)
munka minősége terén történő
aktivitásának és tudatosságának
növekedése

Értékelés
Közömbös számunkra.

Min.

8.5. A munkavállalási korú
lakosság, különösen az alacsony
képzettségűek részvétele nő a
munkaerőpiaci kompetenciákat
javító formális képzésekben

Nincs változás.



8.6. Kompetencia alapú képzések
elterjedtsége nő

A cím teljesen megváltozott, de a belső
tartalom közel azonos. Környezeti, fenntarthatósági szempontból ez nem releváns


-

A táblázat alapján azt mondhatjuk el, hogy bár formailag jelentős változások következtek be a 4.0
és 5.0 változat között, ez tartalmi szempontból mégsem hozott igazi változást. Minősítéseink
többsége a nincs változás, vagy olyan apró, inkább formai (cím- és nem tartalombeli)
változás következett be, ami környezeti, fenntarthatósági szempontból közömbös.
A legjelentősebb változást a 3 új (vagy részben új) prioritástengely jelenti. Ezek közül a 3
pt. infokomunikációs fejlesztései várhatóan környezeti szempontból nem járnak
számottevő változással, fenntarthatósági tartalmakat (minimális mértékben, de)
hordozhatnak.
A 4. pt. „A Közép-Magyarországi Régió (KMR) turisztikai és természetvédelmi
fejlesztései” címmel egy régi – új prioritástengely. Hasonló címmel és tartalommal a
társadalmasításra került 3.0 változatban még szerepelt. Az SKV 4.0 változatában nem üdvözöltük
ennek kikerülését, hiszen ez közvetlen környezeti-természeti értékmegőrzési lehetőség hordozója
volt. Ezért most a visszakerülése pozitív változásnak értékelhető. Itt egyértelműen kedvező
környezeti következményeket várunk.
A harmadik új prioritástengely a 9. pt. a közigazgatásról szól. Ez jelen változatban még kidolgozás
alatt áll. Címe és más OP-kban korábban szerepelt hasonló tartalmú fejlesztésekben
meghatározottak alapján jelentős környezeti és fenntarthatósági tartalmakat nem fog
tartalmazni. Ugyanakkor nem valószínű, hogy számottevő kedvezőtlen környezeti
következményekkel járna a megvalósítás.
Kedvező változásnak ítéljük, hogy az 1. pt. 1.2. céljába („Vállalkozások növekedési
potenciáljának erősödése Pest megyében”) bekerült a vállalkozások technológiai ugráshoz
segítése, ráadásul nevesítetten a termelési folyamatok anyag- és energiaintenzitása
növelése érdekében. Ez mind környezeti, mind fenntarthatósági szempontból fontos, az
erőforrások védelme, megőrzése célhoz hozzájárul. A korábbi SKV változatokban fontosságáról
szóltunk, bár javaslatunk tágabb körű volt, de ennek ellenére annak megfontolását látjuk benne.
Néhány más apróbb változásnál is látunk kedvező fenntarthatósági elmozdulást, pl. a 6.2. célnál
az alacsony státuszú lakosság kiemelését.
Részben kedvező, részben kedvezőtlen környezeti következménnyel járhat, hogy az
energiahatékonyság célterületeinek megváltozása. Az önkormányzati feladatot ellátó
intézmények kikerültek, ugyanakkor a vállalkozási létesítmények bekerültek és a lakóépületek
nem szűkítettek le az önkormányzati lakóépületekre. Az intézmények kikerülése kedvezőtlen
ugyan, ugyanakkor az, hogy a támogatásba sokkal szélesebb körben kerülhetnek be
jelentkezők összességében kedvező lehet szempontunkból.
Kedvezőtlennek látjuk, hogy kikerült az OP-ból a 4.3. cél („Erősebb összetartozás meg-teremtése
a városi közösségekben a kulturális kínálat-bővítés, közösségfejlesztés segítségével”). Ugyanakkor
korábban nem volt 6.3. cél, azaz „Egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi infrastruktúra
fejlesztés”. Ez még kidolgozás alatt áll, de fenntarthatóság szempontjából üdvözlendő, ugyanúgy
mint az 7.5. cél, azaz „Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése”.

2014. november
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4.3. Környezeti szempontú értékelés
Ahhoz képest, hogy az ország népességének majd egy harmada a Közép-magyarországi
régióban él, és ennek többsége egy több milliós nagyvárosban, annak minden
környezetvédelmi következményével (jelentős forgalom okozta levegőszennyezés és
zajterhelés, zöldterületi hiányok, igen intenzív beépítés, stb. ugyanakkor pl. az átlaghoz képest
kedvezőbb infrastrukturális ellátottsággal – szinte teljeskörű villany-, víz-, szennyvíz-,
gázellátottság, hulladékszállítás, -kezelés) a tervezési dokumentum – véleményünk szerint
továbbra sem kezeli megfelelő súllyal a környezeti érdekek, értékek és az emberi
egészség védelmét. Látunk azonban kedvező elmozdulást a korábbi változathoz
képest, hiszen visszakerült a természeti értékek megőrzése, a vállalkozások fejlesztésénél az
anyag- és energiaintenzív technológiák, termékek támogatása, illetve néhány az emberi
egészségmegőrzést támogató cél megjelent, illetve erősödött.
A VEKOP egyes prioritástengelyeinek/specifikus céljainak az a környezeti elemekre/rendszerekre
gyakorolt hatásait összefoglalóan a következő, 4. táblázatban mutatjuk be. Ebből látható, hogy
ugyan a VEKOP nem környezetvédelmi jellegű operatív program, mégis számos
előnnyel és viszonylag kevés, és nem túl jelentős környezeti hátránnyal jár, ha a
benne tervezett intézkedéseket megvalósítják.
Fontos, hogy az emberre vonatkozó hatásoknál nemcsak a kifejezetten környezeti hatásokat
vizsgáltuk az összefoglaló értékelésnél, hanem az emberi életmódra, életminőségre gyakorolt
hatásokat is. Jól látható, hogy az emberre vonatkozó hatások szinte minden beavatkozásnál tetten
érhetők. Ugyan – mint azt már említettük - kevés a közvetlen egészségügyi hatású intézkedés,
annál több viszont a befogadást segítő, a szegénységet csökkentő és a foglalkoztatást növelő
intézkedés, mely a stressz, a pszichés terhelés csökkentésén keresztül javíthatják az ember
„állapotát”.
A kedvezőtlen hatások többsége a nem jelentős kategóriába sorolt. Ezek inkább az építési,
korszerűsítési fázishoz kötődnek. A működés, a létesítmények üzemelésénél megfelelő feltétel
rendszer mellett a kedvezőtlen hatások szinte teljesen kizárhatók.
Az is látható a táblázatból, hogy a területfoglalással, illetve forgalomváltozással járó projekteknél
számos esetben vegyes hatásokat becsültünk. Ez számos esetben valóban azt jelenti, hogy
lehetnek kedvező és kedvezőtlen elemei a megvalósult projektnek, de azt is jelentheti, hogy a
hatás előjele a megvalósulás mikéntétől függ. A feltételrendszer, a pályázat kiírások kritériumai és
a bírálati szempontok tehát igen sokat tehetnek, hogy a VEKOP környezetharmonikusabb és
környezeti szempontból minél fenntarthatóbb lehessen.

