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BEVEZETÉS 

Magyarország környezetpolitikájának célkitűzéseit és cselekvési irányait a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben előírtaknak megfelelően 
az Országgyűlés a Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 83/1997. (IX.26.) OGY 
határozatában alkotta meg, a hat évre szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 
(továbbiakban: NKP) elfogadásával. Az NKP alapvető célkitűzése a fenntartható fejlődéshez 
szükséges legfontosabb környezeti, társadalmi és gazdasági feltételek kialakítása és 
támogatása, a környezetvédelmi tevékenység korszerűsítése és a környezetállapot javítása 
érdekében. 

A környezetpolitikai célok teljesüléséről, a megvalósítás tapasztalatairól, az előrehaladás 
értékeléséről a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 41.§ 
(3) bekezdése szerint kétévente be kell számolni az Országgyűlésnek. A Nemzeti 
Környezetvédelmi Program 1997-2002. időtartamának harmadik beszámolási időszaka (2001-
2002) lezárult. 

A jelentés elkészítésének alapja a Kormány 2066/2001. (IV.5.) Korm. határozata a Nemzeti 
Környezetvédelmi Program végrehajtásának a 2001. és a 2002. évekre vonatkozó Intézkedési 
Tervéről.  

A jelentés célja, hogy értékelést nyújtson ezen időszakban az NKP előrehaladásáról. Ennek 
érdekében át kell tekinteni az NKP céljainak teljesülését, elemezni kell az adott időszakra 
vonatkozóan az egyes intézkedések és beavatkozások hatásait, előrehaladásuk eredményeit. 

Az NKP 2001-2002. évi végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés a 2001-2002. évi 
Intézkedési Terv programjait értékeli a következők szerint: 

Az Intézkedési Tervben szereplő programokat a jelentés az NKP struktúrájára épülő, a 
tartalomjegyzékben látható csoportosításban mutatja be.  

A környezeti elemek, hatótényezők, környezeti rendszerek, a kiemelt ágazatok és térségek, 
valamint az NKP megvalósulását szolgáló eszközök programjainak értékelése minden esetben 
az Intézkedési Tervekben feltüntetett programok megnevezésével kezdődik. Ezt követően a 
program rövid értelmező leírása következik, majd az adott program előrehaladásának 
bemutatása.  

A jelentés az NKP pénzügyi megvalósíthatóságát is elemzi az adott két esztendőre, mégpedig 
az Intézkedési Tervekben tervezett és a ténylegesen felhasznált pénzügyi források 
vizsgálatával és értékelésével. Az egyes programok értékelésénél a tervezett finanszírozás 
sorában a 2066/2001. (IV.5.) Korm. határozatban előirányzott költségvetési irányszámok 
szerepelnek, a megvalósult finanszírozás sorában pedig a programfelelősök által megadott 
ténylegesen felhasznált pénzügyi források.  

A jelentés egy összefoglaló értékelést is tartalmaz, amely rövid átfogó képet ad az NKP-I 
utolsó két évében megvalósult intézkedésekről, az elért eredményekről, az NKP-I főbb 
céljainak teljesítéséről. 
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I. A KÖRNYEZETI ELEMEK VÉDELME 

I.1. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 
 

Program: Villamos-meghajtású tömegközlekedés fejlesztése, rekonstrukciója (LEV.II.1.) 

Rövid programleírás: A városi levegőszennyezés csökkentése érdekében a villamos- és 
trolibuszállomány rekonstrukciójának, pályarekonstrukciójának támogatása 

Program előrehaladás: A tömegközlekedés szolgáltatási színvonalának és 
versenyképességének javítása érdekében sikeres pályázaton elnyert pénzügyi támogatás 
alapján Szegeden megtörtént a trolibuszállomány javítása, a Dugovics téri villamosvasút 
csomópont fejlesztése, valamint a villamos és troli közlekedést preferáló forgalomirányító 
lámparendszer kiépítése. A BKV, szintén pályázat alapján, támogatást kapott a T5C5 típusú 
villamosainak környezetbarát korszerűsítésére, illetve 40db metrójármű környezet- és 
utasbarát felújítására. 

Tervezett finanszírozás: 2 000 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 922 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Gépjárművek környezeti jellemzőinek javítása, korszerűtlen közlekedési eszközök 
lecserélése, ellenőrzések korszerűsítése (LEV.II.2.) 

Rövid programleírás: A közlekedésből származó levegőszennyezés csökkentése érdekében a 
gépjárműpark átstrukturálása, a korszerű, kis szennyezésű gépkocsik arányának növelése. 

Program előrehaladás:  

Alprogram: Haszongépjárművek cseréjének támogatása (1996-tól folyamatos): A 
korszerűtlen haszongépjárművek átalakítása EURO II ill. EURO III, és cseréje EURO III 
emissziós követelményeknek megfelelő haszongépjárművekre. 

A KAC pályázati rendszerében elnyert támogatások segítségével végrehajtott 
motorfelújítások:  
− 50 db budapesti helyi, helyközi, valamint távolsági Ikarus 200-as autóbusz motorjának 

átszerelése D10 UTS180 E1-re a Volánbusz Közlekedési Rt-nél. 
− 10 db Rába motor átalakítása D10 típusra, és beépítése autóbuszokba Szegeden a Tisza 

Volán Rt-nél. 
− Környezetkímélő D10 motorfelújítás a Borsod Volán Rt.-nél. 
− Autóbuszok okozta légszennyezés csökkentése D10 típusú motorokkal a Gemenc Volán 

Rt.-nél. 
− 6 db EURO I D10 típusú motor beszerzése a Jászkun Volánnál. 
− 7 db D2156 típusú motor cseréje EURO II normát részlegesen teljesítő D10-re és 3 db 

EURO III motor beszerzése a Bakony Volánnál. 
− D10 motorfelújítás a menetrendszerinti tömegközlekedést végző autóbuszokon a Vértes 

Volánnál. 
− 50 db régebbi gyártású, menetrendszerinti utasszállítást végző IKARUS autóbusz 

motorjának átszerelése D10 UTS 180 E1-re a Volánbusz Rt.-nél. 
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− Hagyományos Rába 2156 motorok átépítése EURO II normát részlegesen kielégítő Rába 
D10 UTS 155 E1 típusú motorra az Agria Volán Rt.-nél. 

Alprogram: Gépjárművek földgázüzemre (CNG) történő átalakításának támogatása 
(1996-tól folyamatos): Földgázüzemű tömegközlekedési eszközök beszerzése, dízel üzemű 
buszok földgázüzemre történő átalakítása, gázkutak létesítése. 

A sűrített földgáz alkalmazásával nagymértékben csökkenthető a gépjárművek károsanyag 
kibocsátása. A beszámolás időszakában a KAC pályázati rendszere 12 db sűrített 
földgázüzemű autóbusz beszerzését és üzembe állítását támogatta Szegeden. 

Alprogram: Korszerűtlen közlekedési eszközök környezeti jellemzőinek javítása (1996-tól 
folyamatos): Emisszió csökkentő eszközök pótlólagos felszerelésének támogatása. 

A KAC támogatásával megindult egy országos katalizátor program az OTTO rendszerű két- 
és négyütemű gépkocsik kibocsátásának csökkentése céljából. 

Alprogram: A gépjárművek rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálati rendszerének 
továbbfejlesztése (1997-től folyamatos): A környezetbarát járműüzemeltetés érdekében a 
környezetvédelmi felülvizsgálati szabályozás, a vizsgálati módszerek, eljárások fejlesztése. 

A korszerű közúti gépkocsik alacsony környezetszennyezési szintje fenntartásának 
biztosítására új környezetvédelmi felülvizsgálati módszert dolgoztak ki, illetve vizsgálták, 
hogyan lehet a gépjárművek környezetvédelmi felülvizsgálatát hatékonyan biztosító 
informatikai rendszert kialakítani. Mindkét feladattal az üzemelő gépjárművek emissziós 
jellemzőinek megfelelő ellenőrzése biztosítható. 

Jogszabály készült és bevezetésre került az EURO III norma. (A gépjárművek környezeti 
felülvizsgálati rendszerének fejlesztését szolgálta a gépjárművek környezetvédelmi 
felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 7/2002. (VI.29.) GKM-BM-KvVM együttes 
rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, 
valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével kapcsolatos egyes díjakról 
szóló 11/1998. (IV.17.) KHVM-BM együttes rendelet.) 

A közutakon közlekedő gépjárművek környezeti jellemzőinek szúrópróbaszerű akció 
formájában történő intenzív vizsgálata során minden évben felmérés készült a gépjárművek 
környezeti állapotáról, amely képet adott az aktuális helyzetről. 

A közlekedési eredetű emisszió rendszeres és folyamatos nyilvántartása érdekében mindkét 
évben elkészült a hazai közúti, vasúti, légi és vízi közlekedés országos, regionális és lokális 
emissziókatasztere, amelyek az 1999 és 2000-es adatokat tartalmazzák. 

A fenntartható fejlődésnek megfelelő mobilitás és közlekedésfejlesztés irányelveinek 
meghatározására elkészült az európai közlekedési hálózathoz csatlakozó Duna-folyosó 
stratégiai hatásvizsgálata, figyelemmel az EU stratégiai hatásvizsgálati direktívájára. 

A hétvégi és ünnepnapi forgalomkorlátozások környezetvédelmi és baleseti hatásainak 
megismerésére vizsgálatok folytak, az értékelés alátámasztotta az intézkedések 
megalapozottságát. 

Program előrehaladás az alprogramokon túl: vizsgálat készült a gépjárművek károsanyag 
kibocsátására és zajemissziójára vonatkozó hatások számszerű értékelésére. 

A városi levegőminőség javítása érdekében szükséges a közlekedési kibocsátások 
csökkentése. Elkészült a személygépkocsi forgalom csökkentésére és a csúcsidőn kívüli 
városi áruszállítás elősegítésére vonatkozó vizsgálati anyag. 
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A kisebb energiafogyasztású, kevesebb emissziót produkáló személygépkocsik elterjesztése, 
illetve a magas életkorú gépkocsik folyamatos cserélődése fontos feladat a közlekedés 
emissziójának csökkentése érdekében. Tanulmány készült, amely azt vizsgálta, hogy milyen 
gazdasági eszközökkel segíthető elő a korszerűtlen gépjárművek lecserélődése. 

Tervezett finanszírozás: 2 880 millió Ft KöM-KAC, 20 millió Ft KöViM. 

Megvalósult finanszírozás: 276 millió Ft KvVM-KAC, 33 millió Ft KvVM, 20 millió Ft 
GKM. 

 

Program: Az EU csatlakozás előkészítése a levegőtisztaság-védelem területén (LEV.III.1.) 
Rövid programleírás: Az EU levegőtisztaság-védelmi szabályozási rendszerének megfelelő 
hazai jogi, szervezeti és műszaki feltételek megteremtése. 

Program előrehaladás:  

Alprogram: A levegőtisztaság-védelmi szervezet fejlesztése (2000-2002): Létszámfejlesztés 
és a kapcsolódó eszközfejlesztés a központi irányítást ellátó szervezeteknél és a területi 
levegőtisztaság-védelmi szerveknél. 

Az igényelt létszámfejlesztést a környezetvédelmi felügyelőségek megkapták. 

Alprogram: Levegőtisztaság-védelmi jogharmonizáció (2000-2002): Az EU legújabb 
szabályozási joganyagainak átvétele a hazai szabályozási rendszerbe. 

A szakterületi szabályozás teljes köre megújult az EU követelményrendszerével összhangban. 
Megjelent a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes 
szabályokról. Megjelentek a végrehajtási miniszteri rendeletek: a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-
FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről és a 17/2001. (VIII.3.) KöM rendelet a 
légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 
ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról. 

Továbbá megjelent a 10/2001. (IV.19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és 
berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról és a 3/2002. (II.22.) 
KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a 
hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről. 

Alprogram: A levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok fejlesztése (2001-2002): Az EU 
előírásainak megfelelő mérőrendszer kiépítése. 

A környezetállapot javítását célzó intézkedés a mérő-, megfigyelő hálózat fejlesztése, a 
mérési minőségi színvonal javítása. 

A levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok fejlesztése az új jogszabályi előírásoknak 
megfelelően történt. Két vidéki városban új légszennyezettségi monitorállomás létesült és egy 
településen az új állomás beruházásának előkészítése folyt. 

A budapesti monitorhálózat teljes rekonstrukciója, nyolc új állomás telepítésével 2002-ben 
megkezdődött. Egy új állomás esetében a telepítés megvalósult, a többi állomás 
beruházásának előkészítése a beszámolás időszakában folyamatban volt. 

Az Országos Légszennyezettségi Adatközpont eszközállományát, továbbá a mérőhálózatok 
Referencia Központját is fejlesztették a mérési minőség javítása érdekében. 
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Tervezett finanszírozás: 151 millió Ft KöM, 850 millió Ft KöM-KAC, 807 millió Ft 
PHARE. 

Megvalósult finanszírozás: 171 millió Ft KvVM, 520 millió Ft KvVM-KAC, 700 millió Ft 
PHARE. 

 

Program: Nehézfűtőolaj feldolgozására vonatkozó projekt (VERS.I.2.) 

Rövid programleírás: Hidrokrakk beruházás a Dunai Finomítóban a tüzelőanyag minőség 
javítására. 

Program előrehaladás: A Jelentés egyeztetésének megkezdéséig a szükséges információk 
nem álltak rendelkezésére.  

Tervezett finanszírozás: számszerűsítés nélkül MOL Rt. 

Megvalósult finanszírozás: az adat nem áll rendelkezésre. 

 

 

I.2. A VIZEK VÉDELME 
 

Program: Jelentősebb kikötőinkben parti bázisállomások "zöld terminálok" létrehozása 
(2000-2004) (VÍZ.I.1.) 

Rövid programleírás: A hajókon keletkező hulladékok parti átvétele és ártalmatlanítása, 
kikötői infrastrukturális létesítményeinek kiépítése. 

Program előrehaladás: A „zöld terminálok” létrehozása nemzetközi együttműködésben 
történő megvalósítással indult. Az egységes koncepció elfogadása még nem történt meg. 
Megvalósítása az EU-s támogatások figyelembevételével szerepel a Kohéziós Alap javasolt 
projektjei között, mely projekt uniós szakemberekkel történő átvilágítására 2003. második 
felében fog sor kerülni. A megvalósítás feltételeiről tanulmány készült. 

Tervezett finanszírozás: számszerűsítés nélkül GM, 130 millió Ft KöViM, 15 millió Ft 
gazdálkodók. 

Megvalósult finanszírozás: 2 millió Ft GKM. 
 

Program: A Balaton kivételével a hazai nagy tavaink minőségének védelme (VÍZ.I.4.) 

Rövid programleírás: a Velencei tó, a Fertő tó, a Tisza tó, valamint a Kiskörei tározó 
vízminőségjavító beruházásai, vízminőségi kárelhárítási helyek kiépítése, felszerelések 
beszerzése, tervkészítés, laborfejlesztés, monitoring tevékenység, állapotfelmérés, kutatás, 
tájékoztatás. 

Program előrehaladás:  

A Velencei tó védelme érdekében: 
A Velencei tó turisztikai és természeti értékeinek megőrzését, a vízminőség javítását elősegítő 
intézkedési tervről szóló 2158/1998. (V.27.) Korm. határozat, valamint a Velencei-tó 
turisztikai és természeti értékeinek megőrzését és a vízminőség javítását elősegítő 1998. évi 
intézkedési programról szóló 1031/1995. (IV.19.) Korm. határozat a 2001-2002 évekre is 
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számos feladatot határozott meg. A beszámolási időszakban az Intézkedési Terv keretében 
végrehajtott feladatok a következők voltak: 
− Partvonal szabályozás, partvédő művek rekonstrukciója, vízfolyások torkolati 

szakaszának rendezése, hordalék visszatartás és nádgazdálkodás.  
− Szükség volt a mederőr-telepek infrastruktúrájának fejlesztésére, a pátkai és zámolyi 

tározók létesítményeinek rekonstrukciójára. 
− Egységes vízminőségi és üledék monitoring működtetése a Velencei tóban, a Velencei tó 

biodiverzitást monitorozó rendszerének fejlesztése, integrálása az egységes monitoring 
rendszerbe. 

− Természetvédelmi állapotfelmérés folytatása, a Velencei tó vízi makrofiton felmérése. 
− A Velencei tavi orchidea termőhely rehabilitációjának lehetőségei I. ütem. 
− A Velencei tó fitoplankton összetétele változásának vizsgálata a Pátkai tározóból történő 

vízpótlás hatására. 
− Tájékoztatás és segítség nyújtása a térség hulladékgazdálkodási tervének elkészítéséhez. 

A Tisza tó védelme érdekében végrehajtott feladatok: 
− A Tisza tó ökológiai állapotának vizsgálata, víz, üledék és élővilág vizsgálatok. 
− A biodiverzitás megőrzését és a tó természetvédelmi kezelését megalapozó ökológiai 

vizsgálatok. 
− A Tisza tó környezetfejlesztési programjának vizsgálata, digitális alaptérkép, geodéziai 

felmérés. 
− A Tisza Tavi Információs és Tájékoztatási Rendszer kialakítása II. ütem és üzemeltetése, 

megjelenítés a KöM/KvVM honlapján. 

A Fertő tó védelme érdekében végrehajtott feladatok: 
− A Fertő tó vízminőségének védelme érdekében megtörtént a partrendezés, a mederkotrás, a meder-

rekonstrukció, a járó utak kotrása, és folyamatos volt a nádgazdálkodás.  

A Kiskörei tározó védelme érdekében végrehajtott feladatok: 
− A tározó vízminőségjavító mederkotrásait, az öblítő csatornák és műtárgyaik rekonstrukcióit 

végezték el. 
− Gépbeszerzés történt a növényzet szabályozására. 

Tervezett finanszírozás: 100 millió Ft KöM, 520 millió Ft KöViM. 

Megvalósult finanszírozás: 105,2 millió Ft KvVM. 
 

Program: Vízkészletgazdálkodási létesítmények vízminőség-javítást célzó műszaki 
beruházásai (VÍZ.I.5.) 

Rövid programleírás: Ráckevei-Soroksári Duna-ág, Rakacai tározó, Tatai tó vízminőség-
javulása érdekében vízminőség javító kotrás. 

Program előrehaladás: A kis felszíni állóvizek, illetve a kis vízforgalmú folyóágak 
vízminőségének romlása a kis vízsebesség miatt törvényszerűen bekövetkező feliszapolódás 
következménye is. A tárgyidőszakban két ilyen vízen, a Ráckevei Duna-ágon és a Rakacai 
tározón került sor nagyobb kormányzati pénzeszközből vízminőség javító kotrási munkákra, 
2001-ben 50, 2002-ben 200 millió Ft összeg erejéig. 

Ebből a Ráckevei Duna-ágon 7,5 km hosszon beruházás előkészítő munkák, tervek, 
környezeti hatásvizsgálatok, botanikai vizsgálatok, zagylerakók tervezése és építése, valamint 
65 000 m3 iszap kitermelése folyt. A Rakacai tározó vízminőség-javító beavatkozásai 
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korábban kezdődtek, így a 2001-2002. években elvégzett munkákkal, 25 000 + 65 000 m3 
iszap termelésével, zagytér partrendezési munkákkal 2002-ben befejeződtek. 

Tervezett finanszírozás: 250 millió Ft KöViM. 

Megvalósult finanszírozás: 250 millió Ft KvVM. 

 

Program: Települési szennyvízelvezetési és tisztítási Nemzeti Program (1996-2015) 
(VÍZ.I.6.) 

Rövid programleírás: Települések szennyvíz-elvezetése és szennyvíztisztítása (beleértve a 
„főváros és megyei jogú városok szennyvíztisztítási programját” is). Megyei szennyvíz-
elhelyezési koncepciótervek és stratégiák kidolgozása. Megyei szennyvíz-elhelyezési 
koncepciótervek végrehajtása. 

Program előrehaladás: A települési szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program, a 
főváros és megyei jogú városok szennyvíztisztítási programja és a korszerű egyedi szennyvíz 
elhelyezési program a felszín alatti és a felszíni vizek védelme szempontjából az NKP 
meghatározó eleme. A 2015-ig tartó ún. Megvalósítási Program szinkronban van a közösségi 
előírásokkal, illetve az Európai Uniótól kapott átmeneti mentességi határidőkkel. A program 
közel 2 300 települést érint és 14 250 km gyűjtővezeték építését irányozza elő tizenöt év alatt 
mintegy 1 000 milliárd Ft költséggel. A program végrehajtása folyamatos, statisztikai adatok 
szerint a beszámolás időszakában a csatornába bekötött lakások aránya 51,3%-ról 56,1%-ra 
nőtt, az (elvezetett) tisztított szennyvizek 1999. évi aránya 57%-ról 61%-ra nőtt. A 
hivatkozott időszakban 63 922 m3/nap szennyvíztisztító telep kapacitásbővítés, 165 m3/nap új 
folyékony-hulladéktisztító kapacitásbővítés, valamint 4 938 177 fm szennyvízcsatorna hálózat 
építés történt. 

A szakminisztérium felmérte a települések szennyvizes helyzetét és a felmérés alapján 
elkészült a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program 
(25/2002. (II.27.) Korm. rendelet), mely az EU számára is benyújtásra került. A rendelet 
pénzügyi táblázatot tartalmaz a megvalósításhoz, de költségvetési kötelezettséget nem. A 
program a mindenkori költségvetési lehetőség függvényében halad. 

Tervezett finanszírozás: 57 869 millió Ft BM céltámogatás, 26 000 millió Ft KöM-KAC, 
8 000 millió Ft KöViM, 18 000 millió Ft ISPA, 40 008 millió Ft önkormányzatok. 

Megvalósult finanszírozás: 80 188 millió Ft BM címzett és céltámogatás, 300 millió Ft 
FVM TERKI, CÉDE, 36 400 millió Ft KvVM-KAC, VICE, 300 millió Ft MeH, 
16 104 millió Ft ISPA, 20 400 millió Ft önkormányzatok. (A finanszírozás legfőbb hányadát a 
címzett és céltámogatás adja, az önkormányzati saját erő mintegy 15%-ot tesz ki. Megjegyzendő, hogy a 
költségvetési támogatás több volt a tervezettnél, míg az önkormányzati saját erő alacsonyabb. Az ISPA 
támogatásnál megjelenített 15 milliárd Ft-os támogatás nem jelent tényleges pénzmozgást, hanem a pályázati 
összeg elnyerését jelenti, ami a későbbiekben kerül majd kifizetésre (Győr, Szeged, 2001-ben Sopron és Pécs 
városok). Magyarország 2002-ben nem nyújtott be ISPA igényt szennyvízelvezetési, -tisztítási célra. A 
Megvalósítási Program részét képező legjelentősebb, nagy költség-igényű beruházások szerepelnek a Kohéziós 
Alap Keretstratégiájában.) 
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Program: Üzemelő vízbázisok védelmére vonatkozó célprogram (1997-től folyamatos) 
(VÍZ.I.7.) 

Rövid programleírás: 3,1 millió m3/nap vízkészlet védelme érdekében védőidomok 
kialakítása, szennyezések megszüntetése. 

Program előrehaladás: Magyarország közüzemi ivóvízellátásának több mint 90%-át felszín 
alatti vízkészletekre telepített vízbázisok biztosítják, melyek védelmére ivóvízbázis-védelmi 
program indult 1997-ben. A vízbázisok biztonságba helyezését megalapozó vizsgálatok a 3.1 
millió m3/napos víztermelés védelmére irányultak, mely víztermelő kapacitás az összes 
országos ivóvíztermelés 70%-ának felel meg. 

