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1. Az érintett Program alapadatai
Érintett Operatív Program:
(KÖFOP)

Közigazgatás- Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program

Felelős Irányító Hatóság:

Közigazgatási Programok Irányító Hatósága
(KÖZIG IH)

2. A jelentés célja
A jelentés a Közigazgatás és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban
KÖFOP) előzményének tekinthető beavatkozásokkal kapcsolatban a 2001/42/EC sz. Stratégiai
Környezeti Vizsgálat Irányelvben (SKV Irányelv) rögzített környezet-politikai szempontok
alapján készült Stratégiai Környezeti Vizsgálatok releváns megállapításait és javaslatait mutatja
be.
A jelentés célja annak részletes bemutatása, hogy
-

a KÖFOP beavatkozásai esetében negatív környezeti hatás, vagy konfliktus nem
várható,

-

a tervezett beavatkozások egy része bár korlátozott, de pozitív környezeti
hatáspotenciállal bír.
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3. A releváns megállapítások bemutatása
A KÖFOP létrehozása előtt az Emberi Erőforrás Operatív Programban (továbbiakban EFOP)
és a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) voltak megtalálhatóak
azok a beavatkozások, amelyek a közigazgatás, közszolgáltatások fejlesztését célozták. Ezért
ezen két OP kapcsán készített SKV-k releváns megállapításait mutatjuk be. Az idézeteket dőlt
betűvel jelöljük a dokumentumban.
Az EFOP 3.0. tervdokumentumról 2013. decemberében készített SKV releváns megállapításai
Az EFOP 3.0-ás változatában a közigazgatási beavatkozások a Jó állam beruházási prioritás
alatt, két specifikus célon jelentek meg, ahogy ezt az alábbi táblázat is bemutatja.
5. prioritás tengely: Jó állam
Beruházási prioritás
A közigazgatási szervek és
közszolgálatok intézményi
kapacitásának és
hatékonyságának növelésébe
történő beruházások, amelyek
célja a reformok, a jobb
szabályozás és a
felelősségteljes kormányzás
megvalósítása

Specifikus célok

Intézkedések

17. A közigazgatás
hatékonyságának fokozása

23. Adminisztratív terhek
komplex csökkentése és
átláthatóság növelése

24. Rugalmas, jó reagáló
képességű közigazgatás
kialakítása

25. A közigazgatás személyi
állományának fejlesztése

26. Közigazgatási
szolgáltatások fejlesztése, az
állam szolgáltató jellegének
erősítése
18. Igazságügy korszerűsítése

27. Az igazságügyi
kapacitások fejlesztése és
igazságszolgáltatás
korszerűsítése

1. táblázat: közigazgatási, közszolgáltatási fejlesztések az EFOP 3.0 változatában
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Az SKV átfogóan azt állapította meg, hogy „Az EFOP-ban tervezett beavatkozások alapvetően
nem okoznak jelentős környezeti terhelést. Környezeti szempontból az EFOP esetében az a
fontos, hogy az OP kihasználja-e a benne rejlő környezeti lehetőségeket?”
Az átfogó megállapítást részletezve az SKV megállapítja, hogy „Az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Programban tervezett intézkedések, beavatkozások esetében a közvetlen
környezeti hatások alapvetően elhanyagolhatóak. Kismértékű kedvezőtlen környezeti
hatásokra csupán a jelentősebb felújítást jelentő beruházásoknál kell számítani
(Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás és a gyarapodó tudástőke területén - 1.
és 3. prioritás tengely intézkedései), jellemzően csak az építés ideje alatt.” A közigazgatás,
közszolgáltatás fejlesztési beavatkozások nem tartalmaztak (és a KÖFOP-ban sem
tartalmaznak) infrastrukturális beruházásokat, így a kismértékű kedvezőtlen környezeti
hatásokkal sem kell ezek esetében számolni.
A közigazgatási, közszolgáltatási beavatkozásokat a Jó Állam beruházási prioritás alatt említi
konkrétan az SKV a következőképpen:
„A Befogadó társadalom, a Gyarapodó tudástőke, a Jó állam és a Helyi stratégiák
végrehajtása, a társadalmi innováció és a transznacionális együttműködések prioritástengelyek
mentén tervezett intézkedések keretében majdan várhatóan megvalósuló fejlesztések tartós
közvetlen környezeti következménnyel nem járnak”
Az EFOP SKV a következő, a közigazgatás, közszolgáltatás esetében releváns javaslatokat
fogalmazta meg:
„A fentiekből következik, hogy az EFOP esetében az SKV célja elsősorban nem a kedvezőtlen
környezeti hatások mérséklése, hanem az egyes megvalósuló tevékenységekben rejlő
környezeti lehetőségek kihasználásának támogatása. Ez három úton érhető el:
• A tervezett tevékenységek környezetileg fenntartható módon történő megvalósítása
útján.
• A tervezett tevékenységeknek a környezeti és társadalmi fenntarthatóságot egyaránt
szolgáló tematizálása útján – ahol erre lehetőség nyílik.
• A környezeti nevelés minden lehetséges területre való beépítése útján.”
„Fontos követelményként határozza meg az SKV, hogy „Az EFOP alapvetően kétféle módon
tud a környezeti kérdésekbe beavatkozni. Elsődleges szerepe, felelőssége van az oktatásnevelés-szemléletformálás terén. Fontos szerepe lehetne a környezeti kutatás, fejlesztés,
ökoinnováció területén is.”
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A javaslatok megjelennek a fenntarthatósági kritériumok között is.
Általános, minden tervre, programra érvényes
fenntarthatósági kritériumok
A fenntartható fejlődést csak
felelősségteljes ember érheti
el. Az egyén életminőségének
javulása sem a saját, sem a
mások
által
preferált
környezeti javak sérelmére
nem történhet.