4.4. Fenntarthatósági értékelés
A fenntartható fejlődés szempontjainak biztosításához meghatároztuk azt a viszonyítási alapot
(értékrendet), amelynek való megfelelést a társadalmi, gazdasági és a környezetvédelmi
politikákban, stratégiákban, tervekben vizsgálni kell. Ezt átültettük a VEKOP tartalmára.
A fenntarthatósági célok a környezetvédelminél tágabb célkitűzést jelentenek, de a környezetvédelmi célok megvalósulása teljes egészében része a fenntartható fejlődés célkitűzései
megvalósulásának. Miután sem a célállapotok, sem az ezekhez vezető utak pontosan
nem határozhatók meg, a kialakított rendszer célja megfelelő irányok
meghatározása és az egyes politikák, programok és tervek értékelhetőségének
biztosítása. Ez utóbbi végeredményben az elmozdulás kedvező vagy kedvezőtlen
voltát hivatott megállapítani, azaz azt hogy egy adott lépés a fenntarthatóság
irányába történő elmozdulást eredményez-e, vagy attól való távolodást.
Az 5. táblázat első oszlopa a VEKOP-ra fordított fenntarthatósági célokat, a második oszlop e
szerinti értékelését tartalmazza a VEKOP-nak.

2014. november
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4. táblázat
Prioritások/célkitűzések

A VEKOP hatásainak környezeti értékelése

Tartalom

1. pt. Vállalkozások versenyképességének javítása
Országosan egységesen elérhető vállalkozói mentor1.1. Versenyképes vállalkozói tudás
hálózat mentorszervezeteinek és koordinációjának
elterjesztése
kialakítása a KMR-ben
Kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő
fejlesztéseinek támogatása Pest megyében
1.2. Vállalkozások növekedési
potenciáljának erősödése Pest megyében
Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása
Pest megyében
Kis- és középvállalkozások külpiacra jutásának
1.3. Vállalkozások külpiaci jelenlétének és
támogatása
az ezt támogató együttműködések-ben
való részvételének erősödése
Vállalkozások együttműködésének támogatása
2. pt.: Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció
2.1. A vállalati K+I aktivitás bővülése
Vállalati K+F+I tevékenység támogatása
2.2. Stratégiai K+I hálózatok számának
növelése a K+F tevékenységet folytató
Stratégiai K+I hálózatok számának növelése
vállalatok, valamint a közfinanszírozású és
nonprofit kutatóhelyek között
2.3. A K+I kapacitások megerősítésével
növekvő H2020 részvétel a közfinanKutatóintézeti kiválóság és nemzetközi
szírozású és nonprofit kutatóhelyek,
együttműködések támogatása
valamint a vállalkozások körében
3. pt.: Infokommunikációs fejlesztések
3.1. Az IKT szektor nemzetközi
Versenyképes IKT szektor fejlesztés
versenyképességének növelése
3.2. Nagy sávszélességű kapcsolat biztosíKormányzati szélessávú hálózatok fejlesztése
tása az ellátatlan állami intézményeknél
4. pt.: A Közép-Magyarországi Régió (KMR) turisztikai és természetvédelmi fejlesztései
4.1. Turisztikai költés növelése a kulturális
Kulturális és természeti örökség védelme
és természeti örökségi helyszíneken
A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú
4.2. A közösségi jelentőségű természeti
távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU
értékek hosszú távú megőrzésének, valaBiológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek
mint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia
hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai
hazai megvalósításának megalapozása
vizsgálatok

Levegő

Klíma

Felszíni
és fa. víz

Föld,
talaj

Élővilágzöldfelület

Építetttelepül
körny.

Term.
erőf./energia igény












/



/





/





/



/

/













/
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Prioritások/célkitűzések

Tartalom

Levegő

Klíma

Felszíni
és fa. víz

Föld,
talaj

Élővilágzöldfelület

Építetttelepül
körny.

Ember

Term.
erőf./energia igény

5. pt.. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása
5.1. Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának
növelése a vállalkozói szektorban
5.2. Lakóépületek energetikai korszerűsítése, valamint távhő- és hő-ellátó rendszerek energiahatékony fejlesztése és a
megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése

Vállalkozások energiahatékonyság-, valamint
megújuló energia növelését célzó fejlesztéseinek
támogatása











Energiahatékonyság és megújuló energia felhasználás
növelését célzó projektek külső forrásbevonási
lehetőségeinek javítása a Közép-Magyarországi
Régióban











Regionális és helyi kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése
Országos kerékpárút-hálózatokhoz való csatlakozás
5.3.Fenntartható multimodális mobilitás
biztosítása
elősegítése / Fenntartható
Kerékpáros közlekedés közösségi közlekedéshez való
közlekedésfejlesztés - részcéljai
kapcsolása
P+R rendszerek fejlesztése
Monitoring rendszer fejlesztése
6. pt. Települési környezet- és közszolgáltatások fejlesztése
6.1. Kisgyermeket nevelő szülők
Bölcsődék és családi napközik, valamint óvodák
munkavállalásának támogatása
infrastrukturális fejlesztései
6.2. A leromlott településrészeken élő
A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú
alacsony státuszú lakosság életlakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és
körülményeinek javítása, társadalmi és
fizikai rehabilitációja
fizikai rehabilitációja
6.3. Egészségügyi, szociális és gyermekKidolgozás alatt
védelmi infrastruktúra fejlesztés
7. pt. Társadalmi együttműködést
Minden specifikus cél és intézkedés
szolgáló és a humánerőforrás
fejlesztését támogató programok
8. pt. Foglalkoztathatóságot
Minden specifikus cél és intézkedés
szolgáló programok
9 pt. Közigazgatás
Kidolgozás alatt



































Nincs közvetlen hatás

/


/

/

/
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5.táblázat

A VEKOP tartalmának fenntarthatósági kritériumok szerinti értékelése

Fenntarthatósági kritériumok
1. A Közép-Magyarországi térségben megvalósuló fejlesztéseknek
összességében csökkenteni kell az érintett tevékenységekből
származó károsanyag-kibocsátásokat és terheléseket. Lehetőség
szerint egyedileg sem növelhetik a környezeti terheléseket, a
kibocsátásokat minden fejlesztésnél minimalizálni kell. Az egyik
környezeti tényező javulása nem járhat egy másik érzékelhető
romlásával, illetve egy részterület állapotjavulása, nem okozhat
másutt állapotromlást. Az állapotjellemzőknek érzékelhetően, a
ráfordítások nagyságrendjével arányosan javulni kell.
2. Az egyes projektek megvalósítása során biztosítani kell az anyag-,
energia- és víztakarékos megoldások használatát. A kutatások,
innovációk, fejlesztések eredményeinek anyag- és energiaszegény,
inkább tudásalapú termelés és szolgáltatás irányába kell
elmozdulást elérnie. Az alacsonyabb fajlagos energiafelhasználású
szállítási módokat és környezetbarát közlekedésfejlesztési
lehetőségeket kell előnyben részesíteni. A KKV fejlesztések között
előnyben kell részesíteni a megújuló erőforrásokat alkalmazókat.
A komplex megoldások előtérbe helyezése ajánlott.
3. A hulladékgazdálkodási beavatkozásoknak és a jelentősebb
hulladék kibocsátással járó projekteknek a megelőzésre és az
anyagában való újrahasznosításra kell koncentrálnia, miközben a
csak lerakással ártalmatlanítható hulladék mennyisége, térfogata
és veszélyessége csökkentendő. A fejlesztések kivitelezésénél el
kell érni, hogy minél több beépítésre alkalmas hulladék kerüljön
felhasználására.
4. A területfoglalással járó beavatkozások területigényét minimumra
kell szorítani, és lehetőlég minél rosszabb termőképességű és
értéktelenebb élővilágú területeket kell igénybe venni. Előnyben
kell részesíteni a rehabilitált területeket alkalmazását, a barnamezős fejlesztéseket. A biológiailag aktív területeket lehetőleg el
kell kerülni.