A célprogram végrehajtása során a vízkészletek megismerésére (diagnosztikai vizsgálatokkal) 
kerül sor, melyek alapján védőterületek, védőidomok meghatározására, monitoring rendszer 
kiépítésére, szennyező források feltárására, biztonságba-helyezési tervek elkészítésére kerül 
sor, megalapozva a vízbázisok védelembe helyezésének és biztonságban-tartásának 
kialakítását és eredményességét. 

Az üzemelő vízbázisok beruházásai (diagnosztikai vizsgálatok) 2001-2002 években az 
alábbiak szerint alakultak: 2001-ben 51 indult, 163 folyamatban volt, 62 befejeződött. 2002-
ben 56 indult, 157 folyamatban volt, 25 befejeződött. 

A célprogram végrehajtása során 2002. december végéig összesen 288 db üzemelő vízbázison 
indultak meg a diagnosztikai vizsgálatok és ebből 156 db vízbázis esetében ezek be is 
fejeződtek. Ez a teljes program 46% illetve 25%-a. A megkezdett, illetve befejezett 
beruházásokkal érintett vízbázisok összes védendő vízkészlete 2,3 illetve 1,2 millió m3/d. Ez a 
teljes programmal érintett védendő vízkészlet 79%, illetve 41%-a. 

2002. december 31-ig 8 vízbázisnál került sor a védőterületi határozatok kiadására.  

Tervezett finanszírozás: 3 200 millió Ft KöViM. 

Megvalósult finanszírozás: 3 202 millió Ft KvVM. 

 

Program: Távlati vízbázisok biztonságba helyezése (VÍZ.I.8.) 

Rövid programleírás: 2,1 millió m3/nap kapacitás védelmének érdekében diagnosztika, 
monitoring-rendszer és biztonságba helyezési terv kialakítása. 

Program előrehaladás: A távlati vízbázisok biztonságba helyezése során védőidomot, illetve 
védőterületet kell meghatározni, kijelölni és kialakítani. A védőidom, védőterület 
meghatározása tervezői típusú tevékenység, a kijelölést a területileg illetékes vízügyi 
igazgatóság hivatalból kezdeményezi, a kialakítás pedig jogi és műszaki intézkedés.  

A távlati vízbázisok beruházásai 2001-2002 években az alábbiak szerint alakultak: 2001-ben 5 
indult, 18 folyamatban volt, 1 befejeződött. 2002-ben 5 indult, 22 folyamatban volt, 11 
befejeződött. Az 1993-ban indult célprogram keretében a távlati vízbázisok tekintetében 
2002-vel bezáróan 58 vízbázison indult el és 47 esetben fejeződött be a beruházás (ez a teljes 
program vízbázisainak 77 illetve 63 %-a). 
2002. december 31-ig országos szinten 4 vízbázisnál került sor a védőterületi határozatok 
kiadására. 

Tervezett finanszírozás: 600 millió Ft KöViM. 

Megvalósult finanszírozás: 684 millió Ft KvVM. 
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Program: Csapadékvíz-elvezetés, belvízrendezés (VÍZ.I.9.) 

Rövid programleírás: Csapadékvíz elvezető megépítése, belvízrendezés. 

Program előrehaladás: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (1) f. pontban 
nevesítve a helyi önkormányzati feladatkörbe sorolja a helyi vízrendezést és vízkárelhárítást. 
Az önkormányzatok ezen feladataik ellátásához címzett támogatást vehetnek igénybe. A 
beszámolás időszakában igénybe vett támogatásokból magvalósult beruházások naturális 
adatokkal, mutatókkal történő fizikai, műszaki jellemzése adatok hiányában nem lehetséges. 

Az utóbbi évek árvizekkel és belvizekkel kapcsolatos eseményei, a rendkívüli csapadékok 
okozta helyi vízkár események kritikus helyzetet teremtettek az ország több száz településén. 
Az Állami Számvevőszék és az Állampolgári Jogok Országgyűlési biztosának vizsgálatai 
alapján megállapítást nyert, hogy az önkormányzatok döntő többsége nem ismerte fel a 
feladatellátás elmaradásának kockázatát, valamint az emiatt bekövetkezendő káresemények 
hatását. A vizsgálatok megállapították azt is hogy, a problémák alapvető oka az 
önkormányzati feladatellátás kötelező voltának hiánya, illetve a pénzhiány. 

A települések belvíz- és csapadék-elvezetési hiányosságainak vizsgálatairól a KöViM 2002-
ben jelentést készített a Kormány részére, amit a Kormány 2002. márciusában elfogadott.              
A belügyminiszter az érintett tárcák bevonásával 2002. novemberében egy további 
előterjesztést készített a Kormány részére, melynek alapján a Kormány határozatot hozott              
a települési belvíz- és csapadékvíz elvezetéssel összefüggő feladatokról 
(2398/2002. (XII.30.) Korm. határozat), amely magában foglalja a jogi vizsgálatot, a 
helyzetfeltárást, a finanszírozás felülvizsgálatát, és a megoldási javaslatok kidolgozását az 
érintett tárcák részvételi, a belügyminiszter koordinálási felelősségével. 

2001-ben Besenyszögnek, Szabadbattyánnak, Tiszakécskének, Tisztabereknek belterületi 
vízrendezésre, 2002-ben Nagyrédének belterületi vízrendezésre, Váli-víz völgyének felszíni 
víz elvezetésre ítéltek meg címzett támogatást. 

Tervezett finanszírozás: 2 921 millió Ft BM címzett és céltámogatás 

Megvalósult finanszírozás: 3 117 millió Ft BM címzett és céltámogatás, 56 millió Ft MeH. 

 

Program: Ipari szennyvíztisztítási programok (2000-2010) (VÍZ.II.1.) 

Rövid programleírás: Korszerű, környezetbarát technológiára való áttérés, szennyvíztisztítási 
fejlesztések, mérés-ellenőrzés fejlesztése. 

Program előrehaladás: Termelői, szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó vízvédelmi 
beruházások támogatása pályázat útján a KAC-ból a 2001-2002. években is folytatódott. A 
beérkezett pályázatok közül 2001-ben 8, 2002-ben 5 pályázat kapott kedvező elbírálást. A 
támogatott pályázatok jelentős részben az élelmiszeripari szennyvizek és a gépjárműmosókból 
származó szennyvizek előkezelő rendszerének kiépítését szolgálják. 

Tervezett finanszírozás: 16 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 107,4 millió Ft KvVM-KAC. 
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Program: Felszíni vízkészletek monitoring rendszerének fejlesztése (VÍZ.III.1.)  

Rövid programleírás: Speciális mikroszennyezők és ökológiai paraméterek vonatkozásában a 
monitoring bővítése. 

Program előrehaladás: A 60/2000/EK Víz Keretirányelv előírásai komoly szakmai 
követelményeket támasztanak a felszíni vízminőségi monitoring rendszerek fejlesztésével, 
átalakításával kapcsolatban. E feladatokra történő felkészülés érdekében 2001. évben 
elkészült az „A felszíni vizek monitoring rendszerének fejlesztése” című koncepció.  

2002. novemberében a Víz Keretirányelv végrehajtási folyamatának támogatására magyar-
német PHARE twinning projekt kezdődött, melynek célja az ökológiai vízminősítési rendszer 
megalapozása, a monitoring rendszer továbbfejlesztése koncepciójának kialakítása. A projekt 
keretében 2003. évben sor kerül a felszíni vizek részletes ökológiai alapállapotának 
felmérésére. Ennek szakmai előkészítése érdekében 2002-ben több szakmai program indult, 
melynek célja a meglévő, a biológiai vízminőségi állapotra vonatkozó adatbázisok 
kiegészítése, illetve feltérképezése, a terhelésekre vonatkozó információk bővítése, illetve az 
alapállapot-felmérési program szakmai megalapozása. 

Az országos monitoring rendszer továbbfejlesztése eredményeként a vizsgálati kör 2001. 
évtől kezdve kiegészült a makrozoobenton és a fenéküledék vizsgálatokkal. 

Az ország keleti határvizein amerikai hozzájárulással létesült három automata vízminőség-
vizsgáló állomásnak a nemzetközi műholdas rendszerhez, valamint az Internethez való 
csatlakoztatása céljából 2001-ben egy központi Web szerver beszerzésére került sor, mely 
lehetővé teszi egy egységes informatikai rendszer kialakítását, a Duna Medencében kialakított 
nemzetközi műholdas riasztó rendszerhez való csatlakozást, valamint a társadalom 
tájékoztatását egy Internetes honlapon keresztül (www.rivermonitoring.hu).  

A Ráckevei-Soroksári Duna-ág vízminőségének javításáról szóló 2022/2000. (II.4.) Korm. 
határozat a környezetvédelmi miniszter elsőhelyi felelősségével elrendelte a Duna-ág 
monitoring rendszerének kidolgozását. A monitoring műszaki és pénzügyi tervei 2001-ben 
elkészültek oly módon, hogy a rendszer a jó vízállapot elérése és megtartása érdekében a 
felszíni és felszín alatti vízminőség, illetve a potenciális vízszennyezések megfigyelésére is 
hosszú távon alkalmas legyen. A monitoring rendszer megvalósítása a jelentős pénzigény 
miatt még várat magára. 

Leltár készült a Dráva vízgyűjtőterületének magyarországi oldaláról.  

Elkészült az útmutató, amely a felügyelőségek részére támpontot nyújt az érzékeny felszíni 
vizek kijelöléséhez. 

A 240/2000. (XII. 23.) számú Korm. rendelet 4.§-a értelmében a Környezetvédelmi 
Főfelügyelőségek (KöFé-k) kijelölték a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny 
felszíni vizeket. 

Tervezett finanszírozás: 382 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 142 millió Ft KvVM-KAC, 212 millió Ft PHARE. 
 

Program: Nemzetközi vízvédelmi egyezmények végrehajtása (VÍZ.III.2.) 

Rövid programleírás: A Helsinki Egyezmény és a Duna Konvenció kapcsán vállalt 
nemzetközi kötelezettségekkel kapcsolatos feladatok ellátása. 
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Program előrehaladás: Kétoldalú vízminőség-védelmi határvízi együttműködési 
egyezményekből adódó feladatok végrehajtása, az egyezmények folyamatos megújítása, 
ebben az időszakban a szlovák és a román határvízi egyezmény megújítása volt folyamatban. 

Folytatódott a Duna medencei monitoring rendszerrel (TNMN) kapcsolatos feladatok 
végrehajtása, a dunai hossz-szelvényvizsgálat. 9 mintavételi helyen évente 12 alkalommal 
történik vízből (nehézfémek, AOX, DOC szerves mikroszennyezők) és üledékből 
(nehézfémek, olaj, extr., TOC, TP, TN, szerves mikroszennyezők, szapróbia index). Továbbá 
QualcoDanube interkalibráció 33 TNMN laboratóriumban és QualcoDuna interkalibráció 5 
KöFe laboratóriumban történt. A vízminőség védelmi vizsgálatok értékelésének eredményei a 
határvízi egyezményekbe beépítésre kerültek. Duna Konvenció keretében működő EMIS, 
MLIM és AEPWS munkacsoportok feladatainak hazai végrehajtása időarányosan 
megvalósult.  

Tervezett finanszírozás: 80 millió Ft KöM. 

Megvalósult finanszírozás: 95 millió Ft KvVM. 

 

Program: Felszín Alatti Vízminőségi Mérő-Ellenőrző Monitoring Rendszer kialakítása és 
fejlesztése (VÍZ.III.3.) 

Rövid programleírás: A felszín alatti vizek mindenkori minőségi állapotát nyomonkövető 
mérő-, megfigyelő-, észlelő- és ellenőrző monitoring rendszer hálózat kiépítése. 

Program előrehaladás: 2001-ben 11 kút létrehozásával befejeződött a Duna-Tisza közi 
(DTK) monitoring rendszer eredeti tervek szerinti kiépítése. A kutak mintázását és elemzését 
a KöFé-k végezték 2001-2002-ben is. 

Az Alföld program keretében az alföldi KöFé-k költségvetésébe beépített forrásból 258 
megfigyelési ponton 732 mintavételre és vizsgálatra került sor (ebből DTK monitoring: 96 
kút/245 vizsgálat). 2002-ben megkezdődött a felszín alatti vízminőségi monitoring kiépítése a 
Dunántúlon, így a 12 KöFe több mint 400 ponton kb. 1000 mintavételt és vizsgálatot végzett. 
A KöFé-k a költségvetésbe épített pénzeszközt teljes mértékben felhasználták. 

A felszín alatti vízminőségi monitoring működtetését és fejlesztését 2001-2002-ben a 
környezetvédelmi tárca megbízásából a VITUKI Rt. koordinálta. 

Tervezett finanszírozás: számszerűsítés nélkül KöM, KöViM. 

Megvalósult finanszírozás: 159 millió Ft KvVM. 

 

Program: Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása (1998-2005) 
(VÍZ.III.4.)  

Rövid programleírás: A felszíni víz lefolyásának szabályozása, a tározással visszatartott víz 
mennyiségének növelése, egyidejűleg a vizes élőhely rekonstrukció bázisának megteremtése. 

Program előrehaladás: A felszíni vízhiányok okozta kritikus vízgazdálkodási helyzetek 
előfordulásának csökkentése érdekében folytatódott a vízvisszatartási program megvalósítása, 
valamint folytatódott a csatornák és zsilipek rekonstrukciója. 

2001-ben megvalósult a Foktői vízpótlás, számos csatorna / csatorna szakasz (pl. Harta II, 
II. övcsatorna, DTCS (Duna-Tisza Csatorna), Gerje, Algyői főcsatornák) és zsilip (pl. 
Kolontói zsilip) rekonstrukciója, valamint a Gátér-Fehértói megkerülő csatorna építése. 2002-
ben elkészült a Tassi többfunkciós vízleeresztő műtárgy részletes hatástanulmány, folytatódott 
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a csatornák rekonstrukciója (Harta II, Kiskunsági, Algyői, Dongéri és Gátér-Fehértói 
összekötő). 

A Duna-Tisza közi vízvisszatartó beruházások talajvízre gyakorolt hatását 
modellvizsgálatokkal elemezték. A vizsgálatok a VII-es csatorna vízgyűjtőjén kezdődtek, 
majd a Dong-éri főcsatorna és a Kígyós vízrendszer területén folytatódtak. A hivatkozott 
időszakban még kevés adat állt rendelkezésre ahhoz, hogy a megvalósult vízvisszatartások 
hatását korrekt módon jellemezni lehessen. 

A Duna-Tisza közi homokhátság vízháztartási helyzetéről és a további szükséges 
intézkedésekről szóló 2271/1999. (X. 22.) Korm. határozat értelmében a mezőgazdaság és 
vidékfejlesztési ágazati feladatok között az EU csatlakozás irányelveihez igazodva, a 
racionális termőföld hasznosítás szem előtt tartásával, kiemelten kell kezelni a Duna-Tisza 
közi homokhátság népességmegtartó képességének javítására irányuló vidékfejlesztési 
kistérségi programok következetes végrehajtását, a vízhiányhoz igazodó mezőgazdasági 
szerkezetváltást kormányzati eszközökkel segíteni kell.  

Az FVM 2001. évben célprogramot indított, amelynek célja a Homokhátságon a 
szárazságtűrő és alternatív növények megismertetése, a kisüzemi gazdaságokban történő 
termesztésbe vonása gyakorlatának kialakítása, marketing háttér biztosítása.  

A homokhátsági gazdálkodókkal folytatott széleskörű kommunikáció eredményeként mintegy 
100 mintaterület kialakítására került sor. A mintaterületek gazdálkodói képzési programon 
vettek részt, ahol a programba bekerült valamennyi növény fajtakérdésével, 
agrotechnológiájával, a gazdaságosság várható alakulásával, a monitoringot szolgáló 
adatgyűjtés módszereivel ismerkedhettek meg. A gazdálkodók tevékenységét a képzésen túl 
ismeretterjesztő kiadványok, az ún. Homokhátsági füzetek, videofilmek szolgálták.  

Tervezett finanszírozás: 400 millió Ft KöViM. 

Megvalósult finanszírozás: 79,6 millió Ft FVM, 400 millió Ft KvVM. 

 

Program: Megyei Szennyvíz-elhelyezési Koncepciótervek és Stratégiák kidolgozása II. ütem 
(2001-2002) (VÍZ.III.5.) 

Rövid programleírás: A korábban elkészült szennyvízelvezetési és –tisztítási kerettervek, 
programok fejlesztése az EU irányelvek figyelembevételével, a szennyvíztisztítás 
hatákonyságának, illetve az állami pénzek hatékonyabb felhasználásának fokozása, valamint 
a csatornázatlanul maradó területek mielőbbi szennyvíz-ártalmatlanítása érdekében. 

Program előrehaladás: Több alprogram nem konkrétan az eredeti tervek szerint valósult 
meg, de azok lényegét az aktualizált intézkedések tartalmazták.  

Alprogram: A szennyvizes fejlesztések környezetvédelmi és gazdaságossági 
kritériumrendszerének továbbfejlesztése (2001): A települések gazdaságos szenny- 
vízelvezetési és -tisztítási fejlesztési kritériumrendszerének meghatározása a természetvédelmi 
és vízminőség-védelmi érdekek figyelembevételével. 

Első helyi felelősséggel a szakminisztérium dolgozta ki a Nemzeti Települési Szennyvíz-
elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletet, 
valamint a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programmal 
összefüggő szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II.27.) Korm. 
rendeletet. Ez utóbbi rendeletnél, továbbá a vízgazdálkodási törvény 2001. évi módosításánál 
került felhasználásra a környezetvédelmi tárca által kidolgozott fő környezetvédelmi és 
gazdaságossági kritériumrendszer. 
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Alprogram: A jelenlegi szennyvizes helyzet felmérése, vizsgálata és értékelése 
településenként (2001): 3150 település helyi, többféle környezetvédelmi érzékenységének, a 
csatornázottsági szintjének és a meglévő szennyvíztisztító telepek működési feltételeinek, a 
befogadó felszíni vizekre gyakorolt hatásának felmérése. 

A környezetvédelmi tárca a 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet szerinti Nemzeti Települési 
Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program továbbfejlesztése érdekében végezte 
a feladatot, a helyi műszaki és természeti adottságok, a környezeti érzékenység és a 
környezeti terhelés helyi jellemzőinek részletesebb figyelembevételével. 

Alprogram: A szennyvízelvezetési agglomerációk, és a gazdaságosan nem csatornázható 
területek kijelölésének továbbfejlesztése (2001-2002): A környezetvédelmi és gazdaságossági 
szempontok alapján a korábban készült szennyvízelvezetési agglomerációk kijelölésének 
pontosítása településenként. 

Elkészült „A jelenlegi szennyvizes helyzet felmérése, vizsgálata és értékelése 
településenként” című tanulmány, valamint a „Közcsatornával gazdaságosan el nem látható 
területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról” szóló 
kormányelőterjesztés tervezete. Mintatervek vizsgálata alapján történt a települések optimális 
csatornázottsági szintjének meghatározása.  

Alprogram: Települési szennyvízelvezetési és tisztítási Nemzeti Program továbbfejlesztése 
(2001-2002): A Program pontosítása és aktualizálása, különösen a harmadik tisztítási 
fokozatú tisztítást igénylő befogadók tekintetében. 

Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Program pontosítása és aktualizálása, –
különösen a harmadik tisztítási fokozatú tisztítást igénylő befogadók tekintetében – 
megtörtént. 

Alprogram: A szakszerű egyedi szennyvízelhelyezési létesítményekre vonatkozó műszaki 
irányelvek elkészítése (2001-2002): Hét-nyolc féle egyedi helyi kislétesítmény, valamint a 
természetes szennyvíztisztítási eljárások műszaki irányelveinek elkészítése. 

A műszaki irányelvek szakmai alapozó anyaga elkészült. A mintaterületi megvalósítás nem 
történt meg.  

Alprogram: Mintaterületi megvalósítás az egyedi helyi szennyvízelhelyezés alkalmazási 
feltételeinek pontosítására (2001-2002): Két-három település bevonásával mintaterületi 
megvalósítás az egyedi helyi szennyvízelhelyezés alkalmazási feltételeinek pontosítására, 
környezetvédelmi kockázatelemzéssel. 

A környezetvédelmi kockázatelemzés szakmai alapanyaga elkészült. A mintaterületi 
megvalósítás nem történt meg. 

Alprogram: Az önkormányzati feladatok teljesítését biztosító finanszírozási rendszer 
kialakításának szakmai megalapozása (2001): Az önkormányzatok támogatási rendszerének 
korszerűsítése az EU környezetvédelmi és műszaki-pénzügyi előírásainak érvényesülése 
érdekében. 

Az EU környezetvédelmi és műszaki-pénzügyi előírásainak érvényesítése érdekében az 
önkormányzatok számára biztosított címzett és céltámogatások rendszerének felülvizsgálata 
az egyes szakminisztériumok (KöViM, BM, GM) által megvalósult. A környezetvédelmi 
tárcánál e tárgyban készült anyag a KAC 2002-2003. évi pályázati kiírásainak elkészítésénél 
hasznosult. 

Program előrehaladás az alprogramokon túl: Elkészült a Települési Szennyvizek 
ártalommentes elhelyezésének programjával összefüggésben az ún. „B” program, mely a 
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közcsatornával el nem látható területek szennyvíz-ártalmatlanításának programja, az egyedi 
szennyvízkezelés legfontosabb szabályaival együtt, valamint a Környezetvédelmi Megyei 
Szennyvízelhelyezési Koncepciók II. üteme. Elkészült a települési szennyvizek 
ártalommentes elhelyezésének szabályairól szóló korm. rendelet társadalmi-gazdasági 
hatásvizsgálata.  

Megvalósultak továbbá az alábbiak: 
− az egyedi szennyvízelhelyezés bemutató albumának kiadványa – (1000 példány); 
− az egyedi szennyvízelhelyezés műszaki irányelvei/szabványaira vonatkozó szakmai 

alapozó anyag; 
− az egyedi szennyvízelhelyezés környezeti kockázatelemzése; 
− a természetközeli szennyvíztisztításról szóló útmutató kiadvány előkészítése. 

Tervezett finanszírozás: 105 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 36 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Növényvédő szerek okozta szennyezettség felmérése és feltérképezése (VÍZ.III.6.) 

Rövid programleírás: Országos bővített monitoring program a talaj, a felszíni és felszín alatti 
vizek növényvédő szer szennyezettségének felmérésére, feltérképezésére. 

Program előrehaladás: A Felszín Alatti Vízminőség Megfigyelő Rendszer (FAVIMER) VI. 
ütem fejlesztéséhez kapcsolódóan a meglévő és az új kutak peszticidre történő kiegészítő 
vizsgálata történt meg, míg a feladat átadással történő megbízási szerződés keretében a 
BFNTÁ és a VITUKI Rt. végzett célzott vizsgálatokat 50 db TIM mérőhelyre telepített FAV 
szondával. 

A FAVIMER 2000. évi fejlesztésekor kialakítandó kutak furása során vízminták, valamint 
archivált (nyilvántartásba vett, fagyasztott) talajminták vizsgálatára került sor. 

A mérési eredmények felülvizsgálatát követően az adatok olyan digitalizált adatbázisba 
kerültek, amely a meglévő országos adattárakhoz illeszkedett. 

