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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Az ex ante értékelés kötelező eleme az Európai Unió (EU) által biztosított forrásokból
finanszírozott fejlesztési programok tervezési folyamatának. A 2014-2020-as időszak európai
uniós fejlesztéspolitikájának keretszabályozása a 1303/2013/EU rendelet 55. cikke az
operatív programok Európai Bizottságnak történő benyújtása feltételeként írja elő a
független értékelők által előállított ex ante értékelési jelentést.
Ennek megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Miniszterelnökség jogelődje 2012
októberében közbeszerzési eljárást indított független értékelői kapacitások beszerzése
érdekében, melyet jelen operatív program esetében a Hydea Tanácsadó Kft., a MultiContact
Consulting Kft. és a Nordic Consulting Kft. konzorciuma nyerte meg. A konzorcium az
értékelői munkát 2013 áprilisában kezdte, követve a programozás folyamatát. Az OP első
változatának részletes elemzése, majd köztes részleges jelentések után, a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program 3.0 (2013. 10. 20.) változatának az OP adta
lehetőségek szerinti teljes körű értékelése történt meg. Később – a folyamatos
tervezéstámogatási munkák mellett – elkészültek az ex ante értékelési jelentések a KEHOP
4.0 (2014. 03. 11. és 2014. 05. 09.) változatára, valamint a KEHOP Bizottság részére először
benyújtott verziójára (2014. 06. 07.). Jelen értékelés tárgya a KEHOP-nak a Bizottság részére
benyújtott végső (2014. 12. 17.) változata.
Az ex ante értékelés, a tervezéstámogatás menete
A KEHOP tervezői és az ex ante értékelők 2013 májusa óta intenzív, interaktív kapcsolatban
vannak egymással. Ez idő alatt az egyeztetések és a folyamatos kommunikáció az alábbiak
szerint valósult meg:
 Egyeztetések a KEHOP-tervezők és az ex ante értékelők között
prioritástengelyenként és a KEHOP egészével kapcsolatban. Ebbe beleértendő a
személyes, e-mailes és telefonos kapcsolattartás és támogatás.
 A tervezés kezdeti szakaszában az ex ante értékelők szakterületenként bemutatták
az egyes prioritástengelyekért felelős tervezőknek a 2007-2013 időszakról készült ex
post értékelések legfontosabb tanulságait.
 A prioritástengelyenkénti munkacsoportok, illetve az egyéb tervezői (pl. indikátor,
partnerségi) munkacsoportok ülésein az ex ante értékelők részt vettek és
javaslatokat tettek, a tervezők indokolták álláspontjukat vagy elfogadták az ex ante
értékelői javaslatot.
 A KEHOP munkaközi, előzetes változataira az ex ante értékelők gyors
tervezéstámogatói észrevételeket, javaslatokat küldtek. Ennek megfelelően
készültek el a KEHOP 3.0 munkaváltozatára (2013. 09. 19.), a KEHOP 4.0
előzményének tekinthető KEHOP 3.2 verzióra (2014. 02. 19.), valamint a KEHOP 4.0
(2014. 03. 05.) változatra vonatkozó tervezéstámogató anyagok.
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A tervezők az ex ante jelentések megállapításait, az észrevételeket, pontosításokat jelentős
részben beépítették a célok, intézkedések, indikátorok megfogalmazásába, az operatív
program szövegébe.
A legfontosabb elfogadott javaslatok az alábbiak:
 A stratégia megalapozottságának és átláthatóságának növelése érdekében
készítettünk egy táblázatot a célrendszer megjelenítésére, és javasoltuk ennek
alkalmazását.
 A helyzetértékelés pontosítását, kiegészítését, bővítését javasoltuk, konkrét
megfogalmazásokkal is.
 Javaslatokat tettünk a dokumentumokban helyenként előfordult számszaki hibák
javítására (pl. 1. fejezet, pénzügyi táblázatok), a korábbi tervezési időszakokban
megvalósított beavatkozások eredményeinek figyelembevételére. Több fázisban
javasoltuk a KEHOP és a többi OP kapcsolatát bemutató táblázat módosítását,
konkrét javaslatokat téve.
 Prioritástengelyenként számos javaslat született a célok, intézkedések
megnevezésének módosítására, leírásának pontosítására, egyértelműsítésére, a
beavatkozási logika világossá tételére, amelyek nagy részét beépítették a tervezők.
 Javaslatokat tettünk a szemléletformálás irányaira (megelőzés), módszertani
koordinációjára, a célcsoportok és a kedvezményezetti kör módosítására.
 Több helyen javasoltuk a kedvezményezettek, illetve a célcsoportok felülvizsgálatát.
 Az indikátorok megnevezése, a közös indikátorok korrekt alkalmazása, a hozzájuk
tartozó mértékegység meghatározása jelentős korrekcióra szorult a korábbi
változatokban. Erre vonatkozóan javaslatokat adtunk az egyeztetéseken és a
jelentéseinkben. Az indikátorok célértékeire, az eredményindikátorok bázisértékeire
és az adatforrásokra vonatkozó módosító javaslatok jelentős részét beépítették a
tervezők.
 Javasoltuk az indikátorok gyűjtésének és értékelésének rendszerszintű kidolgozását,