2014. november

Értékelés és javaslatok
A kritérium szempontjából a VEKOP vegyes képet mutat, hiszen vannak olyan prioritástengelyek, amelyek
egyértelműen a károsanyag kibocsátás mérséklését eredményezik, ilyen az 5. prioritás (energiahatékonyság)
és a 6. prioritás (települési környezet fejlesztése). A 3., 7. és 8. prioritástengely intézkedéseinek inkább csak
közvetett hatásai vannak a károsanyag kibocsátásra elhanyagolható mértékben. A 4. prioritásnál nem
várható ilyen.
Az 1. prioritástengely hatása ebből a szempontból vegyes lehet, amely annak a függvénye, hogy pontosan
milyen típusú vállalkozások és projektek támogatása valósul meg. A jelentős károsanyag kibocsátású
projektek valószínűsége ugyanakkora, mint azoké, amelyek csökkenteni fogják a kibocsátást.
 Az 1. prioritástengely esetében javasoljuk, hogy azok a vállalkozások/projektek
élvezzenek előnyt az elbírálásnál, amelyek hulladékszegény, kis károsanyag
kibocsátású fejlesztéseket valósítanak meg, illetve eddigi működésüket is ez
jellemezte.
A VEKOP elsősorban az energiatakarékosság szempontjából tartalmaz előremutató intézkedéseket. Az 5.
prioritástengely intézkedéseinek összessége ezt a célt szolgálja az épületenergetika és a közlekedés területeit
érintve. Kedvező változás a korábbi változatokhoz képest, hogy a támogatható épülettipusok köre nőtt
(ugyanakkor az önkormányzati intézmények kikerültek).
E mellett 1. prioritásban a vállalkozások technológia váltásának támogatásnál nevesített az anyag- és
energiaintenzív megoldások előnybe helyezése. Ez fontos előrelépés, de másutt is jó volna, ha megjelenne.
 Javasoljuk, hogy az 1. prioritástengely esetében minden célnál, de lehetőség szerint
más prioritásoknál is részesítsék előnyben az anyag-, energia- és víztakarékos
technológiákat alkalmazó fejlesztéseket.
Az OP kiemelten nem kívánja kezelni a hulladékgazdálkodás területét, azt a KEHOP, illetve részben a TOP
egyes intézkedéseiben van lehetőség finanszírozni.
 Az OP-nak több területen is lehetősége lenne a hulladékszegény technológiák
elterjedését elősegíteni, illetve a keletkező hulladékok hasznosításának arányát
növelni – lásd olyan vállalkozások, kutatások előnybe részesítése, mely ezekre
koncentrál. Lásd pl. a 2.1. célkitűzésnél (vállalati K+I tevékenység támogatása).
 Az 1. prioritástengely valamennyi intézkedésének esetében javasolt a
hulladékszegény technológiát alkalmazó vállalkozások támogatása.
 Az infrastrukturális fejlesztések esetében javasolt a hulladékból előállított (pl.
építési-bontási
hulladékból)
másodnyersanyagok
minél
nagyobb
arányú
felhasználásának előírása.
A szempont érvényesítése nem jelenik meg az OP-ban.
 Valamennyi infrastrukturális fejlesztéssel járó projekt esetében szükséges előírni a
lehető legkisebb területfoglalással járó kivitelezést.
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5. A fejlesztéseket, a területfoglalásokat, a nyomvonal-kijelöléseket a
természetvédelmi érdekek szem előtt tartásával kell elvégezni.
Előnyben kell részesíteni az olyan fejlesztéseket, melyek a biológiai sokféleség megőrzését közvetlenül is szolgálják. A természetvédelmi szempontból érzékeny konstrukcióknál a pályázati
feltételrendszer úgy kell kialakítani, hogy a kritérium teljesülhessen. A turizmus fejlesztésének összhangban kell lennie az érintett
természeti értékek, természeti területek terhelhetőségével.
6. Az intézkedéseknek tekintettel kell lenni arra, hogy addig
használhatjuk egy ökoszisztéma szolgáltatásait, amíg nem sértjük
meg a rugalmasságát. A fejlesztések során felhasznált ellátó
szolgáltatások jellemzően külső energia bevitelével javíthatók,
miközben a támogató, szabályozó és kulturális szolgáltatások
csökkennek. Nem megengedhető, hogy egy területen az ellátó
funkciók terén megvalósuló bővülés, másutt veszteségeket okozzon.
A piac által preferált szolgáltatások kihasználása nem mehet a többi
a piac által nem érzékelt szolgáltatás rovására, mivel így a
természeti tőke folyamatosan csökken, amit a gazdasági
mérőszámok tudomásul sem vesznek.
7. Az építészeti, táji és kulturális értékek fennmaradását az fejlesztések
megvalósítása és működtetése során biztosítani kell. Előtérbe kell
helyezni az olyan fejlesztéseket, amelyek ezt a célt közvetlenül is
szolgálják.

8. A lakosságot jelentősen érintő projektek esetében figyelembe kell
venni a várható klimatikus hatásokat, illetve a település-fejlesztési
projekteknél az alkalmazkodó képesség javítása eleve cél kell, hogy
legyen. A településfejlesztésnél, -rehabilitációnál, beépítéseknél csak
olyan építészeti megoldások fogadhatók el, amelyek nem erősítik a
városi hősziget jelenséget, sőt zöld megoldásokkal (zöldtetők és –
falak) mérséklik azt.

9. A klímaváltozás hatásait növelő fejlesztéseket kerülni kell, ahol ez
elkerülhetetlen (a megvalósítás társadalmi fontossága nagy)
hatásukat minimalizálni szükséges.

2014. november

Értékelés és javaslatok
Az OP (újra) tartalmaz természetvédelmi célú intézkedést. A védett területek, élővilág védelme a Biológiai
Sokféleség Stratégia hazai megalapozását szolgáló felméréseket tartalmazó intézkedésben nyer teret.
A turizmusfejlesztéshez kötötten is nevesített a természeti értékek védelme. Ennél óvatosan kell eljárni,
nehogy a növekvő turisztikai költés a természeti érték rovására menjen.
 Az infrastrukturális fejlesztések esetében szükséges előírni a természetvédelmi
szempontok figyelembevételét.
Az OP gazdaságélénkítő intézkedéseket is tartalmaz. Az nem ítélhető meg, hogy a gazdaságélénkítő
intézkedések megvalósítása során milyen hatásmechanizmusok indulnak be az ökoszisztéma szolgáltatások
területén. Ez a megállapítás elsősorban az 1. és 2. pt. esetében releváns, a többi prioritástengelyt jellegükből
adódóan nem, vagy csak részben érinti a kritérium.
 Javasoljuk, hogy csak olyan beruházások támogatása valósuljon meg, amelyek
megvalósításához szükséges erőforrások nem érintik jelentősen az ökoszisztéma
forrásokat. Ez nem csak a konkrét kivitelezéssel járó infrastruktúrális
beruházásokra igaz, hanem a jövőben megvalósuló beruházásokat megalapozó K+F
projektekre egyaránt.
A 4. prioritástengelyben a kulturális és természeti örökség védelme a turisztikai értékekhez kötötten
megjelenik. A turizmus fejlesztésénél ezen értékek terhelhetőségét kell alapul venni.
Az építészeti és kulturális értékek védelme szerves részét képezhetik még a 6. prioritás településfejlesztési
projektjeinek. Ezért
 javasoljuk, hogy a települési környezet fejlesztése során az egyedi értékek
fennmaradása is épüljön be a szempontok közé, legalább a 6.2. egyedi célkitűzés
esetében.
A települési környezet fejlesztését szolgáló 6.2. célkitűzés már részben most tartalmaz ilyen jellegű elemeket
(zöldfelület fejlesztések), azonban kifejezetten az épületeket célzó megoldások hiányoznak a tervezetből (pl.
zöldtetők, zöldfalak, vízarchitektúra). Ezek előtérbe helyezése különösen fontos lenne a fővárosi fejlesztések
tekintetében, hiszen a városi hősziget jelensége itt a legnagyobb mértékű és hatású. Az ilyen típusú
intézkedések kiválóan összekapcsolhatók lennének az 5.1 és 5.2. célkitűzések intézkedéseivel is, hiszen ezek
az építészeti megoldások az épületek hőszigetelésén keresztül az energiahatékonysági célkitűzéseket is
szolgálják.
 Javasoljuk, hogy az ingatlanfejlesztéssel, rekonstrukcióval érintett intézkedések
esetében preferálják a klimatikus hatásokat mérséklő építészeti megoldásokat.
Nem látunk olyan VEKOP intézkedést, mely egyértelműen növelheti a klímaváltozás hatásait. Elsősorban
azoknál az egyedi célkitűzéseknél lehetséges ilyen projektek megjelenése, ahol nagyméretű infrastrukturális
fejlesztések valósulnak meg vagy olyan technológiák fejlesztése és alkalmazása történik, amelyek
üvegházhatású gázok kibocsátását eredményezik.
 Javasoljuk, hogy az ÜHG gázok kibocsátását növelő beruházások a kiválasztási
folyamat során legyenek kiszűrve.
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10.