A növényvédő szerek engedélyezés utáni monitoring vizsgálata a környezet mindenkori 
állapotának jelzésére kiemelten fontos. A Növény- és Talajvédelmi Szolgálat (NTSZ) is részt 
vesz ebben felszíni vízvizsgálatokkal. 2001-2002. években 444/336 vízminta növényvédő szer 
tartalmának vizsgálatára került sor. A védekezés időszakában (áprilistól-szeptemberig) a 
környezetvédelmi szakemberek által vett vízmintákat 24 hatóanyagra kiterjedően két évben 
összesen 18 720 alkalommal vizsgálták. Felszíni vizeink növényvédőszer terhelésének 
vizsgálata során 2001-ben 99, 2002-ben pedig 129 esetben detektáltak növényvédőszer 
maradékot, összességében nem volt határérték túllépés. A megelőzés érdekében hatósági 
intézkedési terv készült a felszíni vizekben gyakrabban előforduló növényvédő szerek 
felhasználási technológiájának módosítására, illetve az engedélyokiratok felülvizsgálatára. Az 
országos monitoring program mellett kisebb térségeket érintő vizsgálatokra is sor került. Így a 
Velencei tó környékén üzemelő figyelő kutak, a Balaton üledékének és a Tisza vízének 
vizsgálatára. 

A növényvédő szer maradékának kimutatása komoly műszaki, szellemi felkészültséget 
igényel. Az NTSZ 14 analitikai laboratóriuma GLP rendszerben dolgozik, az azonos 
módszertannal és hasonló műszerezettséggel dolgozó laboratóriumok eredményei 
egységesnek tekinthetők. Bár a vizsgálatok elvégzéséhez komoly műszeres háttér áll 
rendelkezésre az NTSZ-ek laboratóriumaiban, a rendkívül kis mennyiségek biztonságos 
méréséhez további fejlesztésekre van szükség. 
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Tervezett finanszírozás: számszerűsítés nélkül FVM, KöM. 

Megvalósult finanszírozás: 45 millió Ft KvVM. 

 

Program: Országos Környezeti Kármentesítési Program (VÍZ.III.7.) 

Rövid programleírás: A hátrahagyott, döntően a földtani közeget és a felszín alatti vizeket 
veszélyeztető környezetszennyeződések kármentesítése. 

Program előrehaladás: Az OKKP (Országos Környezeti Kármentesítési Program) a 
hátrahagyott környezeti károk felszámolásának megalapozása mellett a földtani közeg (talaj) 
és felszín alatti vizek további terhelésének megelőzését is szolgálja. Az 1996-ban indított, 
előreláthatólag 2040-ig tartó OKKP a hivatkozott időszakban ütemezetten folyt. Ennek 
keretében a program végrehajtáshoz elengedhetetlen általános és országos feladatok keretében 
folytatódott a műszaki szabályozás, a szennyezőforrások, a szennyezett területek országos 
számbavétele, a számítógépi nyilvántartási rendszer – a KÁRINFO – fejlesztése, a 
kormányzati munkamegosztás szerinti tárca-alprogramok koordinációja. Az OKKP fontosabb 
adatait tartalmazó CD 2002. második félévében jelent meg, illetve az információk a KvVM 
Internetes honlapján is elérhetőek. 

A KvVM-re háruló OKKP feladatok KAC-ból történő finanszírozása mellett a 2001-2002. évi 
költségvetési támogatás területén jelentkező hiányok pótlására, a fedezethiányos felelősök 
részére lehetőség nyílt a KAC támogatás pályázati úton való igénybevételére. 

Az OKKP tevékenységéről évente – beleértve a tárca-alprogramokat is (BM, GM, KöViM-
MÁV, FVM, ÁPV Rt, HM) – részletes jelentés készült a Kormány részére. Az OKKP 
jelentősebb alprogramjai: 

BM-rendvédelmi alprogram (2000-2003): A szennyezések számbavétele alapján belső 
szabályzók, alprogram kidolgozása, kármentesítés megindítása, csatlakozás az Országos 
KÁRINFO rendszerhez. 

Az OKKP keretében az alprogramok támogatási körében megtörtént az intézmények 
kötelezettségébe tartozó szennyezett területek, szennyező források felmérése és az adatok 
átadása az országos számbavétel adatbázisba. A BM költségvetésében nem különítettek el a 
Rendvédelmi Alprogram egyedi kármentesítési feladatainak végrehajtására forrást, így annak 
végrehajtása húzódik. 

GM/GKM volt uránbányászati alprogram: A Kormány a 2085/1997. (IV. 3.) 
határozatában döntött a magyarországi urán-ércbányászat megszüntetéséről. A Kormány 
2385/1997. (XI. 26.) határozata kiemelt jelentőségű beruházásként jóváhagyta a 
magyarországi urán-ércbányászat megszűnésének rekultivációs feladatairól készített 
beruházási javaslatot. A beruházási program módosított határideje a 2006/2001. (II. 17.) 
Korm. határozat szerint 2004. december. A munka az anyagi források adta lehetőség szerint 
ütemezetten folyik. 

GM/GKM volt állami szénbányák alprogram: A Kormány a szénbányászat szerkezet 
átalakítását, ezen belül a kimerült vagy gazdaságtalan bányák bezárását, a tevékenység 
környezettel szemben fennálló kötelezettségeinek (tájrendezés, bányakár stb.) teljesítését 
kiemelten kezeli és azt a központi költségvetésből éves rendszerességgel finanszírozza. Ennek 
keretében a feladatok végrehajtása tervszerűen folyik. 

KÖVIM/GKM MÁV-Alprogram (1996-2006): A tárgyidőszakban tervezett feladatok egy 
részét a folyamatban levő, illetve áthúzódó munkák jelentették, melyek költségvonzata a már 
megkötött szerződések alapján ismert volt. A tervezett munkák között kiemelkedő szerepe 
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volt az üzemanyag ellátó rendszerek rekonstrukciójával szorosan összefüggő kármentesítési 
munkáknak. A munkák zömét a kisebb nagyságrendű, ingatlangazdálkodási okokból 
indokolttá vált kármentesítési, tényfeltárási munkák alkották. 

HM Alprogram (1997-2007): Az aktív katonai objektumok helyszíni adatfelvétele, 
potenciális és tényleges szennyezőforrások számbavétele, adatfeldolgozása, a szennyezés 
megelőzés egyes módszereinek alkalmazása, a szennyezett területek kármentesítése különböző 
szakaszainak előkészítése és prioritás szerinti ütemezett végrehajtása folyt a tárgyidőszakban 
a tárca költségvetésében biztosított pénzügyi források adta lehetőségek szerint. 

A HM Alprogram éves feladattervei alapján 70 katonai használatú területen kerültek 
végrehajtásra a környezeti kármentesítés ütemezett szakaszai, ezek közül 9 katonai 
objektumban folytatódtak, illetve fejeződtek be jelentős nagyságrendű kárfelszámolási 
munkálatok.  

FVM-Intézményi alprogram: A tartalék gazdálkodási szervek felelősségébe tartozó 
környezeti károk felszámolása. 

Az FVM 2001-ben indította el a tárca tulajdonosi, kezelői felelősségi körébe tartozó 
intézmények, gazdálkodó szervezetek környezeti kárfelmérésének előkészítését. Jelenleg az 
FVM Mezőgazdasági Gépészeti Intézet látja el a feladatot. Az alprogram előkészítése 
keretében először a szennyezett területek, szennyezőforrások felmérést végzik el, majd az 
alprogram keretébe tartozó kármentesítések költség, idő és feladatütemezése készül el. Az 
alprogramot a TIG saját forrásból végezte, 2001-2002-ben FVM költségvetési támogatásban 
nem részesült. 

PM(MEH) - ÁPV Rt. Alprogramjai: Az ÁPV Rt. tevékenységi körébe tartozik a 
vagyonkezelő szervezet és jogelődjeinek portfoliójába tartozó cégekkel, ingatlanokkal és a 
volt szovjet ingatlanokkal kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátása, valamint a 
privatizációs szerződésekben rögzített környezetvédelmi kötelezettségek rendezése. Az ÁPV 
Rt. a feladatok finanszírozását a mindenkori költségvetési törvény által a környezetvédelmi 
tevékenységre meghatározott előirányzatból, valamint a privatizációs bevételekből erre a célra 
elkülönített pénzkeretből biztosítja. 2002-ig két nevesített alprogram a “Volt szovjet 
laktanyák alprogram” és a “Társasági alprogram” keretében folytak a kármentesítési munkák. 

Önkormányzati alprogram (2001-2003): Illegális hulladéklerakók számbavétele, 
kármentesítési prioritások megállapítása, kárelhárítás megindítása. 

Az önkormányzatok kármentesítési feladatainak támogatása céljából elkészült az OKKP 
támogatásával, a BM koordinálásában egy „eljárási metodika”, amely az önkormányzatok 
kármentesítési feladatainak tervezéséhez, a munka szervezéséhez nyújt segítséget. Erre az 
alapozó munkára támaszkodva került kiadásra az OKKP kiadványok keretében a 
Kármentesítési Füzetek 8. „Az önkormányzati kármentesítési alprogram jogi eljárási 
folyamatai és gazdasági feltételei” címmel. Az önkormányzatok a tárgy időszakban továbbra 
is pályázhattak a KAC-ból az alprogramjaik előkészítésére és összeállítására, valamint egyedi 
kármentesítési beruházásaik mindhárom szakaszának végrehajtására. 

Oktatási Minisztérium – Oktatási Intézményi Alprogramja: A korábbi években felmérték az 
Oktatási Minisztérium által felügyelt intézmények vagyonkezelésében levő szennyezett 
területeket. Részletes tényfeltárás a Szegedi Egyetem tulajdonában lévő Szeged-Öthalom 
területen történt a környezet védelméért felelős minisztérium finanszírozásával. Ennek 
folytatására, továbbá az Alprogram keretébe tartozó szennyezőforrások számbavételének 
folytatására azonban, – költségvetési hiány miatt – nem került sor. 
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Tervezett finanszírozás: számszerűsítés nélkül FVM, 7 800 millió Ft KöM-KAC, 
30 millió Ft BM, 6 450 millió Ft GM, 2 399 millió Ft KöViM, 1 500 millió Ft HM, 
7 000 millió Ft ÁPV Rt. 

Megvalósult finanszírozás: KvVM/KÖM országos és általános feladatok 946 millió Ft, 
KvVM/KÖM beruházási feladatok 2 863 millió Ft, HM 2 450,4 millió Ft, GM/KÖVIM-MÁV 
1 796,8 millió Ft, GM/GKM uránbánya 6 622,3 millió Ft, GM volt állami szénbányák 3 416,9 
millió Ft, PM (MEH)-ÁPV Rt volt szovjet laktanyák 641,2 millió Ft, PM (MEH)-ÁPV Rt 
társasági alprogram 3 007,1 millió Ft. 

 
I.3. FÖLD- ÉS TALAJVÉDELEM 
 

Program: Meliorációs, öntözésfejlesztési és talajvédelmi beruházások támogatása (MG.I.2.) 

Rövid programleírás: Terület- és vízrendezési, vízhasznosítási, talajvédelmi és -javítási 
beavatkozások elvégzése a talajhibák megszüntetésére, az optimális termőhelyi feltételek 
kialakítására. 

Program előrehaladás: A meliorációs és talajvédelmi beruházások keretében 2001-ben 
3 120 hektáron mezőgazdasági területrendezés, 377 hektáron erózió védelem, 6 950 hektáron 
vízrendezés, 7 970 hektáron talajjavítás valósult meg. Az öntözésre berendezett terület 17 700 
hektár volt. 2002-ben mezőgazdasági területrendezés 3 600 hektáron, vízrendezés 7 980 
hektáron, talajjavítás 8 100 hektáron valósult meg. 11 500 hektár öntözésre berendezett terület 
kapott állami támogatás.  
Tervezett finanszírozás: számszerűsítés nélkül FVM. 
Megvalósult finanszírozás: 4 854 millió Ft FVM. 
 

Program: Országos Talajvédelmi Program (FÖV.III.1.) 

Rövid programleírás: A talajok multifunkcionális védelme érdekében valamennyi 
területhasználatra és talajfunkcióra kiterjedő cselekvési program kidolgozása. Talajvédelmi 
stratégia tervezése. A talajok környezetállapotának egységes adatbázisa, a TIM fejlesztése. 

Program előrehaladás: A Program kidolgozását megalapozó háttéranyagok készültek az 
MTA TAKI és a MÁFI irányításával, a hazai érintett kutatóhelyek bevonásával. 

A tárgykörben a rendelkezésre álló (KAC) források felhasználásával 2002-ben elkészültek az 
Országos Talajvédelmi Stratégia kidolgozását megalapozó részanyagok, amelyek a 2003. 
évben a Tessedik Talajvédelmi Program keretében kerülnek integrálásra. 

„A talajok környezetállapotának egységes adatbázisa, a TIM fejlesztése” című munka első 
részében megtörtént a lehetséges adatforrások leltározása és csoportosítása (KGI KVI), a TIM 
mérőhálózat ún. S-pontok adatainak átvétele és feldolgozása, valamint a MÁFI és az Állami 
Erdészeti Szolgálat által működtetett mérőhálózat talajtani adatainak átvétele, kiegészítő 
feldolgozása. Elkészült továbbá a védett élőhelyekre vonatkozó talajtani adatok felmérése.  

2001-ben új mintavételi módszer került bevezetésre a mezőgazdasági területeken és a 
környezeti szempontból speciális pontokon. A talaj genetikai szintjei helyett egységesen  
30-60-90 cm-ről történik az átlag-mintavétel. Így jobban jellemezhető a szennyezés 
elmozdulása, egyértelműbb az egyes területek összehasonlítása. 
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Elkészült a TIM demonstrációs program az eddigi teljes adatbázisra. Regionális és megyei 
szintű telepítése és tesztelése folyamatban van. 

Tervezett finanszírozás: számszerűsítés nélkül FVM, 55 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 107 millió Ft FVM, 14 millió Ft KvVM-KAC. 

II. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 

II.1. A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET VÉDELME 
 

A települési környezet védelme érdekében megfogalmazott célok egy része a környezeti 
elemekkel kapcsolatos állapotjellemzők, valamint a településeket leginkább érintő környezeti 
hatótényezők, azaz a zaj és hulladék által befolyásolt környezeti állapotok javítására 
vonatkozik. Az e célokhoz kapcsolódó programok értékelése az adott részterületnél történik, de 
a települési környezetet érintő programok itt is felsorolásra kerülnek. 

Több, az NKP-ban megfogalmazott települési környezetre vonatkozó cél pontos célállapot 
meghatározása nélkül foglalkozik a települési környezetvédelem és környezetállapot 
javításával. Ilyen célok az előrelépés a települési köztisztaság területén, a zöldfelületek 
megtartása és fejlesztése, a települési természeti értékek és területek megóvása, a 
településközpontok rehabilitációja, valamint a települési környezetvédelmi tervezés 
rendszerének kialakítása párhuzamosan a lakosság bevonásával a helyi környezetvédelmi 
tevékenységbe. 

A települési környezetvédelmet is szolgáló programok: 
Program: Települési szennyvízelvezetési és tisztítási Nemzeti Program (1996-2015) (VÍZ.I.6.) 
Program: Megyei Szennyvíz-elhelyezési Koncepciótervek és Stratégiák kidolgozása II. ütem 
(2001-2002) (VÍZ.III.5.) 
Program: Országos Környezeti Kármentesítési Program (VÍZ.III.7.) 
Program: Csapadékvíz-elvezetés, belvízrendezés (VÍZ.I.9.) 
Program: Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak 
támogatása (BIZ.II.2.) 
Program: Villamos-meghajtású tömegközlekedés fejlesztése, rekonstrukciója (LEV.II.1.) 
Program: A vasúti fővonalak fejlesztése (2000-2003) (KÖZ.I.4.)  
Program: Településeket elkerülő utak építése (KÖZ.I.5.) 
Program: Kerékpárút hálózat fejlesztése (KÖZ.II.2.)  
Program: A települések sűrűn lakott részein áthaladó közlekedési főútvonalak menti zajterhelés 
felmérése, a vizsgálati eredmények értékelése (KÖZ.III.1.) 
Program: A települések sűrűn lakott részein áthaladó vasúti közlekedési fővonalak menti 
zajterhelés felmérése, vizsgálati eredmények értékelése(KÖZ.III.2.) 
Program: Nagyvárosok zajtérképének elkészítése (EG.III.4.) 
Program: Gépjárművek környezeti jellemzőinek javítása, korszerűtlen közlekedési eszközök 
lecserélése, ellenőrzések korszerűsítése (LEV.II.2.) 
Program: Kombinált fuvarozási módok elterjesztése (1992-2005) (KÖZ.I.3.) 
Program: Nehézfűtőolaj feldolgozására vonatkozó projekt (VERS.I.2.) 
Program: Települési hulladéklerakó rekultiválási program (2000-től folyamatos) (HUL.II.1.) 
Program: Települési hulladékkezelési program (HUL.II.3.)  
Program: Fővárosi Hulladékhasznosító Mű korszerűsítése (2000-2002) (HUL.II.3/E 
alprogram) 
Program: A távhőellátó rendszerek energetikai, környezetvédelmi korszerűsítésének programja 
(2000-2010) (EN.II.2.) 
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II.2. AZ EMBERI EGÉSZSÉG VÉDELMÉNEK KÖRNYEZETI 
 VONATKOZÁSAI 
 

Program: Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram (NEKAP) (EG.III.2.)  

Rövid programleírás: A környezeti tényezők és az egészségi állapot közötti összefüggések 
vizsgálata, monitoring-rendszerfejlesztés, cselekvési programok kidolgozása, 
együttműködések. 

A Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram (NEKAP) összeállítása 1996-ban kezdődött 
el. Előzménye, hogy a Második Környezet és Egészség Miniszteriális konferencián (Helsinki, 
1994) az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai régiója országainak környezetvédelmi 
és egészségügyi miniszterei javasolták, hogy minden ország készítsen nemzeti környezet-
egészségügyi programot. A Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogramot és Megvalósítási 
tervét az NKP részeként, de önálló programként fogadta el a Kormány és hagyta jóvá az 
Országgyűlés [83/1997.(IX.26) OGY határozat]. 

Program előrehaladás:  

Alprogram: A levegőszennyezés egészségkárosító hatásainak és kockázatainak elemzése 
(1997-2002): Mérési rendszer korszerűsítése, szennyezéssel összefüggő megbetegedések 
vizsgálata, informatikai háttér kialakítása, biológiai monitorozási módszerek bevezetése. 

2002-ben a cél a budapesti átlagnépesség és a forgalmas főútvonalak mentén élő lakosság 
éves benzol expozíciójának megállapítása volt. Ezen túlmenően vizsgálták a szennyezettség 
tér- és időbeli változását is. Megállapították, hogy környezetegészségügyi szempontból a 
fővárosban a közlekedési emisszió által kevésbé érintett területeken élők egészségi kockázata 
a benzol expozíciót tekintve alacsony, tekintettel a határérték alatti éves terhelésre (2-3 
µg/m3). A forgalmas főútvonalak mellett élők egészségi kockázata viszont nagyobb, mivel a 
szennyezettségi szint egyes helyeken (3-11 µg/m3) meghaladhatja a megengedett értéket. A 
téli időszakban nagyobb benzolterheléssel kell számolni, mint nyáron. 

Alprogram: A klímaváltozás egészségkárosító hatásainak elemzése (2001-2002): A 
klímaváltozás (felmelegedés, a sztratoszférikus ózonréteg csökkenése) egészségkárosító 
hatásainak elemzése, a várható károsodások megelőzése. 

A 3. Környezetvédelmi és Egészségügyi Miniszteriális Konferencia szellemében folytatták a 
klímaváltozás (felmelegedés, a sztratoszférikus ózonréteg csökkenése) egészségkárosító 
hatásainak elemzését. Az időjárásváltozás, ezen belül a hőmérséklet ingadozás rövid távú 
hatását hosszabb adatsoron (1970-1992) elemezték. 

Vizsgálták az UVB sugárzás és a szürkehályog, valamint a melanoma morbiditás 
összefüggéseit térinformatikai módszerrel 1997-2001 között. 

Megállapították, hogy a napi halálozás kockázata nő az időjárás, elsősorban a hőmérséklet 
változékonyságának függvényében. A szürkehályog és a bőr melanoma megbetegedések 
gyakrabban fordulnak elő az ország azon tájain, ahol a napsütéses órák száma magas. A 
kullancs enkephalitis morbiditás a ’90-es évek közepétől csökken, ennek okai további 
vizsgálatokat igényelnek. A kora tavasszal virágzó allergén fák pollinációja nagymértékben 
függ az időjárás változékonyságától, főként a napi maximális hőmérséklet alakulásától. A fák 
virágzási szezonja korábban indul, akár 2 hónapos időbeli ingadozások is elképzelhetők. A 
fűfélék, valamint a nyári allergén gyomnövének (pl. parlagfű) esetén a virágzás kezdetének 
ideje kevésbé ingadozik, így a prevenciós előkészületek jól ütemezhetők. Elkészítették az 
allergén növényfajok magyarországi elterjedtségét bemutató atlaszt, amely egyben bemutatja 
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azt is, hogy egyes területeken mely növényfajok és milyen mértékben jelentenek veszélyt az 
allergiás betegek számára. 

Alprogram: A víz által közvetített megbetegedések visszaszorítása (1997-2002): Vezetékes 
ivóvíz minőségének biztosítása, a természetes és mesterséges fürdők vízminőségének 
biztosítása, vizsgáló és mérőrendszerek fejlesztése. 

Folytatódott a Cryptosporidium és Giardia előfordulásának felmérése a veszélyeztetett 
felszíni, valamint a karsztra települt vízműveknél. Tizenhat vízmű közül 3-nál találtak 
Cryptosporidiumot és 5-nél Giardiát a termelt ivóvízben, míg 5 felszíni vizes természetes 
fürdőn vett vízmintában mindkét kórokozót kimutatták. 

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazásával jelentős előrehaladást értek el a 
Cylindrospermopsis raciborskii kékalgafaj által termelt cylindrospermopsin elnevezésű toxin 
gyors és nem specializált laboratóriumokban is elvégezhető kimutatását célzó módszer 
kidolgozásában. A sejtkultúrában termelhető monoklonális ellenanyag alkalmazásával 
kidolgozandó ELISA teszt kifejlesztése már a tesztelési fázisig jutott. 

A lakosság egészségének védelme érdekében tájékoztató nyomtatványt készítettek és ezeket 
eljuttatták az érintett településekre. Ebben javasolták, hogy csak olyan magánkutak vizét 
fogyasszák, amelyeknek a vizét legalább az arzén- és nitráttartalomra megvizsgálták és 
megfelelőnek találták. 

A Magyar-Szlovák Környezetvédelmi Együttműködési Program keretében került sor az Ipoly 
vízgyűjtő jelentősebb mellékvízfolyásainak vízminőségi felmérésére. 

A vizsgált patakok mérsékelt bakteriológiai szennyezettséget mutattak, minősítésük a 
természetes fürdők vízminőségi értékelésében bevezetett rendszer szerint az E. coli és fekális 
Enterococcus számok alapján leggyakrabban a „megfelelő” kategóriába sorolható. 

Alprogram: A Balatonnál üdülők egészségének, és a Balatonból nyert ivóvíz 
minőségének védelmét szolgáló kutatások: A Víz és egészség jegyzőkönyv végrehajtásával 
kapcsolatos kutatások és a Balatonnál üdülők egészségének védelmét szolgáló kutatások. 

A Balaton régió 10 települése közterületeinek és 14 település strandjainak talajhigiénés 
mikrobiológiai vizsgálati eredményei szerint a köztisztasági viszonyokban 1999-2002 között 
javulás következett be. Ezen belül a kifogásolt közterületi minták aránya jelentősen csökkent, 
míg a strandok talajainak átlagos mikrobiológiai szennyezettsége továbbra is alacsony. A 
kedvező eredmények egyik oka a köztisztasági tevékenység javulása mellett feltételezhetően a 
csökkenő idegenforgalom. 