melynek intézményes feltételeit a Kormány 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelete
megteremtette, részben a kialakítandó Monitoring és Értékelési Munkacsoporttal,
részben az indikátorokra és a szakpolitikai mutatók létrehozására és működtetésére
vonatkozó előírásokkal.
 Javasoltuk megalapozó háttérszámítások, módszertani anyagok elkészítését (pl.
indikátorok, eredményességmérési keret mutatói esetében).
 A kiválasztási kritériumok bővítésére, korrekciójára vonatkozó javaslataink egy
részét is beépítették a tervezők.
 Javaslatot tettünk az OP-k közötti területi és tematikus koordináció erősítésére.
Ennek és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletnek köszönhetően a tervezés folyamán
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jelentősen módosult és bővült az OP 8.1. A többi ESB-alappal történő összhang
biztosítása c. fejezete.
 Javaslatokat tettünk a horizontális szempontok érvényesítésére, a végrehajtás
elősegítésére, a kiválasztási szempontok bővítésére, amelyek jelentős része az OP
11. fejezete szövegének módosításában is megjelent.
 A fenntarthatósággal kapcsolatban tett javaslatok is nagyrészt beépültek.
Általános észrevételek, stratégiai megfelelés, horizontális elvárások
A KEHOP prioritástengelyei a vonatkozó közösségi elvárások és nemzeti célkitűzések
alapján kerültek meghatározásra. A prioritástengelyek közti feladatmegosztás és
forrásallokáció jól tükrözi azt, hogy a KEHOP a különböző kötelezettségek (tematikus
koncentrációs követelmények, klímaváltozással kapcsolatos intézkedések arányára
vonatkozó előírások, derogációs követelmények, egyéb EU-s kötelezettségek, determinációk,
szakaszolt projektek) között próbál egyensúlyozni, ami igen csekély mozgásteret hagyott.
A KEHOP forrásallokációjával kapcsolatosan megállapítható, hogy megfelelően tükrözi az
EU-s és a hazai prioritásokat. Egyértelmű prioritást jelentettek a derogációs követelmények
(2. prioritástengely: ivóvíz, szennyvíz; 3. prioritástengely: hulladék irányelv), a Nemzeti
Reform Programban (NRP) és az Európai Bizottság által megfogalmazott országspecifikus
ajánlásokban szereplő energetikai célok (5. prioritástengely), valamint az éghajlat változási
intézkedések (1. 4. és 5. prioritástengely).
A KEHOP forrásallokációja megfelel az ESB-alapokra vonatkozó általános rendelkezések
(Common Provisions Regulation – CPR) tematikus koncentrációra vonatkozó 18. cikkében
szereplő elvárásnak, mert forrásainak jelentős részét fordítja az NRP-ban azonosított
kihívások kezelésére, valamint az országspecifikus ajánlások teljesítésére.
A hazai stratégiai dokumentumokban az energetikával és környezetvédelemmel
kapcsolatosan lefektetett fejlesztési igények és az uniós elvárások, irányelvek teljes körű
teljesítése meghaladja a KEHOP forráskereteit, számos fontos környezeti probléma és
energetikai cél tisztán uniós támogatások felhasználásával nem fog megoldódni.
Az integrált területi megközelítés, a komplex projektek és a más OP-kkal való kapcsolat
rendkívüli fontosságú a KEHOP céljainak eléréséhez, ezért javasoljuk a Partnerségi
Megállapodásban (PM) szereplő „Alapokon vagy programokon átívelő integrált kezelést
igénylő fejlesztési témák” széles körű alkalmazását a végrehajtás során. A PM különös
integrációs igényű tématerületként jelöli meg a következőket: energetikai pénzügyi eszközök
(a KEHOP-GINOP vonatkozásában, de javaslatunk szerint a VEKOP esetében is releváns),
természetvédelem (KEHOP-VP) és NATURA 2000 területek (KEHOP-VP-MAHOP),
vízgazdálkodás-öntözés és halgazdálkodás koordinációja (KEHOP-VP-MAHOP), megújuló
energiák és energiahatékonyság (KEHOP-GINOP-TOP-VP).
A PM által azonosított fenti területeken túl javasolt ilyen típusú koordináció az
árvízvédelem és a tájgazdálkodás, a vízgazdálkodás és a vízvisszatartás (KEHOP-VP), a
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klímaalkalmazkodás és a vidékfejlesztés (KEHOP-VP), a hulladékgazdálkodás (KEHOP-TOPGINOP), a megújuló energiák használata és a vízvisszatartás, szennyvízkezelés,
szennyvíziszap-kezelés, valamint a vízvisszatartás és a vidékfejlesztés területén. E
területeken integrált megközelítésű projektekkel közös fejlesztések megvalósulására volna
mód. A leszakadó térségekben javasolt elősegíteni ilyen projektek létrejöttét, mivel ezek
alkalmat kínálnak képzetlen munkaerő foglalkoztatására, ezzel pedig az esélyegyenlőség
megteremtéséhez is hozzá tudnának járulni.
Biztosítani kell, hogy a KEHOP és a többi operatív program szövegezése és hivatkozásai is
összhangban legyenek egymással. A KEHOP lehatárolási táblázatát aktualizálni és pontosítani
kell.
A KEHOP egyes prioritástengelyei, intézkedései is összefüggő rendszert alkotnak, pl. a vizek
állapotának javítása tekintetében szinergikus hatásokat találunk az 1. 2., 3. és 4.