Fenntarthatósági kritériumok
Szükség van olyan intézkedésekre, amelyek a közép-magyarországi régió peremeken élő, hátrányosabb helyzetű lakosságra és
térségekre vonatkoznak. Ahol az alkalmazkodóképesség
csökkenése közvetett hatásként feltételezhető, ott a pozitív
hatásokat növelni, a negatívokat csökkenteni szükséges. A
fejlesztések a ténylegesen rászoruló csoportok javára kell
történniük. A társadalmi polarizációt mérsékelni szükséges.

11.

A fejlesztéseknek ebben a térségben kiemelt figyelemmel kell a
területi kiegyenlítődést is szolgálnia. A források elosztását a
meglévő, főváros, régió külső területei közötti egyenlőtlenségeket
figyelembe véve kell elvégezni.

12.

A fejlesztések kialakításánál a helyi kultúrára, és a környezethez
alkalmazkodó hagyományos termelői és fogyasztói mintázatokra
építeni kell. A fejlesztések eredményeinek az anyag- és
energiaintenzív termékek és szolgáltatások körétől, az anyag- és
energiaszegény inkább tudás és kultúra alapú termelés, és
fogyasztás irányába kell elmozdulást elérnie. Az élőmunka igényes
technológia nem bűn, sőt lehetőség szerint teret kell adni az ilyen
fejlesztések megvalósításának is.
A helyi közösségeknek bővüljenek a lehetőségei az igényelt és
fenntarthatóbb életmódok választásának tekintetében. Nem
kívánatos, hogy a fővárosi agglomeráció települései csak alvóvárosrészként működjenek. Javuljon a környezetbarát energiahasználat, szennyvíz- és hulladékkezelés, infrastruktúra,
közlekedési módok igénybevételének lehetősége, a környezetbarát közlekedési módok igénybevételének lehetősége.
A tervezett megoldásoknak alkalmazkodniuk kell az érintett
települések sajátosságaihoz, kerülni kell a túlcentralizált és a főleg
külföldről származó (gépek, berendezések, munkaerő) eszközökre
építő megoldásokat. A térségi kapcsolatok elősegítésének az
együttműködési lehetőségek bővülését kell szolgálnia.
A tervezés építsen a helyi, térségi és regionális belső piacok
felvevőképességére, a tervezett kapacitások és technológiák
kialakításánál erre is figyelemmel kell lenni. A beavatkozásokat
úgy kell megvalósítani, hogy az érintett lakosság számára
érzékelhető, és megfizethető életminőség-javulással járjon a
hatásterületen. Segíteni kell az olyan fejlesztéseket, melyek a
közép-magyarországi régió szélső területeinek bevonásával a
főváros ellátását biztosítják.

13.

14.

15.

2014. november

Értékelés és javaslatok
A 7. és 8. prioritástengely valamennyi intézkedése egyértelműen alkalmas a szempont érvényesítésére,
hiszen szociális, oktatási, egészségügyi és foglalkoztatási elemek sokaságát tartalmazzák. Kedvező, hogy az
új változatban az alacsony státuszú lakosság nevesítetten jelenik meg a településfejlesztési projekteknél.
 Javasoljuk a kiválasztási kritériumok között területi alapon részesítsék előnyben a
KMR peremterületeit.
A tervezett intézkedések többségének leírása alapján nem ítélhető meg, hogy azok valóban szolgálják-e a
területi kiegyenlítődést. Kivétel ez alól az 1.2. célkitűzés, ami a Pest-megyei vállalkozások támogatásáról
szól, elletve a 6.2. cél, ami a leromlott településrészek rehabilitációját célozza.
 Ennek további erősítése célszerű volna a pályázati kiírásoknál az elmaradottabb Pest
megyei részek előnyben részesítésével.
Az OP jelenlegi változata nem kezeli ezt a kérdést. A 8. prioritástengelyben találhatók foglalkoztatási
fejlesztések, de ez más irányból közelíti meg a problémakört. Az élőmunka igényes fejlesztések
támogatására elsősorban az 1. pt. esetében van lehetőség, illetve a K+F projektek esetében lehetséges olyan
technológiák fejlesztésére, amelyek innovatívak, de automatizáltságuk foka alacsony. A kritérium ugyan
nem jelenik meg nevesítve a dokumentumban, de a tényleges projektkiválasztás során vagy már a pályázati
kiírás során lehetőség van a szempont érvényesítésére.
Leginkább a VEKOP 5. pt. fenntartható közlekedésfejlesztési fejlesztései segítik e kritérium megvalósulását.
A 8.4. cél, a munkahelyi rugalmasság is segítheti, elsősorban a távmunka előtérbe helyezésével, ami az
agglomerációból történő ingázást csökkentheti.
A környezetvédelmi infrastruktúra beruházások hiányoznak az OP-ból, ezeket ezért más OP-k keretein belül
kell támogatni.

Az OP szintjén nem ítélhető meg a kritériumnak való megfelelés, a kérdéskört a kiírásokban van lehetőség
kezelni.
A rendelkezésre álló források valószínűleg nem elégségesek arra, hogy a tervezett fejlesztéseknek
köszönhetően a KMR lakossága érezhető életminőség javulást tapasztaljon. Ezért törekedni kell arra, hogy a
fejlesztések azokra a területekre koncentráljanak, ahol fajlagosan a legnagyobb haszonnal járnak, a legtöbb
lakos érzékeli azokat. A kritériumnak leginkább a közlekedésfejlesztés felel meg, hiszen ezek esetében
viszonylag kis beruházási igény mellett, viszonylag sok embert elérő, hasznos projektek valósulhatnak meg.
A régió szélső területeinek bekapcsolása a központi területek vérkeringésébe leginkább az 1. pt. keretein
belül lehetséges, ahol a területi alapú kiválasztási feltételek kialakításán túl célszerű azokat a projekteket
támogatni, amelyek a két terület szereplőinek együttműködésével valósulnak meg.
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16.

Valós tartalommal kell kitölteni az esélyegyenlőségi és antidiszkriminációs kritériumokat. Szélesíteni szükséges a fejlesztések
hatására nyertesnek tekinthető lakosok körét. Szélesíteni
szükséges a fejlesztések hatására nyertesnek tekinthető lakosok
körét. Hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a kisebbségek
megőrizhessék hagyományaikat, kultúrájukat, közösségeiket.

17.

A beavatkozásokat, fejlesztéseket úgy kell megvalósítani, hogy a
nem kívánatos környezeti hatások ne rontsák a fejlesztések
telepítési területén túl más területen élők életminőségét, vagy ne
károsítsák más területek környezeti értékeit.
Az érintettek bevonását a mindennapjaikat érintő döntésekbe
biztosítani kell. A környezetbarát munkahely a legjobb példamutatás az ott dolgozók számára. A lakosságot közvetlenül érintő
fejlesztéseknek legyen fenntarthatósági tartalma. A közlekedési
rendszer változása ösztönző legyen társadalom és a gazdasági
szereplők számára a környezet-tudatos közlekedés és szállítás
mindennapi normává válásához.

18.

19.