Alprogram: A talajszennyező források, hulladékok környezetegészségügyi vizsgálata 
(1997-2002): Veszélyes hulladékok minősítési rendszerének fejlesztése, epidemiológiai 
vizsgálatok hulladéklerakók környékén, egészségügyi veszélyes hulladék kezelés vizsgálata. 

A felmérés beindításakor az Országos Környezeti Kármentesítési Program ajánlása alapján 
saját szempontrendszert dolgoztak ki az ÁNTSZ intézetek területi munkatársai által végzett 
adatgyűjtéshez. Valamennyi egységre vonatkozóan számítógépes adatbázisban rögzítették a 
területi azonosítási adatokat (helységnév, cím vagy helyrajzi szám), az üzemeltetőt, valamint 
ahol erre lehetőség volt, a szennyezett terület nagyságát, a felhalmozott szennyezőanyagok 
mennyiségét, a kezelés módját, továbbá az objektum hatásának kitett lakosság nagyságát. A 
megszüntetett, illetve hátrahagyott szennyezéseket is igyekeztek felmérni. 

Alprogram: Környezetegészségügyi információs rendszer fejlesztése (1997-2002): A 
legfontosabb megbetegedések prospektív elemzése, a kültéri levegő, víz és talajszennyezések 
adatainak elemzése, az információkhoz való hozzájutás biztosítása. 
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Módosították a kéttényezős klaszter analízis programot. Ennek értelmében lehetővé vált a 
keletkezett tér- és időklaszterek időbeni szétválasztása. A kéttényezős összehasonlító 
vizsgálatokat bővítették a régió- és klasztervizsgálatok összehasonlító elemzésével. A 
bővítésnek megfelelően új szerkezetű eredményfájlt alakítottak ki. 
Az előbbi pontok alatt felsorolt módszerekhez statisztikai elemző programot csatoltak: régió-
régió, klaszter-klaszter, régió-klaszter elemzések eredményeinek összehasonlítására 
kontingencia táblák adatainak összehasonlító elemzésével. 
C-nyelvű SCAN tér-idő klaszterező programot építettek be a térinformatikai elemző 
rendszerbe, amely által lényegesen meggyorsult a kéttényezős klaszter elemzéseket végző 
program futása. 
A pontszerű szennyezőforrások egészségügyi hatásának térinformatikai értékeléséhez 
módszertani fejlesztések történtek, nevezetesen Bithel és Stone módszere alapján 
kifejlesztették a pontforrás környezetében lévő településekre pontforrástól való távolságfüggő 
tényleges és várható esetszám eloszlások összevetésére alkalmas statisztikai teszteket 
(Poisson általános teszt, Poisson maximum teszt). 
A térinformatikai adatbázis állományt egy, Budapest közlekedési terheltségének adatait 
tartalmazó, digitális megjelenítésre alkalmas adatbázissal bővítették. 

Alprogram: Hazai és nemzetközi együttműködések, rendezvények szervezése, kiadványok 
szerkesztése (1997-2002): Visegrádi Országok NEKAP titkárságainak működtetése, 
kiadványok szerkesztése, a 2004-ben esedékes miniszteri konferencia előkészítése. 

Lefordították és 2000 példányban kinyomtatták a „Közlekedés, Környezet és Egészség” c. 
kiadványt, amely kiadvány hozzájárul a 3. Környezetvédelmi és Egészségügyi Miniszteri 
Konferencia hasonló című Chartájában foglaltak megvalósításához. 

Elkészítették az „Allergén növények atlasza Magyarországon” c. kiadvány Internetes 
változatát. 

Közlésre előkészítették a „Magyarország környezet-egészségügyi helyzete” c. kiadványt. 

Lefordították a „Johannesburgi Fenntartható Fejlődés Föld Csúcs”-értekezlet Európai 
Közösségi szakanyagát. 

Két NEKAP Hírlevelet szerkesztettek és terjesztettek számonként 4500 példányban. 

Egynapos értekezletet szerveztek a finn Országos Munkaegészségügyi Intézet kollégái 
számára, ahol bemutatták a NEKAP legfontosabb eredményeit, különös tekintettel a halálozás 
területi halmozódásának vizsgálatára 

Egynapos munkabeszámolót rendeztek a NEKAP 2001-2002. évében végzett szakmai 
tevékenységről 200 résztvevővel. 

Elkészítették a KöM 2001. évi támogatásával végzett munka szakmai beszámolóját. 

Alprogram: A vegyianyagok egészségi kockázatainak vizsgálata (1997-2002): Perzisztens 
szerves vegyületek kibocsátási forrásainak és szennyezett területeinek meghatározása, emberi 
expozíció felmérés, egészségügyi kockázatok meghatározása. 

A NEKAP keretében 2002-ben folytatták a perzisztens vegyületekkel történt 
szennyezettségnek legjobb indikátoraként számontartott női tejminták poliklórozott bifenil 
(PCB) tartalmának felmérését újabb öt megyéből származó mintákból. Kapillárkolonnás 
gázkromatográfiás vizsgálattal határozzák meg az összes PCB és az egyes PCB kongenerek, 
továbbá a savra nem érzékeny klórozott szénhidrogének közül a DDT és metabolitjai (DDD 
és DDE) és a HCH izomerek szintjét.  
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Elkezdték a humán zsírszövetek perzisztens klórtartalmának vizsgálatát is. A minták 
feldolgozása folyamatban van. 

Alprogram: Környezetegészségügyi oktatás és nevelés fejlesztése (1997-2002): A 
környezetegészség-nevelés lehetőségeinek feltárása, akciók, programok az önkormányzatok és 
a lakosság bevonásával, szervezet és szakértői hálózat fejlesztése. 

"Megújuló energiaforrások" módszertani kiadvány jelent meg 1000 példányban. A kiadványt 
megkapta Komárom-Esztergom megye minden oktatási intézménye (500) az ország 
pedagógiai intézetei, a Körlánc tagjainak egy része, a fizikatanárok országos konferenciájának 
általános iskolai szekcióban résztvevő köre (20). 

Módszertani napot tartottak az energiatakarékosságról (Győr, november 28.). Ennek kapcsán 
együttműködés jött létre az ÉDÁSZ és a Komárom-Esztergom Megyei MTESZ projektje 
között. Célja a tavaly bekapcsolódott győri modelliskola tapasztalatainak meghallgatása, új 
intézmények bekapcsolása. 

30 órás továbbképzési anyag készült természetismereti tantárgyakat tanító általános- és 
középiskolai tanárok számára, amelyet akkreditáltak. A megyei fizika szaktárgyi 
szaktanácsadó fejlesztését a "TÉT" projekttel együttműködésben, a pedagógiai intézet 
akkreditáltatta. 

Alprogram: A falusi, vidéki környezet és az egészségi állapot közötti összefüggések 
vizsgálata (2001): A falusi, vidéki lakosok egészségi állapotának elemzése a vidéki környezet 
egészségre gyakorolt hatásainak feltárása érdekében. 

A Heves megyében végzett vizsgálat a falusi lakosság környezet-egészségügyi helyzete, 
életkörülményei és egészségi állapota, valamint e tényezők közötti összefüggések 
megismerését célozta meg. Az altéma keretében célul tűzték ki a falvakban élő lakosság 
veszélyeztetettségének felmérését, a halálozás, a betegségek, az egészséget veszélyeztető 
kockázati tényezők elemzését települési szinten, a Mátra-vidéken élő gyermek korcsoport 
egészségi állapotfelmérését, az őket érő lakókörnyezeti hatások feltérképezését, valamint 
életmódjuk, életkörülményeik és gazdasági-szociális körülményeik egészségükre kifejtett 
hatásának vizsgálatát.  

A többváltozós logisztikus regressziós statisztikai elemzések megvilágították az egyes 
kockázati tényezők szerepének mértékét. A 42 község gyermekpopulációjában azt találták, 
hogy a gázszilikát építőanyag a lakásban, a lakást érő légi permetezés, a műanyag padló, a 
faforgácslap bútor, valamint a konyhai penészesedés szignifikánsan növeli az egyes panaszok 
és légúti betegségek (bronchitis, asztma) kialakulásának esélyét, míg a rendszeresen 
fogyasztott gyümölcs védő hatásúnak bizonyult. 

Tervezett finanszírozás: 80 millió Ft EüM, 85 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 30 millió Ft ESzCsM, 30 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Nemzeti Azbeszt Program (2000-2004) (EG.II.1.)  

Rövid programleírás: Az épületek azbesztmentesítésének elősegítése, azbesztes termékek 
kiváltása, az ezekkel összefüggő helyes technológia, a hulladékkezelés, a tisztasági mérések 
biztosítása.  

Program előrehaladás: A beszámolási időszakban 4 azbesztmentesítésre irányuló KAC 
pályázat volt. A 2 nyertes pályázat közül azonban csak az egyikkel sikerült a szerződéskötés. 
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A nyertes pályázat keretében Tiszavasváriban beüzemeltek egy azbesztmentesítés során 
keletkező azbeszttartalmú hulladékok ártalmatlanítását szolgáló hulladékbálázót. 

2002-ben a 110/2002. (XII. 12) OGY határozattal elfogadásra került az Országos 
Hulladékgazdálkodási Terv (OHT). Ebben a tervezett programok között szerepel a 2003 és 
2010 közötti időszakra az „Azbeszt program”  2200-2500 millió Ft-os becsült fejlesztési 
költséggel. 

Tervezett finanszírozás: 30 millió Ft GM, 210 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 0,6 millió Ft KvVM-KAC, 1,4 millió Ft gazdálkodó. 

 

Program: Az állategészségügyi szolgálat feladatköreinek bővítése környezetvédelmi 
feladatokkal (2001-2002) (EG.II.2.)  

Rövid programleírás: Az állategészségügyi szolgálat fejlesztése a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari üzemek környezetkárosító hatásainak csökkentése érdekében.  

Program előrehaladás: Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvényben szereplő 
„állati hulladék ártalmatlanná tétele” fogalmának jelentése a törvény 2001. évi XXII. törvény 
által történő módosításával környezetvédelmi vonatkozásban kibővült.  

2002-ben elkészült az állati hulladékokkal való eljárásról szóló FVM rendelet tervezete, 
amely harmonizál a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó 
egészségügyi előírások megállapításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2002. október 
3-i 1774/2002/EK rendeletével.  

Az új jogszabály előírja a levágandó és elhullott szarvasmarhák EU előírás szerinti teljeskörű 
prion teszt vizsgálatát, a TSE anyagok és egyéb állati eredetű anyagok 38 nyilvántartott és 
ellenőrzött állati fehérje feldolgozó üzemben történő ártalmatlanítását, ezek egy részének 
hasznosítását, illetve égetéssel történő megsemmisítését.  

Tervezett finanszírozás: nem voltak tervezett irányszámok. 

Megvalósult finanszírozás: nem volt. 

 

Program: A biológiai allergének csökkentése (2000-2002) (EG.III.1.)  

Rövid programleírás: Az egészségkárosító gyomnövények szaporodásának és elterjedésének 
visszaszorítása érdekében ismeretterjesztő, tudatformáló tevékenységek támogatása. 

Program előrehaladás: A KöM 2001. és 2002. évben is meghirdette a ”Biológiai allergének 
koncentrációjának csökkentése” című pályázatát, melynek célja a gondozatlan környezetből 
származó aeroallergének és kifejezetten a parlagfű pollenjének koncentráció csökkentése. A 
pályázati lehetőség a környezetbarát (vegyszermentes) gyommentesítés előtérbe helyezésével 
kívánt támogatást biztosítani a települési önkormányzatok, mint a közterületek 
gyommentesítéséért felelős hatóság, valamint civil szervezetek számára. 2001. évben 90, 
2002 évben 88 nyertes pályázó volt. 

Az ÁNTSZ megyei intézeteiben 1997 óta az ún. „parlagfű koordinátorok” felügyelik és 
irányítják a tevékenységeket az évadnyitó munkaértekezleten elfogadott szempontok szerint. 

A feladat az volt, hogy kapcsolatot tartsanak az önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel, 
iskolákkal, a médiával és a társhatóságokkal, hogy részt vegyenek a megyében tartott 
értekezleteken és adatokat gyűjtsenek megadott szempontok szerint. A tevékenységükhöz az 
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elmúlt évben az önkormányzatoktól, illetve más szponzoroktól tudtak anyagi forrást 
biztosítani, mert a központi NEKAP támogatás (2002-ben a NEKAP 2001. évi igen szűkös 
keretét lehetett felhasználni) nagy részét lekötötte a legmagasabb asztma gyakoriságú, Nógrád 
megye számára vásárolt pollencsapda. 

Folyamatosan kölcsönzik iskolák, civil szervezetek rendezvényeire a 2001-ben készített és 
kiosztott, a parlagfűről szóló videokazettát. 

2001. és 2002. években az FVM adta ki a „Gyommentesen Európáért – A parlagfű mentes 
Magyarországért” című önálló közérdekű kiadványt. A sorozat megjelentetése 2003-ban 
folytatódik. A felvilágosítás, tájékoztatás a médiában folyamatos, már 2001/2002-ben is folyt. 

Tervezett finanszírozás: 105 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 103 millió Ft KvVM-KAC. 

 

 

II.3. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 
 

Program: Nemzeti Örökség Program; Királyi városok rekonstrukciója; Hollókő 
Világörökség megóvása; Millenniumi beruházások (2000-2002) (MEV.II.1.)  

Rövid programleírás: Az épített és régészeti örökség állapotának folyamatos javítása. 

Program előrehaladás:  
Nemzeti Örökség Program (NÖP): Folytatódtak a műemlékekkel, régészeti örökséggel 
kapcsolatos operatív (pl.: hirdetési, megbízási, ellenőrzési, szakértői) feladatok és a NÖP 
támogatásaival kapcsolatos egyéb szakmai feladatok.  

A legkedvezőtlenebb helyzetben lévő megyék támogatást kaptak a regionális, megyei és 
kistérségi területfejlesztési programok feladattervei alapján átvállalt, az épített örökség 
megóvását, a műemléki helyreállítást megelőző kutatásokat, a régészeti örökség feltárását, 
állagmegóvását szolgáló feladatokra, illetve a pályázati monitoring-költségek fedezetére. 
Támogatást kapott Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád, Somogy és 
Békés megye. 

Folytatódott a műemlékek megóvásának, helyreállításának, a szervesen odatartozó képző- és 
iparművészeti alkotások, beépített berendezések, tartozékok restaurálásának, és egyéb 
műemléki szakmai céloknak a pályázati úton történő támogatása. Nem pályázati úton 
támogatást kaptak egyes Kossuth-emlékévhez kapcsolódó programok, a pápai Esterházy 
kastély, a világörökségi környezetbe tartozó budapesti épületek, valamint a kecskeméti Cifra-
palota felújítása, illetve a gyors beavatkozást igénylő, egyedi elbírálású, egyszeri intézkedések 
is.  

A magyarországi régészeti lelőhelyek feltárására, illetve régészeti bemutatóhelyek 
állagmegóvására, helyreállítására, kialakítására fordított egyedi elbírálású, egyszeri, vissza 
nem térítendő támogatások főként a 2003. évi XIX. Nemzetközi Limes Kongresszus 
régészeti-műemléki programjának megvalósításához járultak hozzá (Tác-Gorsium, 
Dunaújváros-Intercisa, Visegrád-Gizella major-erőd, Győr-római lapidárium, Dunaszekcső-
Lugio, Szeged-római erőd, Pécs-Sopianae), illetve a gyors beavatkozást igénylő, egyedi 
elbírálású, egyszeri, vissza nem térítendő támogatások (pl. Bugac, Nemesvámos, Szolnok-
Beke P. halma) tartalékát biztosították. 
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A tárgyidőszakban régészeti és műemléki örökségünkkel kapcsolatos tudományos kutatási 
eredmények közzétételére egyedi elbírálású, egyszeri, vissza nem térítendő támogatással 
jelent meg 19 kiadvány.  

A kulturális turizmus fejlesztésére az NKÖM és a GM együttműködésével felállított testület 
pályázati úton elnyerhető, a Széchenyi-terv keretében megvalósult egyszeri, vissza nem 
térítendő támogatása a Világörökségi jegyzékbe felvett, vagy felvételre jelölt helyszínek 
fogadási feltételeinek javítására és marketing tevékenységének támogatására, a vallási 
emlékhelyek turisztikai fejlesztésének támogatására és a technikai örökség megőrzésének 
támogatására szolgált.  

Az NKÖM a Központi Környezetvédelmi Alaptól átvállalt kötelezettségeit teljesítette, és 
ezzel a program lezárult. Elkészült a gödöllői Nagy Sándor-műteremház külső helyreállítása, 
a péceli Ráday-kastély részleges belső helyreállítása, a mezőtúri zsinagóga teljes 
helyreállítása, valamint Esztergom belvárosában négy lakóház teljes felújítása.  

A KÖH operatív közreműködésével folyt a védetté nyilvánított vagy egyéb kiemelt 
jelentőségű régészeti lelőhelyek állagmegóvásának, védelmének, karbantartásának 
támogatása. 

Az örökségvédelmi ismeretterjesztő, felvilágosító kiadványok és műsorok támogatása 
keretében 25 kiadvány (könyv, CD és TV műsor) készült.  

A Nemzeti Sírkert fenntartásával kapcsolatos törvényi feladatok végrehajtása során 451 
síremléket nyilvánítottak a Nemzeti Sírkert részévé. Kiemelt programok: „A Fiumei úti 
sírkert” c. album, a budapesti gettó áldozatainak emlékműve (Salgótarjáni úti izraelita 
temető), Antall József és Illyés Gyula síremléke, a Kossuth-mauzóleum méltó állapotba 
hozatala, Országos Kegyeleti Konferencia. 

Az OMvH és a KÖI egyesülésével létrejött a KÖH egységes hatósági számítógépes 
nyilvántartási rendszere.  

Tovább folytatódott a belföldi és a határokon túli műemléki helyreállítást és tervkészítést 
megelőző kutatások pályázati úton történő támogatása.  

Folytatódott a tulajdonosok hanyagsága miatt veszélybe került műemlékek kényszer-
helyreállítási munkáinak szervezése, előkészítése és lebonyolítása. 

Folytatódott az állam tulajdonában – MÁG vagyonkezelésében – levő kastélyok eredeti, 
elkallódott berendezési tárgyainak visszavásárlása, továbbá a terv szerint kialakítandó 
kastélyberendezéshez korhű bútorok, műtárgyak vásárlása.  

A régészeti lelőhelyeket kötelezően be kell jelenteni, a lelőhely felfedezőjét anyagi 
elismerésben kell részesíteni. A jutalmazás a régészeti örökség védelmének fontos eszköze, és 
hozzásegít a jogkövető magatartás kialakításához. A tárgyidőszakban 4 esetben jutalmazták 
meg ünnepi keretek között az arra érdemeseket (jelesül a nagyértékű leletbejelentést, illetve az 
illegális ásatókkal szembeni rendőri fellépést Somogy-, Békés-, Győr-Moson-Sopron- és Vas 
megyében, illetve az újfehértói aranyéremlelet megtalálóit). 

A NÖP-pályázatot 2001-ben és 2002-ben egyaránt három kategóriában írták ki, melyek a 
következők voltak:  
− Épített örökség megóvása, felújítása;  
− Műemléki helyreállítást megelőző kutatások támogatása;  
− Régészeti lelőhelyek feltárása és állagmegóvása.  

2001-ben 178 (köztük 49 határon túli), 2002-ben pedig 215 nyertes pályázat volt. A pályázók 
többsége résztámogatást kapott, teljes támogatásra egyes megkezdett programok, a 
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veszélyeztetett lelőhelyek, illetve a kis költségigényű programok esetén volt lehetőség. A 
pályázatok sikeressége 57% feletti, támogatottsága 33,6%-os volt.  

A határon túli épített és régészeti örökség feltárási, kutatási, tervezési, helyreállítási, 
restaurálási munkáinak és az ehhez kapcsolódó egyéb tevékenységek (pl. inventarizáció, 
tematikus filmek, kiadványok, rendezvények stb.) támogatására szolgáló egyedi elbírálású, 
egyszeri, vissza nem térítendő támogatásból (a Teleki László Alapítvány operatív 
együttműködésével) 2001-ben a kárpátaljai árvízkárok helyreállításának megsegítése, 
valamint az év második felében 44 határon túli program támogatása valósult meg.  

Világörökség: Folytatódott a Világörökség részét képező Hollókő-Ófalu ingatlan örökségi 
értékeinek állagmegóvása, felújítása. 

Millenniumi beruházások: 2001-ben 27 műemléki rekonstrukcióra, 2002-ben 13 műemléki 
rekonstrukcióra került sor. Ezek az összes Millenniumi (műemléki-régészeti, művészeti, 
közművelődési, közgyűjteményi) beruházásoknak a 23%-át tették ki. 

Tervezett finanszírozás (MEV.II.1. összesen): 10 511 millió Ft NKÖM. 

Megvalósult finanszírozás (MEV.II.1. összesen): 36 856 millió Ft NKÖM. 

 

Program: Az egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 
(2000-2002) (MEV.II.2.)  

Rövid programleírás: Az egyházi kulturális örökség állapotának folyamatos javítása. 

Program előrehaladás: A történelmi egyházak által emelt templomok és más épített 
kulturális örökségek (pl. kolostor, iskola) nemcsak szűken vett műemléki értékeket jelentenek 
a települések számára, hanem meghatározó és jellegadó jelentőségűek településképi 
szempontból. Ezek az épített értékek többnyire a történelmi településmagban helyezkednek el, 
és környezetesztétikai hatást gyakorolnak a közvetlen környezetükre, valamint az egész 
településre. Felújításuk, rekonstrukciójuk kihat a helyi identitás fejlődésére, a turisztikai 
potenciál növelésére, valamint több esetben szolgálta a Magyar Millenniumról való méltó 
megemlékezést is. 

A 2001. évben a legjelentősebb felújítások és rekonstrukciós munkák a következők voltak: 
Apátfalva – templom, Budapest – Piarista Rend központi épület, Budapest Rózsák tere – 
templom, Eger – Szervita Rendház, Esztergom – Bazilika, Fót – templom, Hollókő – 
templom, Máriapócs – Nagy Szent Bazil Rend rendháza, Mosonmagyaróvár – Piarista Rend 
gimánziuma, Pannonhalma – Bazilikatorony, Pécs- Bazilika, Szeged-Alsóváros – Kapisztrán 
Ferences Rendtartomány rendház, Vác – Piarista Rend gimnáziuma, Zalaegerszeg – Notre 
Dame Női Kanonokrend iskola, Beregdaróc – Református templom, Csengersima – 
Református templom, Debrecen – Református Egyházművészeti Múzeum, Debrecen – 
Református Kollégium, Karcag – Református templom, Kiskunlacháza – Református 
templom, Nyíracsád – Református templom, Szentes – Református templom, Szerencs – 
Református templom, Mezőberény –Evangélikus templom, Pilis – Evangélikus templom, 
Kecskemét – Evangélikus templom, Debrecen – Zsinagóga, Jánoshalma – Zsinagóga, Makó – 
Zsinagóga, Pécs – Zsinagóga, Szeged – Zsinagóga, Hódmezővásárhely – Szerb Ortodox 
templom, Miskolc – Orosz Ortodox templom, Budapest – Kazinczy utcai zsinagóga. 