prioritástengelyek egyes intézkedései között. Ez az OP szövegében is megjelenik, de a
prioritástengelyek és a célok szinergiájának megvalósulását leginkább szavatoló integrált
projektek továbbra sem kerülnek alkalmazásra a KEHOP-ban. A különböző OP-k és alapok
közötti központi koordináció biztosítására a 2014-2020 közötti időszakban nagy hangsúlyt
kíván fektetni a kormányzat, ahogy az a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletből is kitűnik. Az
OP-k és alapok közötti, valamint az OP-n belüli koordináció sikere jelentősen függ a
végrehajtás tényleges módjától, a koordináció megfelelőségétől (információáramlás
szabadsága, sebessége, reakcióidők, megfelelő döntéshozói kompetenciák és általában véve
az intézményi kapacitás rendelkezésre állása stb.)
A koordináció hatékonyságának biztosítása érdekében javasoljuk a későbbiekben (az éves
fejlesztési keretek, illetve felhívások készítésének idejére) egy pontos összehangolási
követelményrendszer és forgatókönyv kidolgozását annak érdekében, hogy az összefüggő,
egymásra épülő fejlesztések minden eleme koherensen valósuljon meg. A végrehajtás
folyamán ezeket a koordinációs mechanizmusokat a felhívásokban és a bírálatok során
érvényesíteni szükséges.
Az energetikai hasznosítás is összeköti a prioritástengelyeket, miután az megjelenhet a 2. 3.
és 5. prioritástengelyben is. Éppen ezért a depóniagázos, a hulladékból energia, illetve a
szennyvíziszap energetikai hasznosítását célzó projektek megvalósítása is integrált
megközelítést igényelne, hasonlóan az 1. és 4. prioritástengely egymáshoz jól kapcsolható
intézkedéseihez.
Mind az eredmény, mind a kimeneti indikátorok relevánsak, megfelelnek a beavatkozási
logikának, a vonatkozó közös indikátorokat beépítették a tervezők. Néhány esetben
problémák merülhetnek fel a mérhetőség bizonytalanságában, megalapozottságában.
Kritikus nem megfelelőség nem azonosítható. A kimeneti indikátorok célértékei
nagyságrendileg jellemzően összhangban vannak az allokált pénzügyi kerettel. Az 5.
prioritástengelynél több esetben nehezen megítélhető az indikátorok realitása, elsősorban
olyan külső tényezők miatt, mint a jövőbeli átvételi árrendszer kialakulatlansága vagy a
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beruházási készség alakulása a lakossági kedvezményezetteknél, amelyre vonatkozóan
elfogadott részletes elemzések nem ismertek.
A szemléletformálásra vonatkozó kimeneti mutatók (interaktív elérés) célértékét
ambiciózusan állapították meg.
Az eredményességmérési keret kimeneti mutatói megfelelőek, mert minden
prioritástengelyben a legjelentősebb intézkedés kimeneti indikátorait választották ki.
Megállapítható, hogy a választott intézkedésekre allokált források a prioritástengelyek
keretének több, mint 50%-át teszik ki. Az eredményességmérési keret pénzügyi mutatói is
reálisak; figyelembe veszik a konkrét projekt terveket, az előkészítés jelenlegi helyzetét és
várható előrehaladását.
A fenntarthatóság és az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesülése megfelelő. Kiemelt
figyelmet kapott az OP-ban a fenntarthatóság terén a területi kohézió és számos más
szempont is, amelyek erősítik az OP céljainak megvalósulását, az OP kohézióját. Az
esélyegyenlőség terén megjelenik a specifikáció, azaz az elvárt esélyegyenlőségi
kritériumoknak a projektek tartalmához való igazításával kapcsolatos elvárás.
Az OP a horizontális elvek megfelelő módon történő érvényesülése érdekében az
1303/2013/EU rendelet I. melléklet 5. pontjában és a PM-ben foglalt követelményeket tartja
szem előtt. A már idézett 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 32. §-a értelmében a horizontális
célok és követelmények teljesülésének nyomon követése és érvényesítése érdekében
a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága mellett horizontális monitoring bizottság
is működik. Feladata az antidiszkrimináció, a nemek közötti egyenlőség, a fogyatékkal élők,
továbbá a fenntartható fejlődés és a területi kohézió szempontjainak nyomon követése és
érvényesítése lesz a végrehajtás során.
A megvalósítás folyamán fontos szerepet kell kapniuk a felhívásokban érvényesíthető
specifikált horizontális szempontoknak is. Mindezek elősegítik a horizontális elvek tényleges
érvényesülését.
A szemléletformálást átfogó stratégia mentén szükséges megvalósítani, azonban az ehhez
kapcsolódó tevékenységek tervezéséhez és végrehajtásához nem áll rendelkezésre
elfogadott nemzeti környezeti szemléletformálási stratégia. Javasoljuk egy ilyen stratégia
elkészítését. A KEHOP-ban tervezett szemléletformálási intézkedések megalapozottságát az
adja, hogy egységes arculatba és kommunikációs stratégiába illeszkedő kampányok fognak