Előnyben kell részesíteni az olyan intézkedések, amelyek
közvetlenül vagy közvetetten a fenntartható fogyasztásra
ösztönöznek és ellensúlyozzák a jelenlegi túlfogyasztásra,
pazarlásra ösztönző rendszert.

20. A fejlesztések támogatásának a társadalmi jólét növelését kell
szolgálnia. A közjó szempontjából nem értékelhető támogatások
károsak, mert fontos területekről vonnak el erőforrásokat.

2014. november

Értékelés és javaslatok
A VEKOP az általános esélyegyenlőségi kritériumok alkalmazásán túl meghatározott olyan konkrét
intézkedéseket is, amelyek a kritérium kielégítését szolgálják. Szinte a teljes 7. prioritástengely ide
sorolható, de a 7.1. célkitűzés külön is kiemelhető, hiszen a társadalmilag leginkább leszakadt rétegeket
határozták meg célcsoportnak, külön kezelve a gyermekszegénységet, illetve a szegregáció megszűntetését.
hasonlóan értékes e szempontból a 6.2. intézkedés is, mely a leszakadó területeket célozza meg.
 Fontos, hogy az ilyen területeken élők is megőrizhessék hagyományaikat,
kultúrájukat, közösségeiket a beavatkozások során.
Az OP szintjén a kritérium teljesülését nem lehetséges megítélni, ez a pályázati kiírások feltételeinek
meghatározása során lehet releváns.

Az 5. pt. közlekedési fejlesztései egyértelműen szolgálják a célt, továbbá a 8. pt. foglalkoztatást elősegítő
intézkedései között is találhatók olyan elemek, amely a család- és környezetbarát munkahely kialakítására,
fejlesztésére irányul.
E kritérium nem jelenik meg a dokumentumban. Ahhoz, hogy a megfogalmazott célt szolgálja az OP, az
oktatást, képzést, tájékoztatást célzó intézkedések tervezett tartalmi elemei közé szükséges beépíteni e
szempontot.
 Javasoljuk, hogy az intézkedéseket, ahol lehet szemléletformáló elemekkel
egészítsék ki.
Az OP intézkedéseinek jó része egyértelműen a társadalmi jólét növelését szolgálják. A 6., 7. és 8. pt.
kiemelhető ebből a szempontból. Ezzel együtt meg kell jegyezni, hogy az 1. és 2. pt esetében nem ítélhető
meg egyértelműen a kritériumnak való megfelelés.
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Az 1. és 2. prioritástengely tervezett céljai és intézkedései közül csak egyet lehet kiemelni,
ami egyértelműen segíti a fenntartható fejlődést. Ez a technológia fejlesztést segítő
támogatás, ami anyag- és energiaintenzív irányban tervezett. A többi intézkedés annak
függvényében járulhat hozzá a fenntartható fejlődéshez, hogy milyen típusú vállalkozások és
kutatások, milyen típusú projektek kerülnek a támogatottak listájára. Pl. a zöldipar
résztvevőinek támogatása, hulladékszegény technológiákat alkalmazó fejlesztések, megújuló
energiákat alkalmazó projektek stb., egyértelműen a fenntarthatóságot szolgálnák. (Sajnos
annak esélye, hogy a fenntartható fejlődés céljaival ellenkező projektek jöjjenek létre
ugyanakkora, mint a fent leírtaknak.)
Közvetetten a vállalkozói környezettudatosság, a fenntarthatósági szemlélet vállalati
stratégiába integrálása indíthatja az intézkedéseket ilyen irányba.
A 3. prioritástengely infokommunikációs fejlesztései számottevő fenntarthatósági
tartalmakat nem hordoz, de a felsőoktatás és az IKT cégek együttműködése lehet előnyös e
szempontból is.
A 4. prioritástengely intézkedései bemutatásában kiemeli, hogy fenntartható turisztikai
termékek kialakítását támogatja. A célzott kulturális és természeti örökség védelme is igen
kedvező fenntarthatóság szempontjából, ugyanúgy, mint a biológiai sokszínűség
megőrzésének megalapozása. Fenntarthatósági szempontból ez az egyik leghatékonyabb
prioritás.
Az 5. prioritástengely („Energiahatékonyság, intelligens energiahasználat és megújuló
energiák felhasználásának támogatása”) valamennyi specifikus célja szolgálja a fenntartható
fejlődést, ebből a szempontból a VEKOP előremutató. A korábbi változathoz képest kedvező,
hogy az önkormányzati tulajdonú épületek támogatása helyére a vállalkozások létesítményei
és a lakóépületek (általában) lettek a támogatás kedvezményezettjei.
A közlekedés fejlesztése címében is kiemeli a fenntarthatóságot („Fenntartható multimodális
mobilitás elősegítése”). A kedvező hatás mértékét behatárolja az a tény, hogy elsősorban
kerékpáros infrastruktúra fejlesztését tartalmazzák az intézkedések.
A 6. prioritástengely („Települési környezet- és közszolgáltatások fejlesztése”) intézkedései
is elősegítik a fenntartható fejlődést, de ezek közül is ki kell emelni a 2. célkitűzés
intézkedéseit, ezek közvetlenül és jelentős mértékben fejtik ki pozitív hatásukat. A célkitűzés
tervezett tevékenységei közül az alábbiakat lehet kiemelni, amelyek kulcsfontosságúak a
fenntartható fejlődés szempontjából:
 Közparkok, városi zöldfelületek fejlesztése
 Gyalogos zónák infrastrukturális fejlesztése
 Zöld infrastruktúra
 Zöldterületek intenzív és extenzív fejlesztése
Közvetett módon az 1. célkitűzés is a fenntartható fejlődés célkitűzéseit szolgálja. Az óvoda
fejlesztések következtében az agglomerációból történő ingázás mértéke csökkenthető, hiszen
a szülőknek nem szükséges a Fővárosba hordani óvodás korú gyermekeiket. Ez természetesen
csak abban az esetben valósul meg, ha a fejlesztések jelentős része az agglomerációs
településeken valósul meg.
A 7. prioritástengely („Társadalmi együttműködést szolgáló és a humánerőforrás
fejlesztését támogató programok”) egyedi célkitűzései között az alább felsorolt intézkedések
lesznek kedvezőek fenntarthatósági szempontból:
1. egyedi célkitűzés:
 A rászoruló családokban élő gyermekek esélyegyenlőségét célzó programok
 Mélyszegénységben, nagyarányú alacsony státuszú népességgel rendelkező
területeken élők felzárkózást segítő integrált programok
2. egyedi célkitűzés mindkét intézkedése
3. egyedi célkitűzés
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A 8. prioritástengely, a Foglalkoztathatóságot szolgáló programok tartalmazzák a legtöbb
egyedi célkitűzést, amelyek döntő többsége szolgálhatja a fenntartható fejlődést.
Véleményünk szerint azonban ennek jelenleg csak a lehetősége biztosított, az intézkedések
végrehajtásának módja fogja eldönteni, hogy ez a lehetőség ki lesz-e használva. A 4. egyedi
célkitűzést ki kell emelni a többi közül, ebben olyan foglalkoztatási formák elterjesztésére van
lehetőség, amelyek közvetett módon, de jelentős mértékben segítik elő a fenntartható
fejlődést. Ilyenek pl. rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése.

4.5. Területi szempontok
A VEKOP nem tartalmaz nagyprojekteket, a beavatkozások többségénél területi érintettség
sincs (lásd pl. képzés, oktatás, pénzügyi támogatások), így ilyen jellegű területi szempontok
(pl. Natura 2000 érintettség, egyéb területi hatások) értékelése nem volt szükséges.
Közép-magyarországi régióban csak a Szobi kistérség határos szomszéd országgal. Az e
kistérségben végzett intézkedések esetén a környezeti hatások országhatáron átterjedő
lehetőségére kiemelt figyelmet kell fordítani. A konkrét intézkedések ismeretének hiányában
jelenleg általánosságban azonban mondható el, hogy a VEKOP-ban szereplő intézkedések
jellege miatt nem várhatók országhatáron átterjedő környezeti hatások, ebből adódó
problémák.