A fejlesztésnek legyenek
olyan
elemei,
amelyek
hatására a fenntarthatóság
elvei tudatosulhatnak, és
erkölcsi normává válhatnak a
társadalomban, és a tervezés
során

Az EFOP-al szemben
támasztott fenntarthatósági
kritériumok
A humán erőforrásba történő
befektetések és kapcsolódó
tevékenységek (formális, nem
formális, informális oktatás,
képzés, szemlélet-formálás)
során az ismeretanyagba be
kell építeni a környezeti
fenntarthatóság
releváns
alapelveit.
A
nevelés
fókuszába a fenntartható
fejlődést és a fenntartható
gyakorlatok
(termelés,
fogyasztás)
megismerését
kell tenni.

A KÖFOP a fenti javaslatokat felhasználta. A programban jelentős volumenben megjelenő
képzési elemen belül hangsúlyos lesz a közigazgatási, közszolgáltatási szakemberek
fenntarthatósági ismeretekre történő képzése.
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A GINOP 3.0. tervdokumentumról 2013. decemberében készített SKV releváns megállapításai
A GINOP esetében a következő beavatkozások kerültek vizsgálatra az SKV-ban:
Specifikus célkitűzés: Elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések
- Elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések
- Magas szintű és korszerű lakossági és vállalati e-szolgáltatások bevezetése
- Területi államigazgatási rendszer informatikai háttér-infrastruktúrájának fejlesztése
- Ágazati intézményrendszerek belső és külső folyamatainak informatizálása
- Államigazgatási belső folyamatokat támogató informatikai rendszerek fejlesztése
- Önkormányzati IKT fejlesztések
- Informatikai biztonság, hálózatbiztonság javítása a kormányzatban
- Állami nyilvántartások korszerűsítése
A GINOP szerteágazó cél és beavatkozási struktúrájára tekintettel az SKV az átfogó
megállapítások helyett beavatkozás specifikus megállapításoknál tért ki a KÖFOP
szempontjából releváns beavatkozásokra, a következő megállapításokkal.
Prioritások/
Specifikus
célkitűzések

Elektronikus
közigazgatás
és állami
informatikai
fejlesztések

Intézkedések

3.int.:
Elektronikus
közigazgatás és
állami
informatikai
fejlesztések

Tartalom

Jelleg

Kormányzat és
közigazgatás stabil,
korszerű informatikai
hátterének
kialakításának
támogatás

közszféra
informatikai
infrastruktúr
ájának
fejlesztése

Elvárt
eredmény

megbízható
stabil
infokommuni
kációs háttér
a
közszférában

1.
környezeti
hatás léte
2.
életminősé
gi
hatás
léte
Hozzájárul
ás a
3.
fenntarthat
ó
fejlődéshez
4. területi
egyenlőtle
nség
csökkentés
éhez
1. nincs
2. nincs
3. lehet
4. nem
egyértel
mű

Összefoglalóan megállapítható, hogy az elektronikus közigazgatási fejlesztések kapcsán se
környezeti, se fenntarthatósági kockázatokat nem állapított meg az SKV, és nem említi ezeket
a fejlesztéseket a potenciális környezeti konfliktusoknál se.
Másutt az SKV kiemeli, hogy az infokommunikációs fejlesztések esetében „Csak elhanyagolható
mértékű környezeti állapotváltozás várható”
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A várható hatások részletes kifejtése is csak potenciált emeli ki az ökoszisztéma terhelésének
csökkentése terén.
3. Prioritás:
Infokommunikációs
fejlesztések

Jelentős
területfoglalás
I/N/?

Jelentős
szennyezőanyag
kibocsátás I/N/?

Mérséklie
az
ökoszisztémák
terhelését
I/N/talán

Járhat-e
zöldfelületvagy
élőhely
fejlesztéssel?
I/N/?

Lehet-e
más
pozitív
hatása a
biodiverzitásra
I/N/?

Elektronikus
közigazgatás és állami
informatikai fejlesztések

N

N

Talán

N

N

Infokommunikációs
ismeretek és készségek
fejlesztése

N

N

N

N

N

Természetvédelmi
összhatás29

☺

☺

Összefoglalóan megállapítható, hogy a korábban a GINOP-ban tervezett elektronikus
közigazgatási és infokommunikációs ismeretet, illetve készségfejlesztések esetében negatív
környezeti hatás nem várható. Ennek okán az SKV nem fogalmazott meg olyan specifikus
javaslatot, amelyet a KÖFOP-ban figyelembe kellene venni.
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