megvalósulni. A megelőző jellegű kommunikáció hangsúlyozása kulcsfontosságú, hiszen az
OP beavatkozásai és az ezekhez kapcsolódó kommunikáció többségében nem megelőző
jellegű. Egy komplex módon kezelt szemléletformálási keretben a megelőző jellegű
szemléletformálásnak is helyt kell kapnia.
A prioritástengelyeken belül a szemléletformálás általában megfelelő tartalmú, de néhány
esetben pontosítani szükséges a beruházásokhoz kapcsolódó kötelező tájékoztatási
feladatoktól való lehatárolást. Néhány esetben szükséges a célcsoportok pontosítása, illetve
a kiválasztott célcsoportok indoklása. Az OP általános szemléletformálási célként fogalmazza
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meg a gyermek korosztály hangsúlyos elérését, de ez kizárólag az 5. prioritástengelyben
jelenik meg.
Az eljárásrend szabályozása számos támogatható egyszerűsítést tartalmaz, amelyek
mérséklik az adminisztratív terheket (biztosítéki rendszer egyszerűsítése, maximalizált
mértékű elszámolható költségek átalány alapú kifizetése, pályázóbarát pályázati rendszer
fejlesztése, projektvégrehajtás megkönnyítését célzó technológiai fejlesztések, a támogatást
igénylők/kedvezményezettek adminisztrációs terheinek csökkentése, kiemelt, standard,
egyszerűsített eljárásrendek).
Kockázatok
A KEHOP-ban az ex ante feltételek teljesítése érdekében tervezett intézkedések ütemterve
nagyon feszes, teljesítése az érintett felelősök szoros együttműködését igényli.
A KEOP áthúzódó projektjeiből adódó determináció, a szakaszolt projektek nagysága
jelentős, különösen a 1. 2. és 3. prioritástengelyek esetében, ami bizonytalanságot jelent a
forrásallokáció és az intézkedések tervezése esetében.
A korábbi tapasztalatok alapján kockázatot jelent a KEHOP-intézkedések eredményessége
szempontjából a különböző OP-k közötti koordinációs probléma. Erre vonatkozóan a 8.
fejezetben leírtak, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltak elősegíthetik az
OP-k közötti kommunikációt, a területi és tematikus összhangot, a szinergikus kapcsolatok
jobb kihasználását. A kockázat csökkentésére szolgáló javaslatunkat lásd fent. A lakossági
tulajdonú épületek energetikai korszerűsítésének támogatása kapcsán még hiányoznak azok
a részletes háttérelemzések, amely alapján pontosan megítélhető, hogy a vissza nem
térítendő támogatások és pénzügyi eszközök milyen arányánál valósulhat meg a források
hatékony felhasználása.
A GINOP, valamint a VEKOP pénzügyi eszközöket biztosít a KEHOP 5. prioritástengely
intézkedéseinek megvalósításához. A vissza nem térítendő források és a pénzügyi eszközök
együttes alkalmazásának átlátható, kedvezményezett-barát eljárása, valamint e
finanszírozási formák közti arányok jelenleg még nem láthatók.
Az energetikai területen várható pályázási kedv, a források iránti igények alakulása a
lakossági, gazdálkodói körben bizonytalan, elsősorban a finanszírozással, az önerő
biztosításával kapcsolatos nehézségek miatt.
A megújuló energia alapú energiatermelő beruházások adott intenzitások mellett történő
megvalósulása nem kellően alátámasztott, még ismeretlen a döntő jelentőségű jövőbeli
átvételi árrendszer.
Hasonlóan kérdéses az önkormányzati jövedelemtermelő projektek (települési hulladék,
víziközmű-fejlesztések) önerőigényének várható nagysága. (Ezzel kapcsolatban a támogatási
intenzitás nagyságrendje nem szerepel a KEHOP-ban, amit javasolt pótolni.) Az önerőbiztosítás lehetőségeinek, az önkormányzatok fizetőképességének további vizsgálata
szükséges a végrehajtás elősegítése érdekében.
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Az intézményrendszert fel kell készíteni az egyszerűsített költségelszámolások
bevezetésének menedzselésére. A legfontosabb kockázati tényezők, amelyeket a végrehajtás
során kezelni kell, a kedvezményezettek révén jelentkező kockázatok (pénzügyi
fenntarthatóság, a megfizethetőség biztosítása, az önerő nagyságának bizonytalansága és
várható finanszírozási nehézségei), valamint az intézményi feltételek biztosítása.
Prioritástengelyenkénti összefoglaló értékelés
Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás (1. prioritástengely, a források 27,61%-a)
Az 1. prioritástengely rendkívül változatos beavatkozásokat foglal magában a
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás témakörében; az adaptáció információs és stratégiai
megalapozása mellett két kiemelten kezelt területre, a vízgazdálkodásra és a
katasztrófavédelemre koncentrálva. A fejlesztések egy része hozzájárul az éghajlatváltozás
szempontjából különösen érintett természeti erőforrásunk, a vizeink jó állapotának elérésére
vonatkozó Víz Keretirányelvben (VKI) foglalt előírás teljesítéséhez, mind közvetve, mind
pedig közvetlenül. Különösen üdvözlendő, hogy a természetes, zöld megoldásokra is