5.

Javaslatok

Javaslatainkat három témakörben fogalmaztuk meg:




Az OP tartalmára, megfogalmazására vonatkozó legfontosabb javaslatok
Az intézkedések hatékonyságát erősítő, a kedvezőtlen hatások csökkentését szolgáló
javaslatok
A pályázatok kiírására, elbírálására vonatkozó javaslatok

5.1. Az OP tartalmára, megfogalmazására vonatkozó javaslataink
 Az Operatív Program szintjén a környezetvédelem nemcsak feltételrendszert, de
célokat is jelent, ezért fontos volna környezeti célokat is megfogalmazni az OP-ban.
Legalább azokra vonatkozóan, amelyekre van eszköz is, lásd pl. települési környezet
védelme, természeti és kulturális értékek megőrzése, közlekedés fenntartható
fejlesztése. Érdemes lenne azt is bemutatni, hogy ezek mely közösségi
dokumentumokban meghatározott (akár számszerűsített) célokra adnak választ ezen
beavatkozások.
 Az Operatív Program vizsgált verziója kevés figyelmet fordít a környezeti igények,
állapot ismertetésére, illetve a támogatni tervezett beavatkozások környezeti
hatásaira. Még a pozitív hatások (pl. energiahatékonyság) esetében is alig-alig említi a
kapcsolódásokat.
 A területi eszközök alkalmazásának intézményi hátterét szükséges megteremteni és
erre vonatkozó utalást minden OP-ban megjeleníteni.
 A „Települési környezet … rehabilitációja” specifikus célnál a környezeti célok szerinti
hatásokat is érdemes lenne megjeleníteni, és azon beavatkozásokat előnyben
részesíteni, ahol kimutathatóan kedvező környezeti állapotváltozás érhető el a
megvalósulással.

5.2. Az intézkedések hatékonyságát erősítő, a kedvezőtlen hatások csökkentését szolgáló
javaslatok
2014. november
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 Fontos lenne, hogy a tervezett beavatkozások az alapcéljukon túl egyszerre javítsák az
élet- és környezet-minőséget, bánjanak takarékosan az erőforrásokkal, védjék az
értékeket és a fenntarthatóság felé mozduljanak. Ezt a pályázati feltételrendszer
megfelelő meghatározásával el lehetne érni.
 A környezeti állapotot egyáltalán nem befolyásoló intézkedéseknél is szükséges mind
környezeti, mind fenntarthatósági elvárásokat megfogalmazni. Ide tartoznak pl. az
oktatást és képzést tartalmazó prioritástengelyek, ahol a szemléletformálással lehet
erősíteni az ilyen tartalmakat. Környezeti tartalom lehet pl. a tudásbázisok
erősítésénél, ha az ökoinnovációs projektek prioritást kapnak, vagy a kedvező
környezeti hatásokat, anyag-, víz- és energiatakarékos megoldásokat, hulladékszegény
eljárásokat alkalmazó vállalkozások kaphatnak előbb támogatást a pénzügyi eszközök
fejlesztésénél. Fenntarthatósági szempontból erősítheti az intézkedéseket a jól
megfogalmazott kritérium rendszer, a társadalmi kiegyenlítődés, a befogadó jelleg
erősítése, a helyi adottságok előnyben részesítése, a fenntarthatóság tudatosítása,
mint előnyben részesítendő pályázati tartalom. (Ez minden pályázatnál lehet feltétel.)
 Azon projekteknél is figyelemmel kell lenni a környezeti állapotra, melyek alapvetően
csak az építési időszakban lesznek terheléssel, szennyezéssel.
 A megújuló energia alkalmazása általában előnyben részesítendő, de a szilárd
biomassza égetésén alapuló fűtési módok a régióban, különösen a jellemzően magas
szálló por koncentrációjú területeken, kerülendők.
 A társadalmi befogadást elősegítő programok keretében az egészségtudatosság
terjesztése mellett a környezettudatosság növelése, a zöld szemléletformálás is
javasolható (a levegőkörnyezet kapcsán pl. hulladékégetés levegő környezeti hatásai,
energiatudatosság, környezetbarát közlekedési módok, klíma-tudatosság, stb.).
 Hasonlóan javasoljuk az oktatási és köznevelési tartalomfejlesztési programok körébe
is beemelni a környezettudatosság növelését.