2002-ben: Budapest-Belváros – Katolikus templom, Budapest-Felsőváros – Szent Anna 
Plébánia altemplom, Budapest-Hemrinamező – Kápolna, Budapest Rózsák tere - templom, 
Csampeszkopács – Templom, Elek – Katolikus templom, Esztergom – Bazilika, Fót – 
plébániatemplom, Gödöllő-Máriabesnyő – Isteni Üdvözítő Nővérei rendház, Gödöllő-
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Máriabesnyő – Kapucinusok Magyar Delegációja kolostor, Gönc – templom, Hajdúdorog – 
Görög katolikus székesegyház, Ják – templom, Kecskemét – Szent Miklós templom, 
Mikóháza – Görög katolikus templom, Miskolc – Görög katolikus püspöki székház, Nagylóc 
– templom, Pácin – templom és plébánia, Pécs – Bazilika, Pécs – Magyar Pálos Rend 
kolostor, Pécsvárad – templom, Piliscsaba – templom, Sajópetri és Sajószöged – Görög 
katolikus templom, Szentgotthárd – templom, Szombathely – Székesegyház, Tihany – 
Apátsági templom, Vál – Gótikus torony, Vállaj – templom, Zirc – Ciszterci Apátság 
monostor, Debrecen – Református Kollégium, Debrecen – Nagytemplom, Kisújszállás – 
református templom, Köröshegy – Református templom, Mór – Református templom, 
Noszvaj – Református templom, Budapest – Deák téri evangélikus templom. Pilis – 
Református templom, Debrecen – Zsinagóga, Makó – Zsinagóga, Pécs – Zsinagóga, Szeged – 
Zsinagóga, Budapest – Kazinczy utcai zsinagóga, Rácalmás – Szerb ortodox templom, 
Gyöngyös – Orosz ortodox templom.  

Tervezett finanszírozás: 6 050 millió Ft NKÖM. 

Megvalósult finanszírozás: 6 050 millió Ft NKÖM. 

 

Program: Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak 
támogatása (BIZ.II.2.) 

Rövid programleírás: A természetes partfalak mozgásával veszélyeztetett települések 
veszélyelhárítása, a bekövetkezett károk felszámolása, pincerendszerek veszélyelhárítási 
munkáinak elősegítése. 

Program előrehaladás: 2001-ben a pincerendszerek és természetes partfalak 
veszélyelhárítási munkálatainak támogatása a központosított előirányzatból történt. 2002-től a 
feladatokat a céltámogatásból finanszírozzák. A hivatkozott időszakban 138 önkormányzat 
részesült pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálataira szánt 
támogatásban. 

Tervezett finanszírozás: 2 000 millió Ft BM, 800 millió Ft önkormányzatok. 

Megvalósult finanszírozás: 1 279 millió Ft BM. 
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III. A TERMÉSZET VÉDELME 

III.1. TERMÉSZETVÉDELEM 
 

Program: Védett területek védettségi szintjének helyreállítása (1996-2006) (TV.I.1.) 

Rövid programleírás: A védett földterületek vásárlása (adásvételi szerződések készítése, 
kisajátítás, elővásárlások engedélyezése). 

Program előrehaladás: A programot szabályozó miniszteri rendelet 2001. évre 10 965 ha, 
2002. évre 8 402 ha védett, illetve védelemre tervezett földterület kisajátítását, megvásárlását 
irányozta elő. 2002-ben több mint 2 000 szerződést kötöttek meg a nemzeti park 
igazgatóságok és terjesztettek fel jóváhagyásra a TvH-ba, illetve 2002. augusztus 30-át 
követően a Természetvédelmi Programirodába. Az év végi zárásig a fejezeti kezelésű keret 
maradéktalanul felhasználásra került. A szerződések jogi és szakmai ellenőrzését követően 
került sor a KöM/KvVM képviseletében a jóváhagyást jelentő aláírásra. Számos esetben, 
kiemelten a nagy értékű és felépítményt is tartalmazó, illetve jelentős kiterjedésű területek 
esetében a szerződések jóváhagyását megelőzően helyszíni bejárást is kellett tartani a 10 
Nemzeti Park Igazgatóság területén. 2001-ben 10 713 ha, 2002-ben 8 047,9 ha terület került 
megvásárlásra. A vásárlások során a következő prioritási sorrend érvényesült: nemzetközi 
egyezmények hatálya alá tartozó területek, fokozottan védett területek, vizes élőhelyek, „ex 
lege” területek, füves puszták. 

Tervezett finanszírozás: 2 000 millió Ft KöM-KAC.  

Megvalósult finanszírozás: 1 800 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Védett területeken folytatott vadállomány kezelése (TV.I.2.) 

Rövid programleírás: Természetvédelmi célból különleges rendeltetésű vadászterületeken a 
természetközeli vadállomány kezelése és fenntartása. 

Program előrehaladás: A program hozzájárul a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben 
megfogalmazott feladathoz. A nemzeti park igazgatóságok vadászati jogosultsága alá tartozó 
vadászterületeken az extenzív, mintaszerű vadállomány-fenntartás az elsődleges cél. A 
természetszerű vadállomány-fenntartás gyakorlatának alkalmazásával a természetes 
vadeltartó-képességnek megfelelő olyan vadlétszám tartható fenn, amely lehetővé teszi a 
természeti értékek megőrzését és a kerítés nélküli erdőfelújítást. 

A 10 nemzeti park igazgatóságból 8 rendelkezik vadászati jogosultsággal, összesen 14 
különleges rendeltetésű vadászterületen. A nemzeti park igazgatóságok a fentiekben kifejtett 
célra KAC keretből igényeik alapján kaptak támogatást, amelyet a természetvédelmi célok 
maximális érvényesítése érdekében vadgazdálkodási létesítmények kialakítására, szóró- és 
etetőanyagok beszerzésére, lőttvad átmeneti tárolására szolgáló hűtőkamra létesítésére, róka 
gyérítésének költségtámogatására, vadveszélyt jelző táblák kihelyezésére, valamint a feladat 
ellátásához szükséges gépkocsifutásra fordítottak.  

Tervezett finanszírozás: 245 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 19,6 millió Ft KvVM-KAC. 
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Program: Védett természeti területek arányának emelése (TV.I.4.) 

Rövid programleírás: A védelemre tervezett természeti területek védetté nyilvánításának 
előkészítése. 

Program előrehaladás:  

A védett természeti területek számának, kiterjedésének alakulása (1999. dec. 31. – 2002. 
dec. 31. közötti időszakban) 

Száma Terület (hektár) Ebből fokozottan védett 
(hektár) Természetvédelmi 

kategória 
1999 2002 1999 2002 1999 2002 

Nemzeti parkok 9 10 440800 484883 76700 79821

Tájvédelmi körzetek 38 36 349200 309817 31500 28608

Országos jelentőségű 
természetvédelmi területek 

140 142 25800 25927 1300 1317

Természeti emlék 1 1 - - - -

Országos jelentőségű, 
egyedi jogszabállyal védett 
természeti terület összesen 

188 189 815800 885146 109500 109746

Helyi jelentőségű védett 
természeti területek 

1210 1225 33900 36700 - -

Védett természeti terület 
mindösszesen *** 

1398 1414 849700 894027 109500 109746

*** A táblázatban nem szerepeltetjük az ex lege védett természeti területeket, melyek felmérése még nem történt meg 
teljeskörűen. 

Jelenleg Magyarország területének 9,6%-a egyedi jogszabállyal védett természeti terület, az 
eddig felmért ex lege védett lápokkal és szikes tavakkal együtt pedig 9,9%. A védett 
természeti területek száma és kiterjedése – ha nem is a kívánt mértékben – növekedett, bár a 
2002-re célul kitűzött 10%-os arányt nem éri el. A vizsgált időszak legjelentősebb eredménye, 
hogy 2002. március 8-án (két tájvédelmi körzet átminősítésével és mintegy 4000 hektár 
terület védelem alá helyezésével) megalakult az Őrségi Nemzeti Park. 

Tervezett finanszírozás: 120 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: nem volt. 

 

Program: Kiemelt fontosságú, védett növény- és állatfajok védelmi programja (2000-2010) 
(TV.I.5.) 

Rövid programleírás: Kiemelt fontosságú fajok fennmaradási esélyeinek, védelmi helyzetének 
javítása érdekében fajvédelmi tervek, cselekvési programok kidolgozása és beindítása. 

Program előrehaladás: Az EU Habitat Irányelv II. mellékletére hazánk által javasolt 
növény- és állatfajok, mint prioritások közül 11 fokozottan védett növény- és 8 fokozottan 
védett állatfaj, ill. 3 veszélyeztetett állatcsoport (szitakötők, mocsári halfajok és denevérek) 
számára történtek konkrét élőhelykezelési lépések, ill. indult el fajvédelmi program készítése 
2001-ben (2000-es KAC keretből). 2002-ben újabb 12 millió forintot fordított a tárca KAC 
keretből hasonló célra, ugyanezen fajok illetve fajcsoportok egy részének védelme érdekében.  

A fajvédelmi tevékenységek eredményeként a tervezett céloknak megfelelően sikerült 
elvégezni az élőhelykezelési feladatokat, illetve beszerezni az ehhez szükséges eszközöket és 

 32



így hosszabb távra biztosítani az élőhelyek fennmaradását. E tevékenységnek, illetve a 
fajvédelmi programok elkészítésének további hozadéka, hogy bővültek információink számos 
olyan faj elterjedéséről, élőhelyi, kezelési igényeiről, amelyekre az EU Irányelveknek 
megfelelően Natura 2000 területeket kell kijelölni. 

Tervezett finanszírozás: 200 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 12 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Füves természeti területek védelme, revitalizációja, rekonstrukciója (TV.I.6.) 

Rövid programleírás: A füves természeti területek természeti állapotának, biológiai 
sokféleségének megőrzése, fenntartása, illetve állapotának javítása, a biológiai sokféleség 
fokozása. 

Program előrehaladás: Az NKP általános céljai közül a füves területek védelme, 
revitalizációja, rekonstrukciója szorosan kapcsolódik a természetes élőhelyek, különösen a 
veszélyeztetett növény- és állatfajok természetes élőhelyeinek védelméhez, hiszen ezeken az 
élőhelyeken számos védett, ritkaságnak számító növény-és állatfaj él, és ezen élőhelyeken 
ritka társulások fordulnak elő (pl. sziklagyepek, fáslegelők, löszpusztagyepek stb.). 

A füves területekkel kapcsolatos élőhelyrekonstrukciós, revitalizációs munkák a nemzeti park 
igazgatóságok irányítása alatt zajló, anyagi lehetőségeiktől erősen függő feladatok. A 
hivatkozott években az igazgatóságok számos pályázatot nyújtottak be, amelyek közül több 
meg is valósult. 2001-2002-ben mintegy 61 sikeres pályázat valósult meg, melyek célja az 
igazgatóságok területén lévő értékes füves élőhelyek helyreállítása, állapotuk javítása és 
védelmük biztosítása. Elsősorban a rendkívül veszélyeztetett sziklagyepek, hegyi rétek 
élveztek támogatást. 

Általánosságban elmondható, hogy ezeknek az élőhelyeknek a védelmére, állapotjavítására 
viszonylag alacsony összegű támogatás nyerhető az országos területi arányukhoz képest. Az 
elmúlt két évben az igazgatóságok szakmailag helytálló és megalapozott pályázatainak 
köszönhetően számos füves élőhely helyreállítása valósult meg 

Tervezett finanszírozás: 100 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 281 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Közhiteles barlangnyilvántartás (2000-2002) (TV.I.7.) 

Rövid programleírás: A barlangok tulajdonosi kezeléséhez szükséges közhiteles 
barlangnyilvántartás kiépítése. 

Program előrehaladás: Az ex lege védett barlangok nyilvántartása, dokumentációs 
feldolgozása a barlangok védelmének, tervszerű, hatékony kezelésének, valamint a további 
feltáró és tudományos kutatásuknak elengedhetetlen előfeltétele. A Közhiteles 
Barlangnyilvántartás felállítása a nemzeti park igazgatóságokhoz kihelyezett keretek alapján, 
a 2000-ben kidolgozott részletes feladatterv szerint folytatódott. A 13/1998. KTM rendeletben 
meghatározott alapadatok felvétele keretében 1500 barlang bejáratának GPS-el történő 
bemérésére, 260 barlang alapadat-felvételére, 150 barlang részletes állapotfelvételére, továbbá 
150 barlang felszín alatti kiterjedésének meghatározására került sor. A feltérképezett 
barlangjáratok együttes hossza 17,5 km. 2002-ben kidolgozták továbbá a nyilvántartás 
számítógépes rendszerét, amelynek segítségével a tárgyidőszak végéig mintegy 2000 barlang 
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teljes adatállományát feldolgozták, beleértve a vonatkozó szöveges, táblázatos és képfájlok 
csatolását is.  

Tervezett finanszírozás: 80 millió Ft KöM. 

Megvalósult finanszírozás: 78 millió Ft KvVM. 

 

Program: Barlangok védelme, kutatása, bemutatása (TV.I.8.) 

Rövid programleírás: A barlangok állapotromlásának megakadályozása, a 
visszafordíthatatlan károkozások megelőzése, a barlangok szerkezetének feltárása, kulturált 
és biztonságos bemutatása. 
Program előrehaladás: Elkészült 3 nemzeti park igazgatóság általános és 60 fokozottan 
védett barlang egyedi kezelési terve, továbbá 2 idegenforgalmi barlang üzemeltetési 
szabályzata. 4 igazgatóság területén kijelölték a megkülönböztetett védelmet igénylő 
barlangokat (216 db), a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet hatályba lépésével pedig a fokozottan 
védett barlangok száma 125-ről 132-re emelkedett. A barlangok természetes állapotának 
fenntartása, helyreállítása és védelme érdekében összesen 10 fokozottan védett és 15 további 
barlangban történtek műszaki beavatkozások, 5 szabvány készült a barlangok üzemeltetésére 
és műszaki létesítményeik kialakítására. A védelmi intézkedések megalapozására 7 
témakörben folytak központilag finanszírozott kutatások. Jelentős kutatási eredmények váltak 
közkinccsé a hagyományos Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási pályázat évenkénti 
meghirdetésével is. 2001-ben befejeződött az Abaligeti- és a Pál-völgyi-barlang 
idegenforgalmi szakaszának felújítása, valamint a Nagyharsányi-kristálybarlang 
természetvédelmi célú kiépítése, 2002-ben megkezdődött a Szemlő-hegyi-barlang felújítása. 
Döntés született a Baradla-barlang Vöröstó-Jósvafői szakaszának PHARE támogatással 
történő rekonstrukciójáról és vöröstói fogadóközpontjának létrehozásáról; a kidolgozott 
részletes szakmai szempontok alapján a beruházási tender 2003-ra kiírhatóvá vált. Az 
idegenforgalmi barlangokat bemutató egységes kiadványsorozat részeként 3 barlangról 
ismertető füzet és prospektus készült, továbbá befejeződött a „Magyarország fokozottan 
védett barlangjai” című könyv nyomdai előkészítése. A barlangokban végzett kutatási és 
bemutatási tevékenység szakszerűségének javítása érdekében kutatásvezetői és barlangi 
idegenvezetői képesítést nyújtó tanfolyamokat szerveztek.  

A tárgyidőszakra tervezett feladatok zöme teljesült. Az ismeretek fokozatos bővülése, illetve a 
természeti erők és az antropogén hatások következtében fokozatosan változó körülmények 
miatt a programban megfogalmazott célkitűzések teljesítése további folyamatos 
feladatvégzést igényel. 

Tervezett finanszírozás: 450 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 75,2 millió Ft KvVM, 143,7 millió Ft KvVM-KAC, 
33,9 millió Ft BM. 

 

Program: Kunhalmok, tellek (lakódombok) és földvárak kataszterének elkészítése (2001-től 
folyamatosan) (TV.I.9.) 

Rövid programleírás: A régészeti örökség természetvédelmi értékekkel együtt történő 
megőrzése, megismertetése. 

Program előrehaladás: Az ex lege védelem alatt álló kunhalmok és földvárak országos 
felmérése, tényleges számuknak és elhelyezkedésüknek ismerete elengedhetetlen előfeltétele 
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az ezen értékek védelmére, kutatási, megőrzési és bemutatási feladataik összehangolására 
irányuló cselekvési program kidolgozásának.  

A kataszterezési program keretében 1700 kunhalom, illetve 350 földvár helyét határozták meg 
és állapotát mérték fel. Ez közel 20, illetve 50%-kal több az előzetesen ismert adatokhoz 
képest. A vonatkozó ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok kigyűjtése a tárgyidőszak 
végére mintegy 80%-os készültséget ért el. A kunhalmok adatait számítógépre vitték, 
kidolgozták a földvárak számítógépes nyilvántartási programját is. Megkezdődött a régészeti 
jelentőségük mellett botanikai és/vagy tájképi, tájtörténeti értéket is képviselő kunhalmok és 
földvárak leválogatása, ezek aránya előreláthatólag egyik csoportnál sem éri el az 50%-ot. Az 
Alföldkutatásért Alapítvány kiadásában a legjelentősebb kunhalmokról „Az Alföld piramisai” 
címmel könyv jelent meg. Bemutatásuk, megismertetésük tovább bővíti a nemzeti park 
igazgatóságok turisztikai programkínálatát. 

A kunhalmok és földvárak kataszterezési munkálatainak zöme a tárgyidőszak végére teljesült. 
Adatkiegészítésekre, felülvizsgálatokra időről-időre szükség lesz, az NKP-ban célkitűzésként 
megfogalmazott cselekvési program kidolgozhatóvá vált. 

Tervezett finanszírozás: 20 millió Ft KöM. 

Megvalósult finanszírozás: 17,8 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Védett természeti értékek megóvása, természetvédelmi kártalanítás, támogatás 
(TV.I.10.) 

Rövid programleírás: A védett természeti értékek és területek hatékonyabb védelmének 
elősegítése, a gazdálkodók, vállalkozók együttműködésének ösztönzése. 

Program előrehaladás: A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
71. § (3) bekezdésének és 72. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján megalkotandó, a 
természetvédelmi támogatást és kártalanítást szabályozó kormányrendelet tervezete a 
beszámolás időszakában kidolgozás alatt állt. Jogszabály hiányában a Pénzügyminisztérium 
elzárkózott a költségvetési forrás rendelkezésre bocsátásától. A "védett természeti érték 
megóvása" címen az előző években kedvező eredménnyel működtetett fejezeti kezelésű 
előirányzat a kormányrendelet késlekedése miatt integrálódott a KAC-ba. Finanszírozás nem 
volt. 

Tervezett finanszírozás: 1 500 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: forrás hiányában nem volt. 

 

Program: Természetvédelmi kezelési tervek készítése (1998-2006) (TV.I.11.) 

Rövid programleírás: A táj- és természetvédelmi közigazgatási munkát és tervezést 
megalapozó anyagok készítése és a megvalósítás megkezdése. 

Program előrehaladás: A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 36. § (3) 
szerint valamennyi védett természeti területre kezelési tervet kell készíteni. A 
természetvédelmi kezelési terv a védett természeti területekre vonatkozó alapvető fontosságú 
dokumentum. A tervezési területtel kapcsolatos természetvédelmi szakmai teendők széles 
skáláját felölelő dokumentáció tartalmazza a gazdálkodással összefüggő előírásokat is. Általa 
az érintett partnerek (tulajdonosok stb.) és a nemzeti park igazgatóságok (NPI) számára 
egyaránt egyértelművé válnak a területre érvényes, a természetvédelmi oltalomból adódó 
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kötelezettségek, korlátozások, valamint lehetőségek. 2001-ben jelent meg a természetvédelmi 
kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó 30/2001. (XII.28.) KöM 
rendelet. 

Az értékelési időszakban a természetvédelmi kezelési tervet megalapozó dokumentáció 23 
védett természeti területre, 9 védelemre tervezett természeti területre készült el, 40 védett 
természeti területre, illetve védelemre tervezett természeti területre pedig folyamatban van. 

A védetté nyilvánító jogszabály mellékletét képező természetvédelmi kezelési tervek („c” 
fejezetek) előkészítése folyamatban van. 

Előrehaladás további, a természetvédelmi kezelési tervek készítése szakmai megalapozásával 
kapcsolatos feladatokban: folyamatban van többek között az útmutató elkészítése a védett 
természeti terület természetvédelmi kezelési terv „c” fejezetének összeállításához. 
Megkezdődött az erdők természetvédelmi kezelésével kapcsolatos szakanyag előszítése, 
elkészültek a gyepek, erdők, szántók, gyümölcsösök természetvédelmi kezeléséről szóló 
szakmai anyagok, útmutatók. 

A természetvédelmi kezelések készítésére vonatkozó jogszabály 2001. decemberében jelent 
meg; ezen időpont előtt elkészült dokumentációk nem minden esetben felelnek meg a 
jogszabályi követelményeknek, ezért átdolgozásuk szükséges. 

Tervezett finanszírozás: 240 millió Ft KöM. 

Megvalósult finanszírozás: 200 millió Ft KvVM. 

 

Program: Nemzeti Ökológiai Hálózat Program (1996-2002) (TV.I.12.) 

Rövid programleírás: A Nemzeti Ökológiai Hálózat (NÖH) kijelölése (országos és regionális 
térképes adatbázis megjelenítése), ágazati kötelezettségek teljesítése. 

Program előrehaladás: Az általános célok közül az ország ökológiai hálózatának 
létrehozásához a 2001-2002-ben végzett tevékenység messzemenőkig hozzájárult, hiszen a 
Pán-európai irányelveknek megfelelően kijelölt hálózat területi lehatárolása után elkezdődött 
a jogi háttér biztosítása is. 

2001-ben megkezdték a hálózat kijelölésének, védelmének és fejlesztésének jogi 
szabályozását biztosító miniszteri rendelet előkészítését, majd 2002. év decemberében 
elindult a rendelet tárcaegyeztetése. 

A NÖH természeti értékeinek feltárása keretében az MTA ÖBKI tanulmányt készített az 
invázív növényfajok terjedésének és az ökológiai folyosók kapcsolatának felmérésére.  

A korábbi évekről áthúzódó feladatok közül befejeződött az ökológiai hálózatok védelmét, 
fejlesztését és a területi tervezés kapcsolatát feldolgozó, valamint a NÖH monitorozásának 
lehetőségeit felmérő munka. Elkészült 2001-ben a NÖH kijelöléséhez, fejlesztéséhez 
kapcsolódó „CORINE-HABITAT” 1:50 000-es folyómenti mintaterületeken kidolgozott 
adatbázis. Ez utóbbi alapfeltételét képezi a vonatkozó EU direktívák teljesítése érdekében a 
Natura 2000 területek kijelölését célzó, valamint a Pán-Európai Ökológiai Hálózat hazai 
elemei tervezését szolgáló, megalapozó vizsgálatoknak.  

Elkészült továbbá a 2001-ben elindított NÖH további feladatainak meghatározását elősegítő 
NÖH Program és hálózati tervezés módszertani kidolgozása, valamint az ökológiai hálózatot 
is magába foglaló, regionális tervezés koncepciójának (hálózati terv) tematikája, melyek az 
ökológiai hálózattal kapcsolatos további feladatok, célok meghatározásánál jól felhasználható 
bázist jelentenek. 
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A NÖH Program keretében a Nemzeti Ökológiai Hálózatot a társadalom széles rétegeivel 
megismertető, népszerűsítő kiadványsorozat első öt darabja jelent meg 2002-ben. 

Tervezett finanszírozás: 120 millió Ft KöM. 

Megvalósult finanszírozás: 120 millió Ft KvVM. 

 

Program: Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) folyamatos fejlesztése és 
működtetése (1997-től folyamatos) (TV.I.13.) 

Rövid programleírás: A rendszer programjának továbbfejlesztése, a nemzeti parkok 
regionális monitorozó hálózatának országos koordinációja, a keletkező adatok információs 
rendszerbe szervezése. 

Program előrehaladás: A NBmR feladatai 10 projekt köré szerveződnek. A monitorozás az 
objektumok kiválasztott sajátságainak, állandó helyszínen, standardizált módszerekkel, 
meghatározott időközönként ismételt, hosszú távú megfigyelését jelenti. Ennek megfelelően 
az NBmR beindított programjait meghatározott időközönként, évente, kétévente meg kell 
ismételni. 