hangsúlyt kíván helyezni az OP. A vízgazdálkodási vonatkozású projektek esetében az
integrált területi megközelítés, a komplex projektek szerepe kiemelt jelentőségű lenne. Az
Operatív Program említi a szoros kapcsolatot a Vidékfejlesztési Program és az 1.
prioritástengely 3. és 4. intézkedése, illetve utóbbiak és a KEHOP 4. prioritástengelye között,
illetve azt is, hogy az összhang biztosítása – központi koordináció mellett – rendszeres
konzultációk keretében lesz biztosítva. Az erre vonatkozó javaslatot lásd fent.
A települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése (2.
prioritástengely, a források 32,87%-a)
A prioritástengely alapvetően derogációs célú intézkedéseket tartalmaz, a 98/83/EK
ivóvíz irányelv és a 91/271/EGK települési szennyvíz irányelv teljesítése a fő cél. A
prioritástengelyben jelentős a KEOP-ból áthúzódó szakaszolt projektek, illetve KEOP
keretében előkészített projektek aránya; az előzetes adatok alapján az ivóvízminőség-javítás
esetében meghaladja a 60%-ot, a szennyvízkezelés esetében csaknem 50%. Az indikátorok
célértékei és ezek teljesítése nagyban függ a KEOP-projektek végrehajtásától, hiszen az
áthúzódó projektek nagysága változhat a KEOP lezárásáig. Két olyan terület is van, amely
esetében a majdani beavatkozásokat megalapozó munkákra, felmérésre, illetve koncepció
kialakítására van szükség (ólomprobléma, szennyvíziszap-hasznosítás). Mindez nehezíti az
indikátorok realitásának értékelését. A 2000LE alatti agglomerációk szennyvízkezelése a TOP
korábbi változataiban szerepelt, de onnan kikerült. Szükséges ezen intézkedés
finanszírozásának megoldása.
Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések (3. prioritástengely,
a források 10,57%-a)
A KEHOP benyújtott verziója a települési szilárd hulladék elkülönített begyűjtését,
hasznosításra történő előkészítését támogatja, magát a hasznosítás folyamatát már nem. A
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KEHOP céljai, intézkedései világosak. A dokumentum a hulladékhasznosítás fejlesztésének
forrásait biztosító OP-t is megjelöli, ami a GINOP, illetve a TOP.
A GINOP előző verziójában az ex ante értékelés korábbi változataiban tett javaslatnak
megfelelően megjelent a hulladékhasznosítás támogatása (kkv-k esetében), amely a KEHOPfejlesztések hosszú távú fenntarthatóságának egyik alappillére. A GINOP végleges
változatából kikerült a hulladékhasznosítás támogatásának konkrét leírása, ez újból
veszélyezteti a KEHOP-projektek fenntarthatóságát. A TOP-ban több fajta hulladékos cél,
intézkedés található: rekultiváció, hulladékok anyagában történő hasznosítása, RDF (Refuse
Derived Fuel – háztartási hulladékból előállított tüzelőanyag) termikus hasznosítása és a
települési vegyesen gyűjtött hulladék égetéssel történő ártalmatlanítása. A TOP kiegészíti a
KEHOP intézkedéseit, és elősegíti a KEHOP hulladékgazdálkodási projektjeinek
fenntarthatóságát, valamint az ország hulladékkezelési céljainak teljesítését.
Az indikátorok esetében tapasztalt korábbi ellentmondások és anomáliákat feloldották a
tervezők. A meghatározott értékek megfelelnek a helyzetelemzésben feltárt igényeknek,
illetve a kármentesítés esetében a rendelkezésre álló forrás mértékéhez igazodnak. E
prioritástengelynél is jelentős a KEOP determinációs projektjeinek nagysága.
A természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések (4. prioritástengely, a források
2,67%-a)
A prioritástengely a legfontosabb természetvédelmi problémákra fókuszál: a
zöldinfrastruktúra gerincét képező Natura 2000 területek állapotának, illetve az élőhelyek és
fajok természetvédelmi helyzetének javítására. A zöldinfrastruktúra sikeres fejlesztése
érdekében a prioritástengely beavatkozásainak – amelyek természetvédelmi kezelésért
felelős és közreműködő szervezeteket (pl. nemzeti park igazgatóságok, VIZIG-ek,
önkormányzatok) támogatják – szoros területi együttműködésre van szükségük a
Vidékfejlesztési Programmal (VP) – amely a gazdákat támogatja –, illetve a KEHOP 1. és 2.
prioritástengelyében megjelenő, a vizek területen tartását célzó intézkedésekkel. A KEHOPhoz kapcsolódó konstrukció szerepel a VEKOP-ban is, így mód van sikeres, hatékony,
szinergikus fejlesztések megvalósítására. Az eredményindikátorok megfelelőek, de nyomon
követésükhöz rögzített módszertan kialakítására és alkalmazására van szükség. Szükséges a
kedvezményezetteknek is egyértelmű szakmai útmutatást adni az indikátorok kialakítására
vonatkozóan (pályázati útmutató, szakmai workshop), valamint a projekt megvalósulása
utáni kötelező felmérés és/vagy monitoring alkalmazására vonatkozóan. A monitoring
költségeit a támogatási kérelembe beépíthetővé kell tenni.
Energiahatékonyság
növelése,
megújuló
prioritástengely, a források 26,28%-a)