5.3. A pályázatok kiírására, elbírálására vonatkozó javaslatok:
Itt általánosan és tématerületenként részletesebben is megfogalmaztuk elvárásainkat.
Általános javaslatok
Az Operatív Programok horizontális – fenntarthatósági céljainak kitöltése tapasztalatunk
szerint nehézségbe ütközik. Ezért részletes javaslataink bemutatása előtt (azokat mintegy
összefoglalva) aduk egy javaslatot arra, hogy mik azok az általános szempontok, amit az OP
kidolgozásánál, a pályázatok kialakítása, értékelése kapcsán szempontrendszerként
figyelembe lehetne venni:
I. A pályázatok kiírásánál és elbírálásánál, projektfüggően alkalmazásra javasolt
fenntarthatósági előírások:
A projekt
1. erőforráshatékony,
azaz
anyag-,
energia-,
víztakarékos
megoldásokat,
hulladékszegény, a hulladék keletkezését megelőző, a hulladékok újrahasznosítást
elősegítő technológiákat alkalmaz,
2. csökkenti a károsanyag kibocsátásokat, vagy új fejlesztések esetén jobb
fajlagosakkal rendelkezik az átlagosnál,
3. csak akkor nem vesz barnamezőt igénybe, ha erre az adott településen nincs mód,
akkor viszont terület- és kiemelten zöldfelület igénybevétele minimális,
4. kimutatható módon hozzájárul a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, de
legalább nem növeli a kedvezőtlen hatásokat, klímabarát építészeti megoldásokat
alkalmaz,
5. nem csökkenti a foglakoztatást a hátrányos helyzetű térségekben,
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6. védett természeti és kulturális örökségvédelmi értékek igénybevételét, az ezekre
vonatkozó kedvezőtlen környezeti hatásokat kiszűri, de legalábbis minimális szinten
tartja,
7. alacsony zajkibocsátású technológiákat, berendezéseket alkalmaz,
8. nem jár a közúti forgalom számottevő többlet terhelésével,
9. a lakosságot érintő fejlesztéseket úgy valósítja meg, hogy az az érintett lakosság
számára érzékelhető és megfizethető életminőség-javulással jár a hatásterületen
10. a szociális elemeket is tartalmazó intézkedéseknél biztosítani tudja, hogy a
fejlesztések a ténylegesen rászoruló csoportok javára történjenek.
II. További, a pályázatok kiírásánál és elbírálásánál figyelembe veendő,
előnyben részesítendő szempontok:
A projekt
1.
hozzájárul a területi/társadalmi kiegyenlítődéshez, célzottan hátrányos
helyzetű lakosságra és térségekre vonatkozik,
2.
javítja a foglalkoztatási helyzetet, új munkalehetőségeket teremt, főleg
hátrányos helyzetűnek számító rétegek tekintetében,
3.
tényleges környezetállapot, illetve települési környezetállapot javító hatása van
4.
kimutatható ÜHG és/vagy légszennyezőanyag kibocsátás csökkenéssel jár,
5.
célzott hatásai mellett járulékos módon hozzájárul a természeti és/vagy a
kulturális örökségvédelmi értékek megőrzéséhez, védett fajok, vagy élőhelyek
védelméhez, rehabilitációjához, a víztestek jó állapotának eléréséhez,
6.
természeti adottságoknak megfelelő ökoszisztéma szolgáltatásokat vesz
igénybe,
7.
helyi kultúrára és a környezethez alkalmazkodó hagyományos termelői és
fogyasztói mintázatra épít, fenntarthatóbb életmódot szolgálja,
8.
megújuló energiát hasznosító technológiákat alkalmazás,
9.
természetszerű élőhelyek, zöldfelület kiterjedésnek növekedésével, meglévő
élőhelyek/zöldfelületek rehabilitációjával, állapotuk javulásával, intenzitásának
növelésével is jár,
10. környezetvédelmi szemléletformálást tartalmaz.
Tématerületenkénti javaslatok:
 Terület-igénybevétel
 A természeti erőforrásokkal való takarékos bánásmód első lépése a területigénybevételek szabályozása. Új létesítmények megvalósításával járó projekteknél el
kell várni ennek minimalizálását, a természeti, kulturális értékeket tartalmazó
területek elkerülését. Elsősorban a védett, Natura 2000, műemlék, régészeti érték
területek, belterületi zöldfelületek igénybevételét kell kizárni. A Közép-magyarországi
régióban ezek közül kiemelt fontosságúnak tartjuk a zöldfelületek (kiemelt
figyelemmel a városi zöldterületek és városperemi zöldgyűrűk) védelmét, mivel a
térség jelentős hiányokat szenved e tekintetben. Ráadásul az utóbbi években azt
látjuk, hogy a főváros és agglomerációja települései szinte összeépülnek, melyet fokoz
az elkerülő utak mentén kialakuló (zöldgyűrű helyetti) logisztikai, szolgáltató,
kereskedelmi bázisokat magába foglaló beépített gyűrű.
 A térségben feltétlen a barnamezős beruházásokat kell támogatni, minden új
építéssel együttjáró tevékenységnél előnyben kellene részesíteni.
 Minden településfejlesztési intézkedést ki kellene egészíteni zöldfelületek fejlesztéssel,
a rekreációs és a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas terek kialakításával. A
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kiegészítő lehetőségeket véleményünk szerint választható, vagy eleve kötelező
elvárásként kellene megfogalmazni bizonyos projekttípusoknál.
 Projektjeinknek általában olyan területet kell találnunk, mely értékeink megőrzését,
zöldterületeink rekreációs használatát nem lehetetleníti el. (Ezt is érdemes a
pályázatkiírásban szerepeltetni.) E mellett fontos lenne minden új beruházásnál a
közlekedési szempontokat is figyelembe venni, olyan területeket priorizálni a
telepítésekkel, melyek közösségi közlekedéssel is jól elérhetők.
 Klímaváltozás, klímaalkalmazkodás
 A klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás alapvetően KEHOP forrásból kell
megvalósuljon. Azonban az EU elvárásainak megfelelően át kell, hogy hassa az egész
beavatkozási rendszert. A VEKOP-ban minimálisan a településfejlesztési
beavatkozásokban nevesítetten is meg kellene, hogy jelenjen. (Pályázati feltételként
javasoljuk.)
 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. Legalább, mint előnyben részesítendő
szempont figyelembe kellene venni ezeket.
 Erőforrás - és energiahatékonyság, megújuló energiaforrások hasznosítása
 Jó volna, ha azon projektek, melyek az „Erőforráshatékony Magyarország” felé
vezető úton indulnak el, azok előnyben részesülnek a pályázati elbíráláskor. (Lásd
Erőforráshatékony Európa megvalósításnak ütemterve dokumentumban foglalt
elvárások – 1. melléklet.)
 A tervezett beavatkozások energiahatékonyságára nem csak az 5. prioritástengelyben szereplő intézkedéseknél kell odafigyelni, hanem minden más VEKOP
intézkedésnél is. (Pályázati feltétel, előnyben részesítés lehet a jó megoldások kulcsa.
Sőt a legjobb megoldás az volna, ha energiahatékonyságot, illetve általában az
erőforrás hatékonyságot beemelnék be a horizontális célkitűzések közé.)
 Az energiahatékonysági beruházásokat érdemes az épületek egyéb korszerűsítésével
kombináltan megoldani, kiterjeszteni ezeket pl. víztakarékos megoldások
alkalmazásával.
 Minden új épületek esetében törekedni kell a minél alacsonyabb energiaigényű
épületek létesítésének támogatására, tekintettel arra, hogy az alacsony vagy nulla
energiafelhasználás 2019-től az önkormányzati tulajdonú/használatú épületekkel
szemben, 2020 után pedig az új épületekkel szemben általában is alapkövetelmény
lesz. (2010/31/EU irányelv alapján.)
 Írják elő minden fejlesztésnél az alternatív energia hasznosítási lehetőségek
vizsgálatát. (Az alternatív energiahordozók között esetlegesen a hulladékok
energetikai hasznosítása is megfontolható, amennyiben bizonyítható, hogy nem jár
különösen a levegőminőség tekintetében káros következményekkel pl. szálló por
kibocsátásra is gondolva.) Azt is megfontolás tárgyává kell tenni, hogy amennyiben
lehetőség van rá, nem kedvezőbb-e a távfűtésre való csatlakozás (illetve arról le nem
válás), illetve a kiskapacitású egyedi megoldások helyett a közösségi megoldások
alkalmazása.
 Az energiahatékonysági beavatkozásokat az épület felújítások mellett érdemes az
eszköz-beszerzésekre is kiterjeszteni, az intézmények felújítását azok berendezéseinek
korszerűsítésével egybekötni. Az eszközbeszerzések során zöld kritériumok előírását
javasoljuk,
azaz
szigorú
környezetvédelmi
követelmények
kerüljenek
megfogalmazásra az anyag- és energiatakarékosság tekintetében.
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 A marketing tevékenységek keretében az elektronikus megoldásokat preferálják a
papír alapúval szemben – az olyan erőforrás-igényes, de vitatható hatékonyságú elem,
mint pl. a szórólap pedig lehetőleg egyáltalán ne legyen támogatható.
 Az épületek korszerűsítése, építése esetén a víztakarékos megoldások megvalósítását
részesítsék előnyben.
 A gazdaságfejlesztési beruházások támogatása esetében kiemelten kezeljék az energia, és anyagtakarékosság (ideértve a víztakarékosságot is) kérdését.
 A megújuló energiák alkalmazásának fontossága kiemelendő. A közlekedési
szektornál EU elvárás, de erre vonatkozó intézkedés nincs a VEKOP-ban. Másutt is
megjelenhetne elvárásként, előnyben részesítendő szempontként.
 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 eleve korszerű épület
esetében támogassanak.
 A megújuló energia kiaknázását célzó projekt esetén szükséges lenne a teljes életciklus
során jelentkező környezeti hatások–ideértve a CO2-kibocsátást is– vizsgálatát,
lehetőség szerint előre megadott szempontrendszer alapján. Írják elő a teljes
életciklusra kiterjedő szén-lábnyom 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.
 Az energiahatékonyság növelése és a megújuló energia felhasználás támogatása során
törekedni kell az olyan technológiák alkalmazására, mely csökkenti a
levegőszennyezést, ezért pl. a biomasszát alkalmazó és így lokális környezetben
többlet kibocsátásokat, levegőminőség romlást okozó technológiát kerülni kell.
 A biomassza-tüzelés esetén a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell a szálló
por és korom okozta terhelést (modern fűtőberendezések, illetve csővégi technológia
alkalmazásával).
 A természeti erőforrások megőrzése és az azokkal való gazdálkodás területén az
ökoinnováció az egyik kulcsterület. Ezért a K+F támogatásoknál ezeket előnyben
kell részesíteni.
 A VEKOP-ban egyáltalán nem szerepel vízgazdálkodási intézkedés, a települési
környezetre vonatkozó intézkedéseknél véleményünk szerint szükséges lehet ilyen
intézkedéseknek is lehetőséget biztosítani főként a Pest megyei részen. Azon
projekteknél, melyek víztesteket érinthetnek a Víz Keretirányelv elvárásainak
figyelembevétele, szükség szerinti hatásbecslés elengedhetetlen. A víztakarékos
technológiák alkalmazása fontos, itt is előnyben részesítést kellene alkalmazni azon
pályázatoknál, melyek utalnak erre.
 Az intézkedéseknél a hulladékkeletkezés megelőzése, veszélyességük csökkentése a
hulladékszegény technológiák alkalmazása, a hulladékok újrahasznosítása alapvető
szempont.
 Közlekedés
 Alapvető fontosságú, hogy a tervezett intézkedések lehetőleg minél kisebb
forgalmat generáljanak, sőt, ha lehetőség van rá inkább csökkentség a
közlekedési, főként az egyéni közúti közlekedési igényeket. Ennek egyik eszköze lehet,
ha a képzések, oktatások keretében a távoktatást, az e-learninget részesítik előnyben,
vagy az olyan megoldást, amikor az oktató megy ki az adott intézményhez,
vállalkozáshoz. (Ez nemcsak forgalomkímélő, hanem erőforrás takarékos is.)
Javasoljuk továbbá, hogy a tömegközlekedési, valamint a szállítás esetében a vasúti,
vízi megközelíthetőséggel rendelkező, vagy annak kialakítását vállaló projekteket
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részesítsék előnyben (pl. többletponttal) a pályázatok értékelése során. Javasoljuk a
rugalmas munkaszervezési formák keretében az otthoni munkavégzés, távmunka
preferálását.
Javasoljuk, hogy az infrastrukturális hiányosságok oldását célzó projektek esetében
írják elő a közösségi, és/vagy nem motorizált közlekedési megközelítési lehetőség
javítási lehetőségeinek legalább a vizsgálatát.
A közlekedési beavatkozások megvalósulásánál az ÜHG-k kibocsátás csökkentésére
kiemelt figyelmet kell fordítani. A rendkívül elöregedett, elavult, magas légszennyezőanyag kibocsátású dízelbusz állomány cseréje (a szolgáltatás zavartalan biztosítása
mellett) például a levegőminőség javításához is elengedhetetlen és halaszthatatlan
feladat, de a VEKOP-ban nem szerepel intézkedésként. Amennyiben járműbeszerzés
is támogatható lesz a közlekedési fejlesztések keretében, akkor a csendesebb
üzemmód is legyen szempont a kiválasztás során.
Indokolt esetben, különösen a nagyobb forgalomnak kitett, vagy egyéb okból zajjal
terhelt részeken tegyék lehetővé a csökkentett hanggátlású nyílászárók beépítésének
támogatását az épületkorszerűsítési, energiahatékonysági intézkedéseknél.
A közlekedésfejlesztési intézkedések esetén kiemelt fontosságú, hogy ezek projektek
kötelezően tartalmazzanak a beavatkozás jellegéhez kötődő szemléletformálási
elemet. (Pl.: a közösségi közlekedés népszerűsítése, a közlekedési igények
csökkentése, car-sharing, telekocsi, ecodriving.)