A széles szakmai konszenzuson alapuló, kidolgozott módszertan terepi tesztelésére 2001-ben 
több országos program indult, de folytatódtak a régebben megkezdett programok is. A 
kiemelten kezelt I. „Védett és veszélyeztetett fajok monitorozása” projekt keretein belül 2001-
ben 42, 2002-ben 39 növényfaj, 2001-ben 24, 2002-ben 15 növénytársulás, valamint mindkét 
évben az ürge, a patkányfejű pocok, a magyar tarsza, valamint számos kétéltű, hüllő és 
szitakötő faj állományát mérték fel számos lokalitásban. Több országos program a nemzeti 
parkoknál valósul meg az Irányító Központ és a nemzeti parki munkatársak koordinálásával 
(2001-ben több mint 200 lokális program és további 17 országos koordinálású program). 
2002-ben elsősorban a korábban megkezdett programok folytatására és továbbfejlesztésére 
került sor. 2002. év végéig több mint 80 élőhelytérkép első felmérése készült el az NBmR 
programjában kijelölt 124 kvadrátból (felmérési egység). 

A 2001-2002. évi feladatok előkészítése és megvalósítása szoros együttműködést igényelt az 
EK Élőhelyvédelmi Irányelv, valamint az EK Víz Keretirányelv előkészítésén dolgozó 
munkacsoportokkal. 

2001-2002 folyamán a program koordinálásában magyar és angol nyelven megjelent egy 
rövid ismertetőfüzet az NBmR 1998-2001. évi tevékenységéről, napvilágot látott két leporelló 
az önkéntesek számára is meghirdetett ürge- és lepkemonitorozó programok bemutatására, 
valamint egy tanulmánykötet „A természetes életközösségek megóvásának és 
monitorozásának aktuális problémái, ökológiai alapja, a természetvédelem feladatai” címmel. 

Tervezett finanszírozás: 120 millió Ft KöM. 

Megvalósult finanszírozás: 104,6 millió Ft KvVM, 3 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) célprogramja /a Nemzeti Agrár-
környezetvédelmi Programhoz illesztve/ (2000-2006) (TV.I.14.) 

Rövid programleírás: Az Érzékeny Természeti Területek program jogi- és közgazdasági 
szabályzórendszerének kialakítása EU-konform módon, az előcsatlakozási támogatások 
befogadásával. 
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Program előrehaladás:  

Alprogram: ÉTT Rendszerhez kapcsolódó intézményfejlesztés (2001-2004): Az Érzékeny 
Természeti Területek Rendszerének működtetéséhez szükséges intézményi háttér kialakítása, 
fejlesztése. 

Alprogram: ÉTT Rendszer kiterjesztése (2001-2006): Az ÉTT Rendszer bevezetése a 
kijelölt 11 "igen fontos" kategóriájú mintaterület 50-100 000 hektáros részén, ezt követően 
300 000 hektárnyi "igen fontos" terület folyamatos bekapcsolása. 

Alprogram: ÉTT monitorozó rendszer kialakítása, működtetése (2001-től folyamatos): 
Az ÉTT területeken kialakított és bevezetett területkezelési eljárások hatásainak vizsgálata, 
rendszeres megfigyelése, ellenőrzése. A természeti értékek állapotának monitorozása. 

2002-ben elindult a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program részeként az ÉTT, amelynek 
szerepe a természetvédelmi politikában az, hogy a terület természeti, tájképi és kultúrtörténeti 
értékeinek védelmét szolgáló előírások megvalósítását pozitív gazdasági ösztönzőkkel is 
elősegítse. Ezáltal biztosíthatja a versenyből egyébként kiszoruló - gazdasági értelemben 
kevésbé hatékony - gazdálkodási módok fennmaradását, amelyek a természeti, tájképi és 
kultúrtörténeti értékek megőrzését biztosítják. 

A 2002. évi pályázati felhívásra Érzékeny Természeti Területre 641-en pályáztak, amelyből 
326 db volt a nyertes ÉTT pályázat. Területi kiterjedésben ez 22 332 hektárt jelent. A 
program 2003-ban folytatódik, befejezése 2008-2010-re várható.  

Tervezett finanszírozás: 355 millió Ft (KvVM KAC). 

Megvalósult finanszírozás: 313 millió Ft (FVM), 300 millió Ft (KvVM KAC). (Az ÉTT 
fínanszírozása a NAkP (MG.II.1.) részeként valósult meg, így az itt szereplő összegek csak 
tájékoztató jellegűek az összesítő táblázatban nem szerepelnek.) 

 

Program: Az EU Natura 2000 védett terület hálózat hazai részeinek kijelölése (2000-2002) 
(TV.I.15.) 

Rövid programleírás: Az érintett fajok állományának felmérése, a kritériumoknak megfelelő 
területek kijelölése, jogszabályi háttér megteremtése, kezelési tervek elkészítése. 

Program előrehaladás: A fajvédelemi jogharmonizációs kötelezettségnek megfelelően 
kihirdetésre került a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és 
állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 
természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről. A Natura 2000 
hálózat jogalapját megteremtő jogszabály szakmai tervezete elkészült, amelyet széleskörű 
szakmai egyeztetés előzött meg (területi szervek, civil szervezetek). 

Egy PHARE-projekt keretében megvalósult a CORINE Biotopes nemzeti adatbázis 
továbbfejlesztése, a közösségi jelentőségű és különleges madárvédelmi területekre javaslat 
született, megtörtént az irányelvek mellékleteiben szereplő, hazánkban is előforduló fajok 
elterjedésének felmérése. Egy twinning program keretében finn és spanyol szakemberek adták 
át tapasztalataikat a Natura 2000 hálózat kialakítására vonatkozóan. 

Mint csatlakozó ország, hazánk 2000 őszétől megfigyelőként részt vett az Élőhelyvédelmi 
Szakbizottság ülésein (Habitat Commitee), valamint az EU természetvédelmi igazgatóinak 
ülésein (2002. április – Tenerife, 2002. október – Hanstholm) és az Európai Integrációs 
Tárcaközi Bizottság (EITB) 22. Környezetvédelmi munkacsoportjának munkájában. 
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Az EU Környezetvédelmi Főigazgatósága 2002 tavaszán véglegesítette az irányelvek 
mellékleteinek bővítését, így a véglegesített mellékletekre 6 élőhelytípus, 22 növény- és 47 
állatfaj került fel. Az EU Life Nature Alapjához 2001-től hazánk is nyújt be pályázatot. Az 
elmúlt két évben 5 fajvédelmi programot, élőhelyvédelmet, élőhely-rehabilitációt támogató 
pályázatot nyert el Magyarország. 

Tervezett finanszírozás: 120 millió Ft KöM-KAC, 91 millió Ft PHARE. 

Megvalósult finanszírozás: 48 millió Ft KvVM, 9 millió Ft KvVM-KAC, 91 millió Ft 
PHARE. 

 

Program: Védett vizes természeti területek revitalizációja, rekonstrukciója, konzervációja és 
védelme (TV.II.2.) 

Rövid programleírás: Lápok, mocsarak, szikes tavak, bölcs hasznosítású holtágak, kis 
vízfolyások revitalizációja, védelme érdekében programok és támogatási rendszerek 
kidolgozása. 

Program előrehaladás: A Ramsari Egyezményben vállalt kötelezettségeknek is megfelelően 
2001-ben 2 új vizes terület (Ipoly-völgy és Baradla-barlangrendszer, valamint a hozzá 
kapcsolódó vizes élőhelyek) felmérése valósult meg, és mintegy 5 000 hektárral nőtt 
Magyarország nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyeinek kiterjedése. 2002-ben további 3 
területet készítettek elő (Felső-Tisza 20 000 hektár, Böddi-szék és Sóséri-puszta 2 700 hektár, 
valamint a Csongrád-bokrosi Sós-tó 700 hektár). A megvalósulás a tervezetthez képest 
lassabban történt, mert az előkészítő munka során az egyeztetés a társhatóságok 
véleménykülönbsége miatt elhúzódott. 

Az utóbbi két évben felmérés készült a nemzetgazdasági érdekből jelentős értéket képviselő 
bölcs hasznosítású holtágakról. Az elkészült tanulmány 80 db holtágat javasol bölcs 
hasznosításúnak besorolni. A holtágakat az 1997-ben a KHVM vezetésével létrehozott Holtág 
Rehabilitációs Tárcaközi Bizottság (HRTB) négy kategóriába sorolta be, úgymint, szentély 
típusú holtágak, bölcs hasznosítású holtágak, gazdasági célra hasznosítható holtágak és 
degradálódott, megszűnő holtágak. A 80 db bölcs hasznosítású holtág becsült ráfordítási 
költségeit a felmérés 22 milliárd forintban állapította meg. Az FVM a HRTB egyetértésével a 
rehabilitáció 10 éven belüli megvalósítását tartja szükségesnek. 

A nemzeti park igazgatóságok az utóbbi két évben számos pályázatot adtak be vizes élőhelyek 
(lápok, láprétek, szikes tavak, kistavak stb.) rehabilitációjára, rekonstrukciójára, melyek egy 
részét meg is valósították. Az igazgatóságok elsődleges feladataik között tartják számon a 
vizes élőhelyek védelmét. 

Tervezett finanszírozás: 300 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 108 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: A szentély jellegű holtágak nyilvántartásának pontosítása, besorolás 
felülvizsgálata, hiányzó besorolások elvégzése (TV.II.3.) 

Rövid programleírás: A szentély jellegű holtágak nyilvántartásának pontosítása, 
besorolásának felülvizsgálata, hiányzó besorolások elvégzése, revitalizációs és konzervációs 
beavatkozások tervezése. 
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Program előrehaladás: Az NKP általános céljaihoz hozzájárulva a természetes élőhelyek, 
különösen a veszélyeztetett növény- és állatfajok természetes élőhelyeinek védelme 
érdekében, valamint a nemzetközi viszonylatban ritka víztípusok természetközeli állapotban 
megmaradt képviselőinek megmentése érdekében végzett munka egyik fontos része a 
szentély-típusú holtágak felmérése, állapotuk lehetséges javítása.  

Az utóbbi két évben a Duna, a Tisza és mellékágairól holtág kataszter felmérés készült, amely 
225 db öt hektárnál nagyobb holtágat regisztrált. A korábban a HRTB javaslata alapján már 
előzőleg jóváhagyott 39 db Tisza-völgyi holtág mellé 16 db Duna-völgyi holtágat soroltak be 
a szentély típusúak közé és egyúttal megkezdték átadásukat a nemzeti parkoknak. Mintegy 10 
holtág állapotának javítása, rekonstrukciója fejeződött be, és számos holtág 
rekonstrukciójához nélkülözhetetlen műtárgy, vízi létesítmény készült el. 

Mivel a holtágak rehabilitációjára a 2001-2002. évi költségvetésben jóváhagyott forrás 
kevesebb, mint amennyi korábban igényként felmerült, így számos tervezett program nem 
valósulhatott meg. Ezeket a következő években szükséges elvégezni. 

Tervezett finanszírozás: 200 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 4,8 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Erdők biológiai sokféleségének emelése (TV.II.4.) 

Rövid programleírás: Monokultúrák és más mesterséges erdők természetközeli 
erdőfelújítással természetközelivé alakítása, változatos hazai fafajokkal való kiegészítésük a 
biológiai sokféleség emeléséért. 

Program előrehaladás: Cél, hogy a természetközeli erdők kiterjedése érje el a 12%-ot. A 
tervezett erdőtelepítések a természet védelméről szóló törvényben foglaltakkal összhangban, 
elsősorban őshonos fafajokkal és a hazai természetes erdőtípusoknak megfelelő összetételben 
történjenek, javítva ezzel a természetközeli erdők arányát. Növelni kell az erdők biológiai 
sokféleségét, mind a korosztály-megoszlás, mind a fafaj-összetétel, mind pedig az 
erdőművelési és fahasználati módok és technológiák megválasztásával. A pályázaton nyert 
keretből védett természeti területeken őshonos fafajú erdőtelepítést, élőhely-rekonstrukciót, 
nem őshonos fafajok egyedeinek visszaszorítását végezték el a kedvezményezettek. A 
pályázat útján történő finanszírozás nehézkes, ezért az előrehaladás elmarad a Nemzeti 
Környezetvédelmi Programban tervezettől. 

Tervezett finanszírozás: 450 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 74 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Természetközeli erdők területének növelése (TV.II.5.) 

Rövid programleírás: A védett természeti területeken lévő, nem őshonos fafajokból álló 
erdőkben a természetközeli állapot kialakítása állománykiegészítés, fafajcsere, erdőszerkezet-
átalakítás révén. 

Program előrehaladás: Meglévő erdeinknek mintegy 50%-a mondható természetközelinek. 
A természetközeli erdők kiterjedésének növelését az erdők hatékony természetvédelmén 
túlmenően a természetközeli erdőgazdálkodási módszerek alkalmazásával, valamint a nem 
őshonos fafajokból álló erdők átalakításával valósítják meg. A természeti területeken álló 
természetközeli erdőkben a természetközeli erdőgazdálkodás az erdők természetvédelme 
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szempontjából olyan alapkövetelmény, amelynek érvényesítése az erdők multifunkcionális 
szerepének a realizálódását, és gyakran az erdőgazdálkodók hosszú távú érdekeit is szolgálja. 
A védett természeti területeken a természetközeli erdőgazdálkodás módszerei szükségszerűen 
korlátozottak a konkrét természetvédelmi céloktól, az ott található védett természeti értékektől 
függően. 

Cél a természeti területeken folytatandó természetközeli erdőgazdálkodás, továbbá a védett 
természeti területeken álló erdőkben folyó, a természetvédelmi kezelés részét képező, szükség 
esetén korlátozott technológiájú természetközeli erdőgazdálkodás általános érvényesítése. 
Természeti területen, illetve elsősorban védett természeti területeken lévő, nem őshonos 
fafajokból álló erdőkben a természetközeli állapot kialakítása pótlás és állománykiegészítés, 
fafajcsere, erdőszerkezet-átalakítás, monokultúrák felszámolása és elegyarány-szabályozás 
révén valósítható meg. A program eredményeként a magyarországi természetközeli erdők 
térfoglalási arányának emelkedése, és ezáltal az erdők egészségi állapotának javulása várható. 

A pályázati úton (elsősorban a KAC keretből) nyert támogatásból a védett természeti 
területeken akác, nemes nyár, fenyő állományok átalakítását, továbbá nem őshonos, invázív 
fafajok egyedei térhódításának megakadályozását végezték el a kedvezményezettek. A 
pályázat útján való finanszírozás nehézkes, ezért az előrehaladás messze elmarad a Nemzeti 
Környezetvédelmi Programban tervezettől. 

Tervezett finanszírozás: 260 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 27,5 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Erdei génbankok és erdőrezervátumok fenntartása (TV.II.6.) 

Rövid programleírás: Természeti és védett természeti területeken "in situ" génbankok, erdei 
génrezervátumok létrehozása, az erdőrezervátumok fenntartása és monitorozása. 

Program előrehaladás: A rendelkezésre álló keretből az erdőrezervátum hálózat 
fenntartásának elősegítésére – országosan egységes dokumentáció alapján – 2001-ben 
elkészült 8 erdőrezervátum hosszútávú fenntartási terve. Az erdőrezervátumok 
állapotfelmérésére, monitorozására két erdőrezervátumban kijelölt mintaterületeken részletes 
faállomány-szerkezeti felmérések kezdődtek. Az állományszintű felmérésekhez pedig 
módszertani tanulmány készült, amely az erdőszerkezet, a korosztály, a fafaj mintázat 
térképezésében vizsgálja a légifotók felhasználhatóságát. A program és a koncepció 
bemutatását, valamint a szakmai kommunikációt szolgálta az a vitaülés, amelyre „Az 
erdőrezervátum-kutatás helyzete és perspektívája hazánkban” címmel, a Tudomány Napján 
2001. novemberében a Magyar Tudományos Akadémia székházában került sor. Az 
erdőrezervátum felmérés eredményeinek részletes feldolgozása megkezdődött 2002-ben, így 
ennek alapján – a potenciális erdőtársulás csoport és az aktuális faállomány, a termőhely 
idegen fafajok, az újulat, a ritka védett fajok részére létfontosságú különleges élőhelyek, a 
külső zavarások szempontjából – jellemezhető a hazai erdőrezervátum hálózat kijelölés utáni 
aktuális állapota. 

Az előbbieken túlmenően, pályázat útján nyert forrásból faállomány-szerkezeti, lágyszárú 
cönológiai, valamint botanikai térképezések készültek. 

A rendelkezésre álló korlátozott pénzügyi keret a faállomány-szerkezet felmérésében 
módszertani fejlesztéseket és kis léptékű, mintaterületekre korlátozódó felméréseket tett 
lehetővé. A program további fejlesztéséhez és a természetközeli erdőgazdálkodás gyakorlata 
számára is eredményeket adó kutatásokhoz az erdőrezervátum szintű, illetve tájléptékű 
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felmérések megkezdése feltétlenül szükséges, amelyhez a betervezett forrásoknak megfelelő, 
tehát a ténylegesen rendelkezésre állóhoz képest jelentősen nagyobb pénzügyi fedezetre van 
szükség. A program végrehajtását és időarányos teljesítését hátráltatja a kései - vegetációs 
időszakon túl történő - pénzátutalás. 

Tervezett finanszírozás: 50 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 20,2 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Védett és védelemre tervezett ingatlanok területmegosztásai (TV.II.7.) 

Rövid programleírás: Természetvédelmi szempontból értékes, de nem önálló ingatlan-
nyilvántartási számú területek védetté nyilváníthatósága érdekében területmegosztások 
támogatása. 

Program előrehaladás: Területrendezési feladatot elsősorban az ex lege védett lápokkal, 
szikes tavakkal érintett ingatlanok megosztása jelentett. 

A 8005/2001. és 8006/2001. (MK 156.) KöM tájékoztatók 5. §-aiban meghatározott helyrajzi 
számos jegyzékek megjelentetéséhez az FVM azzal a feltétellel adta hozzájárulását, hogy a 
lápok és szikes tavak tényleges területét – földhivatali átnézeti (helyrajzi számos) 
térképszelvényeken való beazonosításukat követően, 3 éven belül – a lápnak és szikes tónak 
nem minősülő egyéb földrészletek területéről önálló helyrajzi számmal le kell választani, 
vagyis az ingatlanokat a tényleges védett természeti terület határvonalait feltüntető módon 
meg kell osztani.  

Szakértői jelentés készült „az ex lege védelem alatt álló lápok és szikes tavak műszaki és jogi 
rendezéséhez” címmel. Ennek ajánlásai alapján kezdődött meg a területrendezési munka 
2002-ben. A szakértői jelentés a rendelkezésére bocsátott adatok, információk birtokában a 
szükséges megosztások összes költségét mintegy 90-100 millió Ft-ra becsülte. 

Mivel 2002-ben a becsült költségeknek csak igen kis hányada, kb. 10%-a állt rendelkezésre, a 
feladat végrehajtása megkezdődött ugyan, de zömében a 2003. és 2004. évek költségvetését 
terheli. A megosztási munkák elvégzésének szükségességét alátámasztja az 
Alkotmánybíróság e tárgyban hozott döntése is, melynek következményeként a természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításával a lápokat (és a többi ex lege védett 
területeket) ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas módon kell lehatárolni (kijelölni), 
vagyis a lápokkal stb. csak részben érintett ingatlanok esetében a megosztásokat a nemzeti 
park igazgatóságoknak el kell végeztetni, ehhez a KvVM-nek a költségfedezetet biztosítani 
kell. 

Tervezett finanszírozás: 80 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 10 millió Ft KvVM, 9 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Természetvédelmi Őrszolgálat fejlesztése (TV.II.8.) 

Rövid programleírás: A Természetvédelmi Őrszolgálat országos létszámának 340 főre 
növelése 2002-ig, és a kapcsolódó technikai felszereltség biztosítása. 

Program előrehaladás: A természetvédelmi őrök alapvető feladata a természeti és a védett 
természeti értékek, valamint a természeti és a védett természeti területek megóvása, amelynek 
eszközei a hatósági őrzés, a természetvédelmi kezelés, valamint a nemzeti park igazgatóságok 
hatósági-szakhatósági feladat- és hatásköre. A természetvédelmi őrök feladatköre az 
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ezredfordulóra jelentősen megnövekedett a működési terület növekedése és az új 
jogszabályokban biztosított szélesebb körű intézkedési jogosultságok miatt. A 
természetvédelmi őrök feladatkörének további bővülése várható, ugyanis működésük kiterjed 
majd a kijelölés alatt álló természeti területekre is. Mindezen okokból a Természetvédelmi 
Őrszolgálat országos létszámának 2002-ig 300 főre való növelését irányozta elő az NKP-I. Az 
Európai Közösség természetvédelmi irányelveinek végrehajtása, a természeti és a védett 
természeti értékek és területek hatékony védelme csakis a programban előirányzott őri 
létszámfejlesztéssel és a kapcsolódó technikai felszereltséggel biztosítható. A rendelkezésre 
álló keretből 2001-2002. év folyamán a természetvédelmi őri létszám 10-10%-os fejlesztése, 
továbbá az újonnan felvett őrök egyenruházati és technikai alapellátása, a meglévő őri 
állomány egyenruházati és technikai utánpótlási ellátása valósult meg. A költségvetési keret 
korlátozott volta miatt a Természetvédelmi Őrszolgálat fejlesztése jelentősen elmaradt a 
tervezettől, 2002-ben csupán 222 fő volt. Az Őrszolgálat a gyakorlatban csak korlátozott 
mértékben képes élni a jogszabályban biztosított hatásköreivel. 

Tervezett finanszírozás: 1 448 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 87 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Védett természeti területek idegenforgalmi intézményfejlesztése (TV.III.3.) 

Rövid programleírás: Oktató és látogató központok, tanösvények létesítése, működtetése 

Program előrehaladás: Az állami természetvédelem nem képes hatékonyan működni a 
lakosság, valamint egyéb külső partnerek aktív részvétele nélkül, ezért a természetvédelmi 
ismeretterjesztés, a természetvédelmi szemlélet széleskörű népszerűsítése alapvető feladat. A 
NPI-k illetékességi területén, védett természeti területeken az értékelési időszakban létesített 
fogadóközpontok, tanösvények, bemutatóhelyek nagymértékben szolgálják ezt a célt. Igen 
fontos szempont továbbá, hogy ezek a létesítmények elősegítik a látogatás okozta terhelés 
megfelelő elosztását a védett természeti területeken, valamint a látogatók irányításával a 
fokozottan védett, illetve a sérülékenyebb területek megóvását is. 

A Gazdasági Minisztériummal kötött megállapodás értelmében a Széchenyi pályázati 
rendszeren belül közös pályázatot írt ki a két minisztérium „Az ökoturizmus feltételeinek 
javítása és marketing tevékenységének támogatása” címmel. Az Ifjúsági és 
Sportminisztériummal kialakított közös pályázati rendszer célja az erdei turista 
útjelzéshálózat, így különösen a gyalogos-, kerékpáros-, sítúra jelzések és tanösvények 
felújítása és fejlesztése. A nemzeti park igazgatóságok ökoturisztikai kínálata több 
beruházással bővült, mint pl. DINPI esztergomi Kis-Strázsa hegyi fogadóépület és 
berendezésének a kialakítása, tanösvény létesítése, BNPI lillafüredi Szent-István barlang 
bejárati fogadóépületének létesítése, Ipolytarnóci Természetvédelmi Területen 
fogadóközpont fejlesztése, KNPI Természet Háza (Kecskemét) látogatóközpont létesítése, 
DINPI Királyréti Oktatóközpont fejlesztése, ANPI Baradla barlang Vöröstó-i bejáratának 
fogadóépülete létesítésének megkezdése, BFNPI Kápolnapusztai bivaly-rezervátum látogató 
központ fogadóépülete létesítése, KMNPI Réhelyi Látogatóközpontjának fejlesztése, DDNPI 
Abaligeti Bemutatóközpontjának állandó kiállítóhelye kialakítása, DINPI Nagy-Szénás- és a 
Jági-tanösvény kialakítása, KMNPI szarvasi Körösvölgyi Látogatóközpont és tanösvény 
létesítése. További természetvédelmi célt is szolgáló ismertebb új beruházás pl. a Magas-
Bakony Természetvédelmi és Erdőismereti Oktatóbázis létesítése, Gödöllői Erzsébet park 
felújítása, fejlesztése, Normafa, János-hegy és környékének közjóléti fejlesztése. 