energiaforrások

alkalmazása

(5.

A meghatározott célok alapvetően megfelelő kapcsolatban vannak a tervezett intézkedések
várható eredményeivel, megvalósulásuk esetén hozzájárulnak a kitűzött hazai és EU-s célok
eléréséhez.
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A lakossági épületenergetikai fejlesztések kapcsán szükséges a vissza nem térítendő
források alkalmazásának szükségességét alátámasztó háttértanulmány véglegesítése.
Véglegesítendő a pénzügyi eszközök és a vissza nem térítendő támogatások optimális
arányának részletes vizsgálata, valamint a célcsoport megfelelő érdeklődését kiváltó
kondíciók meghatározása.
A GINOP és a VEKOP keretében biztosítani tervezett pénzügyi eszközök kondícióinak
ismeretében részletesen vizsgálni szükséges a potenciális célcsoportok önerejét,
hitelképességét és részvételi lehetőségeit.
Fontos kidolgozandó elem a visszatérítendő és a vissza nem térítendő támogatások
együttes alkalmazása, ennek intézményi, végrehajtási, finanszírozási stb. kérdései.
Néhány tervezett
indikátor
esetében (pl. lakossági tulajdonú
épületek
energiahatékonysága, különös tekintettel ennek önerő biztosítással kapcsolatos kérdéseire)
nem látszik a vállalt kimeneti indikátorok alátámasztottsága. Ezek részletes ellenőrzése
szükséges a végrehajtási kockázatok csökkentése érdekében.
Mivel az energetikai célú beavatkozások több OP-ban valósulnak meg, javasoljuk, hogy az
intézkedések egységesítése és a közös adatgyűjtés érdekében történjenek lépések a
végrehajtás során. Az KEHOP jelen változatából hiányzik az egyes OP-k energetikai
beavatkozásainak várható eredményeit összesítő tábla, így a 2020-as célkitűzésekhez való
hozzájárulás nehezebben ítélhető meg.
Fontos annak mérlegelése, hogy mindenhol indokolt-e a vissza nem térítendő támogatások
jelenleg tervezett aránya. Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló, viszonylag szűkös
forrásokból minél több output legyen elérhető, szükséges lenne részletesen elemezni, hogy
az egyes beavatkozási területeken a vissza nem térítendő források milyen arányára van
feltétlenül szükség annak érdekében, hogy a kívánt beruházások megvalósuljanak (pl.
önkormányzati épületenergetikai beavatkozásoknál).
Az energetikai prioritástengelynél kiemelten fontos feladat az energiahatékonysági
beavatkozások népszerűsítése, azok gazdasági, környezeti hatásának bemutatása különösen
a lakosság számára annak érdekében, hogy a források teljes körű felhasználása biztosított
legyen.
Az „energiaszegénység” kérdéskörének megjelenítése fontos lenne a pályázati felhívások
során. Az Európa 2020 stratégia célkitűzése a szegénység elleni küzdelem, így a lakossági
épületenergetikai beavatkozásokat nem csak energetikai indokok támasztják alá, hanem
szociális érvek is.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a KEHOP megfelel az európai alapokra vonatkozó
közösségi jogszabályokban (CPR, KA, ERFA rendeletek) megfogalmazott követelményeknek,
az EU és hazai stratégiákban megfogalmazott környezeti és energetikai célok jelentős
részének teljesítésében komoly szerepet játszik.
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 A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás prioritás tengely alapvetően az
ember és a javainak biztonság növelését szolgája, kiegészülve az elsősorban az
agrárgazdálkodás körülményeit javítani kívánó vízkészlet-gazdálkodással.
Környezetvédelmi szempontból fontosak az itt megjelenő VKI informatikai és
monitoring fejlesztések, bár ez meglehetősen idegen testet jelent a prioritásban, de
méginkább az első egyedi célnál. A hatások között vannak olyanok, amelyek az
ország környezetállapotának javítását is szolgálják, ezek összességükben azonban
nem jelentősek (forrásallokáció szerint) és így nem is jelentenek elsődleges célt.
Előrelépés, hogy a 4.0-ás változatban és a végleges változatban is a vizek
állapotának javítása célként jelenik meg, ami ha érvényesül a vizes
intézkedéscsoportoknál, az a kedvező hatásokat erősíti. Jelenleg már kizárólag olyan
projektek támogathatóak, amelyek bizonyíthatóan hozzájárulnak - többek között - a
vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK
irányelvben rögzített célkitűzések végrehajtásához, és a támogatott projekteknek a
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben rögzített intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
 A Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvíz-kezelés
fejlesztése prioritási tengely első egyedi célja egészségvédelmi célú, míg a
szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentéséhez kötődő feladatok
környezetvédelmiek. Ezek javítják is az ország környezetállapotát, azonban a
korábbi ilyen fejlesztések környezetállapot-romlással is jártak. A KEHOP szennyvizes