 Településfejlesztési, építéssel együttjáró intézkedések
 A településfejlesztési akciókat kötelezően környezetbiztonság növelő elemekkel kell
kiegészíteni.
 Az építési munkákkal együttjáró projekt elemeknél a hatékony anyagfelhasználás, az
újrahasznosított anyagok alkalmazása elvárásként kellene szerepeljen.
 Létesítések, építések esetében írják elő az újrahasznosított építőanyagok használatát –
minimális %-ot határozva meg, a többletteljesítéseket az értékelés során
többletponttal jutalmazva.
 Az építkezéssel együttjáró beavatkozásoknál érdemes
• olyan építési technológiákat alkalmazni, mellyel a működtetés víz- és energiatakarékosan megoldható,
• az építésnél újrahasznosított anyagokat is igénybevenni,
• előre gondolni a szennyvizek kezelésére, esetlegesen a szürke vizek újrahasznosítására,
• hulladékszegény technológiákat, klímabarát építészeti megoldásokat (zöldtetők,
zöldfalak, árnyékolás) alkalmazni,
• az építészeti és kertépítészeti elemeket egymással párhuzamosan, egymást
kiegészítve megvalósítani,
• zajkibocsátó források csillapítását megoldani,
• a települési képbe harmonikusan illeszkedő (nem minden esetben a legtrendibb,
csupa üveg és fém) építészeti képet kialakítani, stb.
 Javasoljuk, hogy a klímabarát - az alkalmazkodást segítő, az éghajlatváltozás hatásait
mérsékelő - építészeti megoldásokat részesítsék előnyben a felújítások, létesítések,
közterület rehabilitációk kapcsán. Ide tartoznak többek között a zöld udvarok, a zöld
homlokzatok, az (extenzív) zöldtetők, az árnyékoló, fényvisszaverő felületek, a
csapadékvíz talajba szivárgását, elpárolgását lehetővé tevő vízáteresztő felületek, és
vízáteresztő burkolatok alkalmazása, továbbá a közterületi vízfelületek, közparkok
vízvételi helyei számának (ivókutak, szökőkutak, dísztavak, egyéb vízfelületek)
növelése.
 Egyéb tématerületekre vonatkozó javaslatok
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 A fenntarthatóságot szolgáló hétköznapi életstratégiákkal kapcsolatos ismeretek
átadását, mint kiegészítő intézkedést a 6. prioritástengely településfejlesztési akciókba
szükséges volna beépíteni.
 A biológiai sokféleség megőrzése és az ökológiai átjárhatóság védelme (sőt növelése) is
általános minősítő szempont.
 Javasoljuk, hogy zöld gazdaság terén tevékenykedő vállalkozásokat részesítsék
előnyben (pl. többletponttal) a pályázatok értékelése során.
 A K+I-vel kapcsolatos fejlesztéseket támogató intézkedések esetében javasoljuk, hogy
a környezetvédelmi témájú kutatás-fejlesztést részesítsék előnyben (pl.
többletponttal) a pályázatok értékelése során.
 Javasoljuk a VGT intézkedések (belterületi csapadékvíz gazdálkodás, 2000 LE alatti
települések szennyvíz kezelése, hulladéklerakó rehabilitáció, belterületi vízvédelmi
intézkedések/gyakorlatok) támogatását a VEKOP-ból. Véleményünk szerint Ezek
beilleszthetők a településfejlesztési (4. prioritástengely) programok (4.
prioritástengely) közé. Javasoljuk a 2000 LE alatti települések szennyvízkezelését ott
támogassa a VEKOP, ahol az vízminőségi szempontból indokolt, de legalább a
vízbázisok védőterületein és ott, ahol felszín alatti vizek állapotának romlását
okozhatja a szennyvízszikkasztás. Ezen területeken a hulladéklerakók
rekultivációjának támogatása is elengedhetetlen.
 Természetvédelmet szolgáló követelmény lehet, hogy a projekt megvalósítása
következtében:
• nem növekedhet a település kiterjedése;
• nem növekedhet a beépített, a burkolt felületek nagysága;
• nem csökkenhet sem a zöldfelületek, sem a természeti területek, élőhelyek
kiterjedése, nem romolhat az állapotuk, a zöldfelületek intenzitása nem
csökkenhet
• Természetvédelmet szolgáló ajánlás lehet, hogy a projekt járuljon hozzá:
• a települési zöldfelületek állapotának javításához;
• a települési zöldfelületek kiterjedésének, vagy intenzitásának növekedéséhez,
• természeti területek, természetszerű élőhelyek (gyepmozaikok, cserjések, fasorok,
mezsgyék, erdők, vízterek, stb.) bővüléséhez, vagy állapotuk javulásához;
• helyi védett élő, vagy élettelen természeti értékek gyarapításához;
• helyi védett élő, vagy élettelen természeti értékek állapotának javításához (pl.
özönfajok irtása).
 A helyi gazdaságfejlesztési tevékenységek engedélyezése során különös tekintettel kell
lenni az épített környezet értékeinek védelmére.
 A környezettudatosság érdekében javasolható 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.
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