Mivel a beruházások legnagyobbrészt pályázati forrásból valósultak meg, a pályázatok 
sikeressége, valamint a pályázati rendszer működési jellegzetességei nagyban befolyásolták a 
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megvalósulás ütemét. A program legalább ilyen ütemben történő folytatása a jövőben 
kiszámíthatóbb finanszírozást és jelentős forrásokat igényel. 

Tervezett finanszírozás: 2 016 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 300 millió Ft GKM, 200 millió Ft KvVM, 232 millió Ft KvVM-
KAC. 

 

Program: Nemzeti Biodiverzitás Stratégia és Cselekvési Program végrehajtása (TV.III.5.) 

Program előrehaladás: A biológiai erőforrások fenntartását és a veszélyeztetett 
természetvédelmi értékek védelmét szolgáló lehetőségek széleskörű, gazdasági és társadalmi 
tevékenységekbe integrálása. 

Program előrehaladás: A kidolgozott stratégia 2001-ben az MTA-hoz került 
véleményezésre, átdolgozásra. A tárgyidőszakban további előrehaladás nem történt a 
programban. 

Tervezett finanszírozás: 400 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: nem volt. 

 

Program: CITES (Washingtoni Egyezmény) hazai végrehajtásának EU konformmá tétele 
(2000-2002) (TV.III.6.) 

Rövid programleírás: A veszélyeztetett vadonélő állat- és növényfajok nemzetközi 
kereskedelmét szabályozó nemzetközi egyezmény hazai végrehajtásának EU konformmá 
tétele. 

Program előrehaladás: A Magyar Közlönyben 2002. december 20-án megjelent a 
veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló 
Washingtoni Egyezmény (CITES) új, az Európai Unió elvárásainak megfelelő végrehajtási 
rendelete (271/2002. (XII.20.) Korm. rendelet), melynek kihirdetésével hazánk jogközelítési 
kötelezettségének eleget tett. 

A jogszabály átvette az EU joganyag főbb, az Egyezmény alapelőírásainál szigorúbb – 
rendelkezéseit, mellyel lehetővé válik annak EU konform végrehajtása. A főbb változások a 
következők: 
− a rendelet átveszi az Egyezmény veszélyeztetett fajokat tartalmazó I-III. függelékei helyett 

az EU „A-D” mellékleteit; 
− szigorúbb importfeltételeket vezet be az egyes mellékletekbe tartozó fajok behozatalához; 
− bevezeti egyes fajok fogságban tartott egyedeinek kötelező egyedi jelölését; 
− bevezeti az EU-ban használatos engedélyforma használatát. 

A kormányrendelet 2002. december 28-án lépett hatályba. Előírásainak maradéktalan, uniós 
szintű végrehajtása azonban további személyi és intézményi fejlesztéseket tesz szükségessé. 

Tervezett finanszírozás: 80 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: nem volt. 
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III.2. TÁJVÉDELEM 
 

Program: Történeti és gyűjteményes kertek felújítása (TV.I.3.)  

Rövid programleírás: Természetvédelmi oltalom alatt álló parkok, arborétumok, botanikus 
kertek felújítása. 

Program előrehaladás: A nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek területén kívül az ország 22 
kiemelt jelentőségű arborétuma élvez országos jelentőségű természetvédelmet, összesen közel 
660 hektár kiterjedésben. E védett természeti területek jellegükből és intenzív 
látogatottságukból adódóan jelentős terheket jelentenek a fenntartóik számára. Az országos 
jelentőségű védett természeti területnek minősülő parkok stb. zömében állami tulajdonban és 
részben nemzeti park igazgatósági vagyonkezelésben vannak. 

A 22 kiemelt jelentőségű arborétum közül a tárgyidőszakban a Zirci, Erdőtelki, Alcsúti, 
Körmendi Arborétum, valamint a Pintér-kert és a Cégénydányádi kastélypark TT fenntartási, 
fejlesztési munkáinak finanszírozása valósult meg.  

Tervezett finanszírozás: 700 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 81 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Egyes roncsolt természeti területek tájrehabilitációja (TV.II.1.) 

Rövid programleírás: A tájrehabilitációhoz szükséges tanulmányok, tervek elkészítése, a 
kiviteli munkák elvégzése, ellenőrzése, utógondozása a kívánt ökológiai állapot eléréséig. 

Program előrehaladás: A nemzeti park igazgatóságok tevékenységeik közül különös 
figyelmet fordítanak a különböző élőhelyek, valamint a degradált tájak rehabilitációjára. 
Kitüntetett figyelmet érdemelnek a vizes élőhelyek, az erdőterületek, valamint a védett 
természeti területen vagy annak közelében elhelyezkedő bányászati (ipari) területek. A vizes 
élőhelyek esetében igen fontos a mellékágak, holtágak rehabilitációja. Minden esetben 
különös figyelmet kell fordítani a különböző érdekek (tulajdonos, területkezelő, hatóságok) 
megfelelő egyeztetésére és a beruházások szakszerű lebonyolításra. Alapvető fontosságú a 
tájrehabilitációk megfelelő szakmai megalapozása, valamint a megfelelő finanszírozás 
biztosítása, a kiszámítható források előtérbe helyezése a pályázatokkal elérhető forrásokkal 
szemben. 

Tervezett finanszírozás: 200 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 220 millió Ft KöM-KAC. 

 

Program: Országos tájkataszter rendszer kialakítása (2001-2007) (TV.III.1.) 

Rövid programleírás: A hazai (kiemelten a védett természeti területek) tájak értékelési 
módszereinek kidolgozása és az országos tájkataszter elkészítése. 

Program előrehaladás: Az országos tájkataszter rendszer kialakítása jelenleg előkészítő 
stádiumban van, az elvi-módszertani alapok lefektetése folyik kutatási programokon 
keresztül. A megalapozó fázis 3 részből áll: a nemzetközi tájosztályozási rendszerek 
áttekintése, a meglévő hazai tájtípus- és osztályozási rendszerek feldolgozása, illetve a 
természetvédelmi szempontú tájértékelés elveinek, szempontjainak és módszereinek 
megfogalmazása.  
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A megalapozó tanulmány egyes munkarészei (szöveges értékelések) elkészültek, illetve egyes 
témák kidolgozása a beszámolás időszakában folyamatban volt. 

Tervezett finanszírozás: 63 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 9 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Egyedi tájértékek kataszter rendszerének kialakítása (2000-2006) (TV.III.2.) 

Rövid programleírás: A természetvédelmi oltalom alatt nem álló területeken lévő egyedi 
tájértékek megőrzése tájvédelmi szakhatósági eszközökkel. 

Program előrehaladás: A beszámolás időszakában a nemzeti park igazgatóságok 
részvételével, illetve szakmai felügyelete mellett folytatódott az egyedi tájértékek 
kataszterezése. A számítógépes feldolgozás rendszerének kialakítása megtörtént, ez a jövőben 
a természetvédelmi információs rendszerbe fog integrálódni. Az egyedi tájértékek ilyen 
formában történő számontartása a helyi értékek fokozott védelmére hívja fel a lakosság, az 
önkormányzatok, valamint a terület- és településfejlesztési, -rendezési tervek készítőinek 
figyelmét.  

Az egyedi tájértékek kataszterezése az MSZ:20381 sz. szabvány szerint történik települési 
közigazgatási területenként. A felmérést a NPI-k szakemberei, illetve külső megbízottak 
(egyetemek stb.) végzik az illetékes NPI koordinációja alapján. 

Az értékelési időszakban végzett egyedi tájérték felmérések közül elkészült 182, folyamatban 
van 8 települési közigazgatási területen. Elkészült az „Egyedi tájértékek megőrzésének 
lehetőségei és ebben a természet-tájvédelmi hatóság szerepe” című, és az „Egyedi természeti 
tájértékek megőrzését segítő módszertan kidolgozása” című tanulmány. Folyamatban van az 
„Útmutató kidolgozása az egyedi tájértékké minősítésről, jogi és gyakorlati megállapításáról” 
című tanulmány. 

A NPI-k számára kapacitáshiány miatt gondot jelent az egyedi tájérték felmérések saját 
szakembergárdával történő elvégzése, ugyanakkor a rendelkezésre álló források szűkössége 
miatt a külső résztvevők bevonása sem valósulhat meg kellő mértékben. Az egyedi tájérték-
kataszterezés megfelelő ütemben történő elvégzéséhez a források növelésére lenne szükség. 

Tervezett finanszírozás: 770 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 7,6 millió Ft KvVM-KAC. 
 

Program: Természet és tájvédelmi szabványosítás (1998-2006) (TV.III.4.)  

Rövid programleírás: Természet és tájvédelmi szabványok készíttetése a Magyar 
Szabványügyi Testülettel. 

Program előrehaladás: A természet- és tájvédelmi szabványok alkalmazása nem kötelező 
érvényű ugyan, de tartalmuk figyelembevétele elősegíti a természet- és tájvédelmi 
szempontok és érdekek egységes és következetes érvényesülését mind az állami 
természetvédelemben (nemzeti park igazgatóságok), mind az érintett külső partnerek 
esetében. Ezáltal e szabványok nagyban hozzájárulnak az általános természetvédelmi és 
tájvédelmi célok megvalósulásához. Az értékelési időszakban szabványosítási eljárás 
lezárulása eredményeként nem jelent meg új természet- és tájvédelmi szabvány, a szakmai 
megalapozó anyagok készítése azonban folytatódott. 24 természet-, illetve tájvédelmi 
szabvány szakmai megalapozó anyaga készült el a TvH koordinációjával, amelyeket 
beterjesztettek a Magyar Szabványügyi Testülethez. A szakanyagok szabvány formába való 

 46



átalakítása megtörtént, a szabványosítási eljárás esetükben folyamatban van. A szakmai 
megalapozó anyagok megfelelő ütemben készültek el az értékelési időszak során. Az 
értékelési időszakban a Magyar Szabványügyi Testületben folyó szabványosítási eljárás az 
érintett 24 szabvány-tervezet esetében jelentősen elhúzódott. 

Tervezett finanszírozás: 12 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 4 millió Ft KvVM-KAC. 
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IV. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 

IV.1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
 

Program: Települési hulladéklerakó rekultiválási program (2000-től folyamatos) 
(HUL.II.1.) 

Rövid programleírás: Régi, illetve betelő, jórészt műszaki és/vagy természetes védelem nélküli 
lerakók feltárása, leltárba vétele és tervkészítést követően a rekultiváció elvégzése. 

Program előrehaladás: Az „Önkormányzati szilárdhulladék-lerakók felmérése” című Phare 
projekt (projektszám: HU 9911–01) célja volt többek között a meglévő települési 
szilárdhulladék-lerakók feltérképezése, egy országos számítógépes nyilvántartási rendszer 
létrehozása, valamint az elkövetkezendő évekre vonatkozóan egy átfogó, koordinált 
hulladékgazdálkodási stratégia kidolgozása.  

A hulladékgazdálkodási stratégia részeként elkészült a hulladéklerakók felmérése és 
környezeti kockázatbecslési eljárás alkalmazásával rangsorolása. Ezt követően a 
hulladéklerakók korszerűsítésének és utógondozásának költségbecslése történt meg. 

A projekt 2001. szeptember 1-én kezdődött és 2003. január 31-én fejeződött be. 

A KAC-ból folytatódott az illegális hulladéklerakók felderítésének, felszámolásának, 
valamint a felhalmozott hulladék felszámolásának finanszírozása. 

Tervezési segédlet készült a dögkutak bezárásának műszaki megvalósíthatóságára, valamint a 
felszámoláshoz szükséges vizsgálatok körének meghatározására. 

Tervezett finanszírozás: 1 500 millió Ft KöM-KAC, 1 076 millió Ft PHARE, 1 000 millió Ft 
önkormányzatok. 

Megvalósult finanszírozás: 265 millió Ft KvVM, 795 millió Ft PHARE.  

 

Program: Hulladékhasznosítási program (HUL.II.2.)  

Rövid programleírás: A keletkező hulladékok csökkentését, hasznosításának növelését 
szolgáló intézkedések meghozatala, a begyűjtő és hasznosító rendszerek működésének 
támogatása. 

Program előrehaladás:  
Alprogram: Ipari és mezőgazdasági hulladékmegelőzési és -hasznosítási beruházások 

támogatása: A feltárt hasznosítási, megelőzési lehetőségek és igények megvalósításának 
támogatása. 
Az alprogram előrehaladása érdekében tanulmányok készültek a következő témákban: 

− A forgalomból kivont, kiselejtezett járművek bontásával foglalkozó vállalkozások 
számítógépes nyilvántartása. 

− Szénerőművek égetési maradékanyagainak hasznosítása. 
− Pakura és állati hulladékból előállított technikai állati zsír együttégetésének kutatása 

pakurás kazánokban, valamint technikai állati zsír önálló égetése átalakított pakurás 
kazánokban. 
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− Az állati hulladékok kezelésére vonatkozó EU jogszabály alapján a hazai jogszabályok 
felülvizsgálata. 

− Állati hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtő, átrakó helyek kialakítására tervezési segédlet 
kidolgozása. 

− A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezésekkel (HEEB) kapcsolatos 
szabályozáshoz szükséges intézményfejlesztési feladatok, különös tekintettel az 
információs adatbázis létrehozására, illetve a szelektív begyűjtés megteremtésére. 

A kiselejtezett elemek és kisteljesítményű akkumulátorok kezeléséről 5000 példányban 
tájékoztató és plakát készült. 

Alprogram: Termékdíjas termékek hulladékai begyűjtésének és hasznosításának 
támogatása (1996-tól folyamatos): Egyes, környezeti szempontból kiemelt figyelmet érdemlő 
anyagok és termékek hulladékainak gyártói felelősségre alapozott begyűjtésének és 
hasznosításának támogatása. 

Megjelent a gyártói felelősség alapján álló, a csomagolásról és a csomagolási hulladékokról 
szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. Létrejött az első, a hasznosítási díj fizetése alapján 
szerveződő, ún. integrált – a hagyományos gyűjtéssel együttműködő – koordináló (gyűjtő-
hasznosító) szervezet, amely megtéríti a hagyományos és a szelektív gyűjtés 
költségkülönbözetét. 2002-ben a szelektív gyűjtés bevezetésére irányuló, a koordináló 
szervezet és az önkormányzatok közötti szerződések előkészítése történt meg. Előkészületek 
kezdődtek az ISPA projektek (hulladékgazdálkodás) területeinek a szelektív gyűjtésbe történő 
fokozatos bekapcsolására. Az ún. ,,termékdíjas” és a ,,hasznosítási díjas” teljesítési módok 
összehangolt, párhuzamos működtetése (az uniós csatlakozásig) érdekében módosításra került 
a termékdíjas szabályozás. 

2005. végére a csomagolási hulladékok összes mennyiségének 50%-os hasznosítását kell 
elérni. 2002-ben ez az érték valamivel 38% fölött volt. 

Az egyéb termékdíjas cikkeket tekintve elfogadhatóak az eredmények 
(hasznosítás/ártalmatlanítás) a fáradt olajnál, akkumulátornál, illetve a hűtőberendezéseknél, 
komoly javulás szükséges azonban a tönkrement gumiabroncsok területén. Ennek jogszabályi 
hátterét jelenti a használt abroncsok lerakóban történő elhelyezését megtiltó 22/2001. (X. 10.) 
KöM rendelet. 

Tervezett finanszírozás: 100 millió Ft GM, 8 200 millió Ft KöM-KAC, 100 millió Ft 
OMFB, 750 millió Ft gazdálkodók. 

Megvalósult finanszírozás: 8 500 millió Ft KvVM-KAC, 3,562 millió Ft MeH (Észak-
Balatoni komplex hulladékkezelési program tanulmányterv ISPA pályázati 
dokumentációjának támogatása). 

 

Program: Települési hulladékkezelési program (HUL.II.3.)  

Rövid programleírás: A települési hulladékok kezelésének korszerűsítése, begyűjtő és kezelő 
rendszerek kialakítása, jogi és informatikai háttér létrehozása, intézményi feltételek 
biztosítása. 

Program előrehaladás:  

Alprogram: Szelektív hulladék-begyűjtési rendszerek kialakításának támogatása (1996-
tól folyamatos): Mintegy 150 kistelepülés szelektív hulladékai gyűjtési feltételeinek 
megteremtése, gyűjtőedényzet beszerzése, az elszállítás és hasznosítás feltételeinek 
kialakítása. 
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Alprogram: Átrakóállomások kialakításának támogatása (1996-tól folyamatos): Évi 20-
50 kistelepülés települési szilárdhulladékai összegyűjtése és regionális hulladékkezelő 
rendszerhez történő csatlakozási feltételeinek megteremtése. 

Első két alprogram előrehaladásának összevont értékelése: 

A települési szilárdhulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatására a 2001. és 2002. évi 
költségvetésről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény alapján a helyi önkormányzatoknak 2001. 
és 2002. években 2-2 milliárd Ft állt rendelkezésére. A települési önkormányzatok pályázat 
útján vehették igénybe a támogatást. 

Összességében megállapítható, hogy nagyon sikeres volt a pályázat útján történő fejlesztés. A 
beszámolás időszakában 834 db pályázatot nyújtottak be. Támogatásban 940 önkormányzat 
részesült, miután több önkormányzat a fejlesztést társulási formában valósította meg. Az 
adatok alapján az összes település 29%-a részesült fejlesztési támogatásban. Fontos kiemelni, 
hogy a központi támogatás segítségével 335 838 db hulladékgyűjtő edényzet beszerzése 
valósult meg, ami több mint egymillió embert érintett. További 109 hulladékgyűjtő jármű 
beszerzésével szintén több mint egymillió lakos települési szilárdhulladékának elszállítása 
valósulhat meg a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő korszerűbb körülmények 
között. A részletes adatokat a 3. táblázat tartalmazza. 

3. táblázat 

 2001. 2002. Összesen 

Megvalósuló beruházások (db) 
– hulladékgyűjtő edényzet 163 518 172 320 335 838
– gyűjtősziget, gyűjtőpont edényzete 1 467 2 215 3 682
– hulladékgyűjtő udvar 10 11 21
– hulladékgyűjtő jármű 66 43 109
– átrakó állomás 2 1 3
– komposztáló telep 5 7 12
Beruházásokban érintett települések száma (db) 
– hulladékgyűjtő edényzet 278 469 747
– gyűjtősziget, gyűjtőpont edényzete 88 102 190
– hulladékgyűjtő udvar 11 11 22
– hulladékgyűjtő jármű 143 130 273
– átrakó állomás 7 1 8
– komposztáló telep 2 7 9

 

Alprogram: Korszerű regionális települési szilárdhulladék-lerakó telepek kialakításának 
támogatása (1996-tól folyamatos): Évi öt, összesen legalább 2 millió m3 kapacitású, 400 ezer 
lakos igényeit legalább 5 évig kiszolgáló regionális hulladéklerakó mű megvalósítása. 

A 2001. évben új regionális hulladéklerakó beruházás nem indult címzett és céltámogatással, 
mert az önkormányzatok benyújtott igénybejelentései nem feleltek meg a jogszabályi 
feltételeknek. 2002-ben Vaskút önkormányzatának gesztorságával 29 önkormányzat (több 
mint 100 000 lakos) nyert el támogatást. A megvalósuló térségi szilárdhulladék-kezelő 
rendszer beruházásának befejezése 2003-ban esedékes. 
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A 2002-ben újonnan induló, címzett támogatással megvalósuló beruházások közül 3 
önkormányzat (Miskolc, Szeged, Szolnok) kapott ISPA támogatásban részesülő regionális 
szilárdhulladék-kezelő rendszer megvalósításához címzett támogatást. Ezek a fejlesztések 
összességében, több mint 300 000 lakos igényeit elégítik ki. 

Alprogram: Fővárosi Hulladékhasznosító Mű korszerűsítése (2000-2002): A fővárosi 
települési hulladékégető mű füstgáztisztításának megoldása és a kazán korszerűsítésének 
megoldása. 

A Kormány 2419/1997. (XII. 20.) Korm. határozatában rendelkezett a Fővárosi 
Hulladékhasznosító Mű (HHM) füstgáztisztító környezetvédelmi beruházására vonatkozó 
kormányzati szerepvállalásról.  

A beruházás megkezdése évekig húzódott, majd 2000. év augusztusában kétfordulós, nyílt 
nemzetközi versenytárgyaláson a HHM füstgáztisztítója és kazánrekonstrukciója 
fővállalkozójának kiválasztása megtörtént. A fővállalkozói szerződést 2002. október 15-én 
megkötötték. A teljes rekonstrukció megvalósítása a szerződéskötéstől számítva 3 évet vesz 
igénybe. A részletes tervezési munkákat a fővállalkozó 2002-ben megkezdte. A HHM 
területén a tényleges kivitelezési munkák 2003. április 9-én indultak. 

A kormányhatározattal elrendelt támogatási összeg a beruházás megvalósítása ütemében 
kerülhet felhasználásra. Finanszírozás eddig még nem történt. 

Tervezett finanszírozás (HUL.II.3. összesen): 6800 millió Ft BM, 4 870 millió Ft KöM-
KAC, 22 000 millió Ft ISPA, 538 millió Ft PHARE, 7 706 millió Ft önkormányzatok. 

Megvalósult finanszírozás (HUL.II.3. összesen): 5213 millió Ft BM, 29 millió Ft KvVM-
KAC, 149 526 554 € (≈37 980 millió Ft) ISPA (az EU által elfogadott teljes támogatási 
összeg), 5 932 millió Ft önkormányzatok. 

 

Program: Bontott építési törmelékanyagok újrahasznosítása (HUL.III.1.) 

Rövid programleírás: A másodlagos nyersanyagok újrahasznosításához szükséges műszaki-
jogi-gazdasági feltételek kialakítása a fenntartható fejlődés elvének érvényesítésével 
összhangban.  

Program előrehaladás: A K+F téma célja az építési és bontási hulladékok hasznosításának 
elősegítése, és ezáltal a lerakásra kerülő építési és bontási hulladékok mennyiségének 
csökkentése. A kutatás keretében megvalósul a 2002-ben keletkezett építési és bontási 
hulladékok mennyiségi adatainak felmérése; az országosan nagymennyiségben felhalmozódó 
téglatörmelék felhasználási lehetőségeinek vizsgálata (építési termékekhez hasznosított 
adalékanyagként); a hulladékhasznosító technológia műszaki kialakításának bemutatása; 
három osztrák BRV irányelv hazai adaptációja. A feladatterv a beszámolás időszakában nem 
készült el, az elkészítés véghatárideje 2003. június 30. 

Tervezett finanszírozás: számszerűsítés nélkül KAC, OMFB. 

Megvalósult finanszírozás: 3,2 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználása a talajvédelmi 
szempontoknak megfelelően (HUL.III.2.) 