fejlesztései a felszíni vizekre várhatóan vegyes hatással lesznek, döntő többségük
(telepkorszerűsítés) javítja a felszíni vizek minőségét, egy része megvalósítás-függő
(ahol a feladat csatornázás bővítése és szennyvíztisztítás együtt, végül kis részben
egyértelműen terhelést növelő (csak a csatornahálózat bővül). Várható tehát, hogy
több vízfolyás állapota romlik a fejlesztések hatására. A prioritás forrásainak
előzetes determinációja szinte teljes, a derogációs feladatok és a fővárosi
szennyvíziszap-kezelési feladat ráfordításigénye miatt.
 A hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések
prioritástengely egyértelműen környezetvédelmi célú, viszont a tervezett
ráfordítások mértéke még a megnövelt keretek között is csak mérsékelt javulást ígér
a környezet állapotában. Az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek
fejlesztésének megnövekedett forrásai kedvezőek a hasznosítási lehetőségek
növekedése miatt, főleg fenntarthatósági szempontból. A kedvező hatás elérése
érdekében azonban elengedhetetlen, hogy a GINOP-ból finanszírozzák a
hulladékhasznosítást, e nélkül ugyanis nem lehetnek fenntarthatóak a KEHOP-ból
(és KEOP-ból) megvalósított rendszerek. Ilyen célú intézkedést sajnos megint nem
nevesít a GINOP (volt olyan változat, amiben ez bent volt), ami veszélyezteti a
KEHOP hulladékgazdálkodási projektjeinek fenntarthatóságát. Az önkormányzati
többségi tulajdonú kedvezményezettek részére a TOP 2 és 6.. prioritása biztosít
hulladékhasznosítására támogatási lehetőséget. Ha nem lesznek felvevő
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létesítményei az RDF-nek, illetve a komposztnak és szennyvíziszapnak, akkor csak
problémásabb lesz a helyzet, mint jelenleg.
 A természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések prioritás tengely esetében a
környezet-, természetvédelmi előnyök jelentősek, csak a forrás igen szűkös. A hiány
főleg a közvetlen élőhelyfejlesztési és fajmegőrzési beavatkozásoknál szembetűnő.
A fókusz a védett és a Natura 2000 területeken van, ami a szűk források mellett azt
jelenti, hogy - bár az OP-ban nevesülnek a nem védett területek, a tájléptékű
beavatkozások ezek lesznek azok, amelyek inkább elmaradnak. Vesztesek a helyi
védett területek is, amelyek ugyan beleértendők a védett területek fogalmába, de a
forrásszűke miatt a prioritási sor végére kerülnek. Kedvező, hogy a zöld
infrastruktúra fejlesztését a VP támogatja, az ezzel való együttműködés
felértékelődik, különös tekintettel arra, több OP-ból (pl. TOP) kikerültek a
természetvédelmi típusú fejlesztések Csak az országosan v. EU-szinten (Natura2000)
védett területekbe való beavatkozással ugyanis nem mérsékelhető a biodiverzitáscsökkenés! Mindez felerősíti a többi OP szerepét, felelősségét a természetvédelemben. A beavatkozásokat úgy kell tervezni, hogy azok ne járjanak ökológiai
kárral és a megvalósítás során ezt meg is kell követelni. Nagyon fontos továbbá,
hogy a VP és a KEHOP fejlesztései összehangoltan, vagy kistérségi szinten egy
projekt keretében valósuljanak meg, vagy valamilyen más koordinált
mechanizmusokon keresztül működhessenek együtt.
 Az energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása prioritás
tengely egyszerre gazdasági és energiapolitikai célú és az EU által meghatározott
CO2 csökkentést és energiafelhasználás csökkentést szolgálja. A prioritás a
fenntartható fejlődést is erősíti. Ugyanakkor az ország környezetállapotának
javulásával csak feltételesen lehet számolni a következők miatt: Ahhoz, hogy a
szennyezőanyag-kibocsátások érzékelhetően csökkenjek az összenergiafelhasználásnak kellene jelentősebben csökkenni, ezzel a KEHOP számol is az
energia-hatékonysági fejlesztéseknél 7,64 PJ primer
energia felhasználás
megtakarítás nagyságrendjében. Ez akkor járhat érzékelhető légszennyezőanyag
kibocsátás csökkentéssel, ha a hatást nem eliminálja más területek –
gazdaságfejlesztés - felhasználás növelése, ez azonban még nem jelezhető előre. A
tervezett megtakarítás mindenképpen kedvező hatású. A CO2 nem szennyezőanyag,
ennek kibocsátás csökkentése globálisan hozzájárulhat a klímaváltozás nagyságának
csökkentéséhez, de jobb nem lesz tőle a hazai környezetállapot.
 A megújuló energiaforrások alkalmazása környezeti problémákkal is jár, és nem
tisztázott kérdés, hogy ezek minden esetben ellensúlyozzák-e a feltételezett globális
hasznot. Ez nyilvánvalóan annak függvénye, hogy hol milyen megoldásokat
választunk. Ez a probléma főleg a biomassza-égetés okozta jelentősebb környezeti
hatások esetében merül fel, a többi technológia (biogáz, geotermia, napenergia,
szélenergia) kevésbé problémásak, de szinte mindegyiknél felmerülnek kisebbOldal: 12|16

nagyobb környezeti problémák. Ezek azonban jellemzően kisebbek a nem megújuló
források használatánál megjelenő környezeti hatásoknál. Tehát nagyon fontos a
megfelelő a helyi adottságokhoz illeszthető technológiai megoldások kiválasztása.
 A vízvédelem (VKI követelmények), a levegőtisztaság-védelem, zajvédelem
kimaradása, illetve korlátozott megjelenése egyértelműen negatív hatású a
környezeti eredményekre.
 A KEOP-ban már megjelentek ún. komplex vízvédelmi projektek, itt ezek nyomát
sem lehet felfedezni. Általában is a komplex környezeti megközelítés hiányzik az OPből, a többi OP-val való kapcsolat, lehatárolás sem teljes. Ebből is adódik az, hogy a
környezeti hatás korlátozott.
A leírtak nem csökkentik a tervezett fejlesztések fontosságát és indokoltságát, az értékelés
a hazai környezetállapot javításának mikéntjéből indult ki.
1. A KEHOP nem kezel olyan több jelentős környezeti problémákat, mint pl. a települési
légszennyezettség, különös tekintettel a PM10-re, az ivóvizek gyógyszer-maradvány
és egyéb szennyezőanyag terheltsége, a hidromorfológiai szempontból nem
megfelelő állapotú felszíni víztestek, a hulladékok keletkezésének csökkentése, az
egészségtelen élelmiszerek kérdése. Ezek közül a VKI-nak való megfelelés uniós
kötelezettség. Ez azt jelenti, hogy a környezetállapot javulását, illetve a terheléseknek
a gazdasági növekedés melletti csökkentését sok szakterületen a többi OP-tól, illetve
saját forrásoktól kell elvárni. Ennek feltétele, hogy a környezetvédelmi feltételeket
más OP-kban érvényesíteni lehessen a projektek felhívásánál.
2. A fentiek miatt a környezetállapot javulását, illetve a terheléseknek a gazdasági
növekedés melletti csökkentését sok szakterületen a többi OP-tól lehet elvárni. Ennek
feltétele, hogy a környezetvédelmi feltételeket érvényesíteni lehessen a projektek
felhívásánál. Még pedig a projektek tartalmát illetően, nem úgy mint, ahogy eddig a
fenntarthatóság, mint horizontális elv érvényesítésre került (100-ból néhány ponttal),
hanem komoly pályázati feltételekkel.
3. A fenntartható fejlődés szempontjából első ránézésre jobbnak tűnik a helyzet, a
tervezett fejlesztések legnagyobb része kedvező lehet ebből a szempontból, de itt is
az a kérdés, hogy intézkedésekből, milyen konkrét projektek születnek. A
dokumentum 11.1. pontjában foglaltak szerint „a KEHOP a környezeti
fenntarthatóság szempontjából sajátos helyzetben van a 2014-2020-as programozási
periódus operatív programjai között. Gyakorlatilag az operatív program egészének
elsődleges célja a környezeti fenntarthatósághoz való hozzájárulás”, ennek elérését
biztosítják teljes egészükben maguk a prioritások és az egyes intézkedések egyaránt.
Ugyanakkor csak részlegesen kerül kifejtésre, hogy hogyan és miként is értelmezik a
környezeti fenntarthatóságot, és hogy kívánják biztosítani a megfelelést.. Tehát a
horizontális követelmények és a fenntarthatóság értelmezése és megfogalmazása
fejlesztésre szorul, de hozzá kell tenni a fejezet fejlődött az előzőekhez képest.
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4. A fejlesztések között kevés a megelőző jellegű. Ebből a szempontból pl. az
energiahatékonyságot növelő projektek lehetnek jók, ha csökkentik az összenergia
felhasználásának mértékét.
5. Az OP-ból hiányzik a hazai környezetállapot átfogó áttekintése, a főbb problémák
azonosítása, melyből kiindulva ki lehetne jelölni az OP által kezelni kívánt kihívásokat.
Így jelentős környezeti problémák maradnak beavatkozás nélkül úgy, hogy említésre
sem kerül maga a problémák, így annak jelzése sem, hogy hogyan és milyen forrásból
kívánja azt az ország kezelni.
Feltételezett változások az operatív program megvalósítása nélkül
Az operatív programok megvalósítása nélküli állapotot egy ország esetében nem lehet ún.
„null” változatnak tekinteni. Annak feltételezése ugyanis, hogy az EU támogatások nélkül
semmit sem fejlesztenénk értelmetlen. Ebből az következik, hogy összehasonlítási alapul azt
érdemes feltételezni, hogy az EU-s támogatások és természetesen kényszerpályák nélkül mi
történne az adott szakterületen, vagy ágazatban, és ennek milyen környezeti és
fenntarthatósági következményei lennének. Az elemzések alapján a következő
megállapítások tehetők:
 Az EU támogatások elmaradása nem jelentené, hogy területek teljesen fejlesztési
forrás nélkül maradnának.
 A gazdasági, hatékonyságnövelési, és az energiarendszert javító hatású feladatok
valószínűsíthetően így is megvalósításra kerülnek, csak részben állami, részben
magántőke bevonásával.
 A közvetlenül a hazai környezetállapotot javító fejlesztések meglehetősen szűkösek
a jelenlegi forráselosztásban, tehát kisebb veszteségekkel számolhatunk a környezet
állapotát illetően.
 Az EU-s kényszerpályák lazulásának kedvező hatásai is lehetnek.
Összességében elmondható, hogy környezeti és fenntarthatósági szempontból a 0 változat
kedvezőtlenebb ugyan a tervezettnél, de nem végzetes mértékben, mert jelentősebb
állapotjavulással csak kevés helyen számolhatunk, és a tervezettől, kényszerpályák híján
csinálhatnánk fenntarthatóbb módon is a fejlesztéseket.
Az országhatáron átterjedő környezeti hatások lehetősége
A KEHOP, hasonlóan a többi OP-hez kevés olyan konkrétumot tartalmaz, amely alapján
feltételezhetjük határon átterjedő jelentős hatások létét. Az ehhez kialakított mechanizmus
nem véletlenül a környezeti hatásvizsgálatokhoz kötődik elsősorban. A tartalom legnagyobb
részéhez még országon belül sem rendelhetők területi következmények. A nem kívánatos
hatásokról elmondható, hogy általában eleve a nem jelentős kategóriába tartoznak, így
területi vonatkozásuk, terjedésük sem lehet jelentős. Így összességében országhatáron
átterjedő jelentős környezeti hatások a KEHOP következtében nem feltételezhetők.
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Ez alól egy kivétel lehet a Tisza Szolnok alatti szakaszát érintő, nagy projektekben
konkretizált árvízvédelmi fejlesztések hathatnak a határszelvényben megjelenő
vízhozamra. Fontos azonban leszögezni, hogy az árvizes fejlesztések mindig egyeztetésre
kerülnek akár a Magyar - Szerb Vízgazdálkodási Bizottság, akár más határvizi
együttműködési bizottság keretében.
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
Rövidítés

Jelentés

CLLD

Community-led local development

EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

EMIR

Egységes Monitoring Információs Rendszer

EU

Európai Unió

GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

HKI

Hulladék Keretirányelv

IKOP

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

IMJP

Ivóvízminőség-javító Program

ITI

Integrated Territorial Investment

KEHOP

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program

LHH

leghátrányosabb helyzetű kistérségek

MAHOP

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

OHT

Országos Hulladékgazdálkodási Terv

OKKP

Országos Környezeti Kármentesítési Program

OP

Operatív Program

OVF

Országos Vízügyi Főigazgatóság

SKV

Stratégiai Környezeti Vizsgálat

TOP

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

ÜHG

üvegházhatást okozó gázok

VEKOP

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

VGT

Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv

VP

Vidékfejlesztési Program

VTT

Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése

VKI

Víz Keretirányelv
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