Rövid programleírás: Az ANP-nek megfelelő jogszabályalkotás. 
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Program előrehaladás: 2001-ben hatályba lépett a szennyvizek és szennyvíziszapok 
mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. 
rendelet, amely a Tanács 86/268/EGK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

A Korm. rendelet hatálybalépését követően a talajvédelmi hatóság az érvényes engedélyeket 
felülvizsgálta, és a széleskörű szakmai tájékoztatással párhuzamosan a határozatlan idejű 
engedélyeket 5 éves időtartamúra módosította, továbbá előírta az engedély meghosszabbítása 
előtti talajvizsgálatot. 

A tárgyidőszakban komplex tanulmány készült a hazai szennyvíziszap-kezelés helyzetének 
áttekintésére. Az anyag tartalmazza a jogi szabályozás, technológia, költség-haszon elemzés, 
környezetegészségügyi hatások, az EU hasonló szabályozásának és gyakorlatának vizsgálatát, 
egyúttal esettanulmányokon keresztül vizsgálja az iszapelhelyezés lehetőségeit, valamint 
komplex, alternatív módszereket mutat be a szennyvíziszap hasznosításának elősegítésére. 

Tervezett finanszírozás: számszerűsítés nélkül FVM. 

Megvalósult finanszírozás: 0,8 millió Ft KvVM-KAC. 

 

 

IV.2. ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM 
 

Program: Zajvizsgálatot és ellenőrzést végző laboratóriumok fejlesztése (VERS.I.3.) 

Rövid programleírás: Egyes építőipari és háztartási gépek, valamint közlekedési eszközök 
zajvizsgálatát és ellenőrzését végző laboratóriumok EU jogszabályokban rögzített 
előírásoknak megfelelő fejlesztése. 

Program előrehaladás: A kültéri berendezések hatályos jogszabályok szerinti zajvizsgálatát 
országos szinten a KVI-KGI zajvizsgáló laboratóriuma és a KERMI Kft. végzi. Mindkét 
szervezet a beszámolási időszak két évében jelentős műszerfejlesztést hajtott végre. A 
KERMI Kft. új vizsgáló laboratóriumi helyiséget is létesített. A fejlesztéssel mindkét 
laboratórium alkalmassá vált a vizsgálatok végzésére. 

A beszámolási időszakban a KTI Rt. zajemissziós laboratóriumának EU normák szerinti 
fejlesztése is megtörtént. 

Tervezett finanszírozás: 60 millió Ft KöM-KAC, 30 millió Ft KöViM. 

Megvalósult finanszírozás: 15 millió Ft GKM, 30 millió Ft KvVM-KAC, 15 millió Ft 
gazdálkodók. 

 

Program: A települések sűrűn lakott részein áthaladó közlekedési főútvonalak menti 
zajterhelés felmérése, a vizsgálati eredmények értékelése (KÖZ.III.1.) 

Rövid programleírás: Reprezentatívnak tekinthető adatbázis biztosítása a közúti közlekedés 
okozta terhelésről, az érintettek számáról, a beavatkozási lehetőségekről. 

Program előrehaladás: Az „Országos Zajmonitoring Rendszer 2001. valamint 2002. évi 
működtetése” című munkák keretében országszerte zajterhelés mérések történtek a 
gyorsforgalmi utak és az I. rendű főutak átkelési szakaszai mentén. 2001-ben 26, 2002-ben 29 

 52



mérőponton tavasszal és ősszel egy-egy alkalommal, nappal és éjjel történtek zajmérések, 
melyekből az LAM mutató számítással került meghatározásra. 

A „Tartósan határérték felett terhelt környezet utólagos zajvédelme” című munka harmadik 
része keretében országszerte zajterhelés mérések történtek 2500 és 5000 jármű/nap átlagos  
forgalmú II. rendű főutak 5000 főnél nagyobb lakosságú településeket érintő átkelési 
szakaszai mentén. Mindkét évben 65 településen 76 mérőponton történt mérés. 

Tervezett finanszírozás: 20 millió Ft KöM, 20 millió Ft KöViM. 

Megvalósult finanszírozás: 7,5 millió Ft GKM-UFCE, 14 millió Ft KvVM. 

 

Program: A települések sűrűn lakott részein áthaladó vasúti közlekedési fővonalak menti 
zajterhelés felmérése, vizsgálati eredmények értékelése (KÖZ.III.2.) 

Rövid programleírás: Reprezentatívnak tekinthető adatbázis biztosítása a vasúti közlekedés 
okozta terhelésről, az érintettek számáról, a beavatkozási lehetőségekről. 

Program előrehaladás: A program keretében olyan felmérések és tanulmányok készültek, 
amelyek egyrészt a környezeti követelmények, célállapotok meghatározásának 
megalapozásához, másrészt a problémát megelőző, csökkentő beavatkozások 
hatékonyságának növeléséhez járulnak hozzá. 

A KvVM két tanulmány elkészítésére adott megbízást, amelyek közül az egyik témája „a 
vasúti zaj csökkentési stratégiája és az alkalmazandó intézkedések”, a másiké pedig „a 
korszerű villamos pályák zaj- és rezgéskibocsátásának összehasonlító vizsgálata” volt. 
Mindkét tanulmány elkészült a megadott határidőre. 

A KTI elvégezte az 5 000 lakosnál nagyobb létszámú települések átkelési szakaszainak 
zajvizsgálatát és a szakaszok zajterhelés szempontú, lakosságszámmal súlyozott 
rangsorolását. 

Tervezett finanszírozás: 20 millió Ft KöM-KAC, 10 millió Ft KöViM. 

Megvalósult finanszírozás: 7 millió Ft KvVM-KAC, 10 millió Ft GKM. 

 

Program: A zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatbázis feltöltése, működtetése 
(EG.III.3.) 

Rövid programleírás: Környezeti zajvizsgálati, zajmonitoring eredményeket, hatósági 
intézkedéseket tartalmazó és feldolgozó rendszer adatbázisának feltöltése, működtetése. 

Program előrehaladás:  
Egy olyan zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos országos adatbázis létrehozása volt a 
cél, ami az üzemi, vasúti és közúti zajra vonatkozó mérési jegyzőkönyvek és hatósági 
határozatok lényegi elemeit (határérték, bírság) tartalmazza. Az adatbázist kezelő program 
elkészült, továbbfejlesztésével a térinformatikai megjelenítés lehetősége is adott. Az 
adatbázist a feltöltését végző területi szervekhez telepítették. A kezeléséhez szükséges képzés 
megtörtént, és megkezdődött a feltöltése. 

Tervezett finanszírozás: 30 millió Ft KöM. 

Megvalósult finanszírozás: 19 millió Ft KvVM. 
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Program: Nagyvárosok zajtérképének elkészítése (EG.III.4.) 

Rövid programleírás: Városok környezeti zajállapota zajtérképes megjelenítésének hazai 
viszonyokra történő adaptálása, mintaprojekt kidolgozása. 

Program előrehaladás: A hazai szabályozásban is hamarosan bevezetésre kerülő 
2002/49/EC irányelv „stratégiai zajtérképek” készítését írja elő a tagállamoknak a területükön 
található, meghatározott kritériumok szerinti nagyvárosokra. Az így elkészített térképek, az 
NKP környezetvédelmi információs rendszerek fejlesztésére vonatkozó részéhez igazodóan, 
biztosítják a zajvédelmi adatok térinformatikai alapon nyugvó rendszerezését, feldolgozását 
és elérhetőségét. A stratégiai zajtérkép alapján „akciótervet” kell kidolgozni a meglevő 
kritikus helyzetek lehetséges kezelésére, megoldására. A szabályozás bevezetésének műszaki 
előkészítése megtörtént. A Közlekedéstudományi Intézet mintaprojektként 2001-ben 
elkészítette Sopron város zajtérképét. 

Tervezett finanszírozás: 20 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 14 millió Ft KvVM, 3 millió Ft KvVM-KAC. 

 

 

IV.3. KÖRNYEZETBIZTONSÁG 
 

Program: PRTR (szennyezés kibocsátási és átadási regiszter) bevezetése (2000-2002) 
(BIZ.II.1.) 

Rövid programleírás: Az OECD ajánlásnak megfelelő, szennyezőanyag - kibocsátó 
létesítmény, illetve környezeti elem szerint rendezett, a nyilvánosság számára hozzáférhető - 
nyilvántartási rendszer tartalmi elemeinek és szabályozásának kidolgozása. 

Program előrehaladás: A beszámolás időszakában megalakult a PRTR bizottság, amely az 
ipar és a környezetvédő szervezetek bevonásával kidolgozta az OECD irányelveknek és a 
hazai elvárásoknak egyaránt megfelelő nyilvántartási rendszer tartalmi követelményeit és 
jellemzőit. Elkészült a miniszteri rendelet tervezete is. 

Időközben Magyarország bekapcsolódott az ENSZ EGB szervezésével készülő PRTR 
jegyzőkönyv előkészítésébe. Megjelent az Európai Közösségek szennyezőanyag-emissziós 
nyilvántartásának szabályozása is, ami a hazai szabályozás kidolgozásánál követendő irányt 
megváltoztatta. 

A Környezetvédelmi Minisztérium megbízásából 2001-ben elkészült a „Környezetbe jutó 
veszélyes anyagok nyilvántartása” című tanulmány, amely jogszabály-tervezetet is 
tartalmazott.  

Tervezett finanszírozás: 10 millió Ft EüM, 20 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 6,6 millió Ft KvVM-KAC. 
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Program: A radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének megoldása és a kiégett 
fűtőelemek átmeneti tárolásának biztosítása (BIZ.II.3.) 

Rövid programleírás: A Paksi Atomerőmű kiégett fűtőelemei átmeneti tárolásának biztosítása 
és a radioaktív hulladékok végleges elhelyezése érdekében további geológiai kutatások 
végzése. 

Program előrehaladás: A radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének megoldása a 
környezetbiztonság szempontjából kiemelt feladat. Az atomenergiáról szóló 
1996. évi CXVI. törvény külön fejezetben foglalkozik ezzel a feladattal, előírva a Központi 
Nukleáris Pénzügyi Alap (KNPA) létrehozását a finanszírozás biztosítására. A csatlakozási 
tárgyalások során az EU is vizsgálta az ennek érdekében tett erőfeszítéseinket, amelyek 
összhangban vannak az EU e téren közzétett direktíva-tervezetével. 

Alprogram: A radioaktív hulladékok végleges elhelyezése és a kiégett fűtőelemek 
átmeneti tárolása (1993-2005): A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló 
korszerűsítése és bővítése, illetve a kiégett kazetták átmeneti tárolójának bővítése. 

A KNPA felett rendelkező miniszter által 2001-ben jóváhagyott négyéves kutatási program 
alapján 2001-2002-ben folytatódtak Bátaapáti (Üveghuta) körzetében a kis és közepes 
aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztási munkái. A püspökszilágyi Radioaktív 
Hulladék Feldolgozó és Tároló biztonsági értékelése elkészült, és ennek alapján 
megkezdődött a biztonságnövelő program végrehajtása, amely 2005-ig fog tartani. 

A kiégett kazetták átmeneti tárolójában 2001-2002-ben megépült a 8-11. sz. modul. 

2001-2002-ben a program a jóváhagyott terveknek megfelelően teljesült, a tényleges 
ráfordítás csak kis mértékben tér el a tervezett összegtől. 

Tervezett finanszírozás: 13 731 millió Ft OAH-KNPA. 

Megvalósult finanszírozás: 13 475 millió Ft OAH-KNPA. 

 

Program: Környezetbiztonsági kommandó létrehozása (BIZ.III.1.) 

Rövid programleírás: Mobil laboratórium üzembehelyezése és felszerelése, alapvetően a 
levegő és a felszíni vizek szennyeződésének azonnali minőségi és mennyiségi 
meghatározására. 

Program előrehaladás: Megkezdődött a kommandó terepen történő tevékenységére alkalmas 
gépjármű kifejlesztése, azonban forráshiány miatt a felszerelési tárgyakat nem tudták 
beszerezni. Jelenleg újra átgondolják a koncepciót, majd a vezetői döntést követően a 
megvalósítás 2004-2005. években (forrás biztosítástól függően) várható. 

Tervezett finanszírozás: 50 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: nem volt. 

 

Program: Egységes környezetbiztonsági informatikai rendszer kialakítása (BIZ.III.2.) 

Rövid programleírás: Ágazati környezetvédelmi és környezetbiztonsági informatikai központ 
kiépítése, különböző ágazati informatikai központokkal való online kapcsolat biztosítása. 

Program előrehaladás: A feladat végrehajtása megkezdődött, létrehozták a KBIR-WEB-et, 
amelynek feltöltése a rendelkezésre álló adatokkal biztosított. 
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A folyamatos működéshez kapcsolódó üzemeltetési és karbantartási költségek évente 
ismétlődően jelentkeznek. 

A teljes feltöltés további forrást igényel. 

Tervezett finanszírozás: 60 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 6 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Veszélyes szennyezőforrások felmérése (BIZ.III.3.) 

Rövid programleírás: A környezetvédelmi felügyelőségek, természetvédelmi igazgatóságok 
környezeti kármegelőző és kárfelderítő tevékenységének támogatása. 
Program előrehaladás: A veszélyes szennyezőforrásokkal kapcsolatos információk 
felméréséhez szükséges hardver beszerzése megtörtént, azonban a végrehajtás csak 
alapszinten valósult meg, mivel a teljeskörű felméréshez szükséges forrást nem biztosították. 

A fentiek ellenére a társtárcáktól átvett adatbázisok, valamint az európai uniós igényekkel 
harmonizáló megjelenítés a minimális igényeket biztosítja. 

Tervezett finanszírozás: 160 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 5 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Levegő gammadózis mérő rendszer fejlesztése (BIZ.III.4.) 

Rövid programleírás: A levegő gammadózis teljesítménymérő hálózat alapkövetelményeknek 
megfelelő szintű bővítése, a nemzetközi információcsere műszaki, technikai feltételeinek 
biztosítása. 

Program előrehaladás: A fejlesztés teljeskörűen megvalósult, azonban nem a 
tervidőszakban, hanem 2003-ban. 

A forrást áthúzódó költségként már 2002-ben biztosították. 

A fejlesztés keretében a korábbi 16 levegő gammadózis teljesítménymérő állomás további 10 
állomással bővült, egyidejűleg beszereztek és üzembe helyeztek 2 db automata aeroszol 
mérőállomást. 

A telepítési helyek a nukleárisbaleset-elhárítási rendszer által támasztott követelményeknek 
megfelelnek, és szervesen illeszkednek a területi lefedettség biztosítására irányuló 
koncepcióhoz. 

Tervezett finanszírozás: 100 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 60 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: A sugárkapuk informatikai rendszerének kialakítása (BIZ.III.5.) 

Rövid programleírás: Folyamatos információ biztosítása az ország közúti és vasúti 
határátkelőhelyein szállítandó veszélyes anyagok radiológiai ellenőrzéséről. 

Program előrehaladás: A feladat végrehajtása nem kezdődött meg, amelynek alapvető oka 
az, hogy az Európai Uniós csatlakozás következtében számos telepített sugárkaput át kell 
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helyezni, mivel azok működése az európai uniós belső határok kialakulása következtében 
szükségtelen. 

Felmérés készült arról, hogy mely – jelenleg működő – határállomások, nem kerülnek be az 
informatikai rendszerbe. 

Az igényelt forrás 2003-ban biztosított, a végleges kivitelezés várható időpontja az európai 
uniós csatlakozás napja, 2004. május 1. 

Tervezett finanszírozás: 50 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: nem volt. 

 

Program: Növényvédő szerek által okozott környezetterhelés csökkentése (2001-2002) 
(BIZ.III.6.) 

Rövid programleírás: A növényvédő szerek környezetvédelmi szempontú értékelési 
rendszerének kialakítása, monitoring hálózatának fejlesztése, a szerek helyes alkalmazásáról 
kiadvány készítése. 

Program előrehaladás: A növényvédő szerek szakszerű felhasználása a mezőgazdasági 
termesztési folyamatban alapvető szakmai elvárás. A NAkP keretén belül meghirdették az 
integrált növénytermesztési célprogramot a különböző növényi kultúrák természet- és 
környezetkímélő termesztési technológiáinak bevezetésére, melyek az EU irányelveknek 
megfelelnek. Az integrált technológiák bevezetése növeli a növényvédő szerek felhasználási 
biztonságát, csökkenti az általuk okozott környezeti terhelést. 

A jogszabályok kidolgozása hatósági feladat, amelyet az FVM elvégzett. Ennek keretében 
biztosítják, hogy az integrált termelésben alkalmazható szerek köre bővüljön, azok a termelők 
rendelkezésére állhassanak. Az NTKSZ szakemberei részt vettek a technológiák 
kidolgozásában és ellenőrzésében is. 

Az FVM a termelői igények alapján a szakmai tájékoztatóban közétette a növényvédő szerek 
integrált technológiában történő felhasználásának lehetőségét. A növényvédő szerek 
környezetvédelmi szempontból történő minősítésével, kategória szerinti felhasználásával az 
integrált védekezést folytató területeken az élőkörnyezet biodiverzitása jelentősen javul. A 
102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet szerint a NAkP támogatásán belül 2002-ben az egyes 
célprogramok közül az integrált növénytermesztési célprogramban pályázók differenciáltan – 
30 000 és 50 000 Ft/ha – támogatási összegben részesülhettek. 2002-ben az integrált 
célprogramokra több mint 1600 pályázatott nyújtottak be. Integrált gyümölcs, szőlő és 
szántóföldi zöldségtermesztésre 320 pályázó nyert támogatást.  

Tervezett finanszírozás: számszerűsítés nélkül FVM, 120 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: A NAkP megvalósulására felhasznált forrással együtt feltüntetve 
(MG.II.1.). 

 

Program: Veszélyes anyagokat szállító járműveket monitorozó GPS rendszer kialakítása, és 
működtetése (BIZ.III.7.) 

Rövid programleírás: Veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek azonnali észlelésére, 
illetve a szállítmányok mozgásának figyelemmel kísérhetőségére nyomon követési rendszer 
kialakítása. 
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Program előrehaladás: A téma Nemzeti Környezetvédelmi Programba történő beállítása azt 
feltételezte, hogy kialakulnak mind az országhatáron történő be és kiléptetéshez, mind pedig 
az ország útjain történő ellenőrzéshez szükséges intézményrendszerek. 

Figyelemmel arra a tényre, hogy a feladat végrehajtásának jogszabályi feltételeit nem 
dolgozták ki, továbbá sem a Vám- és Pénzügyőrség, sem pedig a Közlekedésfelügyelet nem 
rendelkezik a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, ráadásul az európai uniós csatlakozás 
következtében az áruk szabad áramlása miatt a nyomonkövetés csak a külső uniós határokig 
terjedhet, a fejlesztés végrehajtása okafogyottá vált. 

Tervezett finanszírozás: 30 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: nem volt. 
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V. ÁGAZATOK 

 

V.1. ENERGETIKA 
 

Program: SAVE II EU Energiatakarékossági Program (EN.I.1.) és Energiatakarékossági 
Program (EN.II.1.) 

Rövid programleírás: A magyar részvétel finanszírozása és koordinálása az 
energiahatékonyság javítása és a megújuló energiák használatának elterjesztése érdekében. 
Energiatakarékosság pénzügyi támogatása, címkézés, jogi és műszaki háttér fejlesztése, 
intézményi háttér átszervezése. 

Program előrehaladás: A Kormány 1107/1999. (X.8.) számú határozatával 2010-ig szóló 
hosszútávú energiatakarékossági programot indított meg. A 2000-ben indított 
energiatakarékossági program pályázati rendszere 2001-ben beépült a Széchenyi Tervbe. 
Egységesen vissza nem térítendő támogatást alkalmaztak. 2002-ben a program a Széchenyi 
Terv keretében tovább folytatódott, majd 2002. augusztus 2-án – a keretek kimerülése miatt – 
leállt a pályázatok befogadása. Szükséges megjegyezni – bár ez nem a 2001-2002. évekre 
vonatkozó tájékoztató témája –, hogy a programot 2003-ban Nemzeti Energiatakarékossági 
Program néven folytatják. 

Az energiatakarékossági programon belül a két év alatt 14 002 pályázatot adtak be, melyből 
12 296-ot fogadtak be. A vissza nem térítendő támogatás értéke 7 Mrd Ft volt, mellyel 
2366 TJ/év megtakarítás realizálódott. Ez 56 330 tonna olajegyenértéknek mint fel nem 
használt tüzelőanyagnak felel meg. 

Az EU SAVE programban minden EU tagország, valamint a csatlakozó országok többsége is 
részt vesz. A SAVE program keretében energiahatékonysági projektek megvalósítására lehet 
pályázat útján pénzügyi támogatást nyerni. A SAVE program éves költségvetése a résztvevő 
országok tagdíj jellegű befizetéséből adódik össze. 

A SAVE program 2001. évi teljes költségvetése: 11 MEUR volt. Magyarország 2001. és 
2002. évi, tagdíj jellegű hozzájárulása a programhoz 185 564 EUR/év, melyből 12 352 EUR 
az adminisztrációs költség volt.  

Magyar eredmények a 2001 és 2002. évi SAVE fordulón: 

A 2001. évi pályázati fordulóra kilenc magyar részvételű projektjavaslat érkezett be. Közülük 
öt projekt a pontszámok alapján sem az azonnali szerződéskötésre javasolt, sem pedig a 
tartalék projektek listájára nem került be. Négy magyar pályázat került a szerződésre javasolt 
pályázatok listájára. Magyar résztvevő az első projektben az OMIKK, a másodikban és a 
harmadikban az Energia Központ Kht., a negyedik projektben Magyarországról 3 szervezet 
vett részt: a Főtáv, a Debreceni Hőszolgáltató és a Tatai Önkormányzat. 

SAVE pályázatok energiaügynökségek támogatására: 

2001-ben három magyar térség adott be pályázatot. Pesti térség, Monor és Dabas térsége, 
valamint Hajdú-Bihar megye. Az értékelés alapján az első két térség került fel az elfogadott 
pályázatok listájára, de nem külön-külön, hanem csoportot alkotva. A 2001. évi nyertes 
pályázókkal a szerződéskötés csak 2002. végén kezdődött meg, mert addigra írták alá a 
pályázaton való magyar részvételhez szükséges EU és Magyarország közötti egyezményeket.  
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A 2002. évi pályázati fordulóra magyar részről hét pályázat érkezett be, melyek közül egy 
érvénytelen volt, mert hiányzott a minimum két uniós partner. A hat értékelhető magyar 
részvételű pályázat közül pedig egy a három, tartalékként elfogadott pályázat közé került csak 
be. Amennyiben a szerződéskötésre elfogadott projektek esetén a szerződéskötés valamilyen 
okból meghiúsul a tartalékként szereplő projektek lépnek a helyükre. 

Az Altener programban Magyarországnak 2002-től van lehetősége részt venni, a program 
gazdája a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium. 

A 2002. évi Altener pályázati fordulóban három olyan pályázatból, amelyben a magyar cégek 
koordinátorként szerepeltek, egy nyert a többlépcsős pályázati bírálatok után. Abból a 17 
pályázatból, amelyben a magyar cégek partnerként vettek részt, hét nyert.  

Tervezett finanszírozás: 2 000 millió Ft GM-GFC, 89 millió Ft GM, 4 millió Ft KöM, 
48 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 157 millió Ft EU SAVE, 48 millió Ft KvVM-KAC, 16 millió Ft 
gazdálkodók. 

 

Program: A távhőellátó rendszerek energetikai, környezetvédelmi korszerűsítésének 
programja (2000-2010) (EN.II.2.) 

Rövid programleírás: A távfűtött lakások és közintézmények energetikai rendszerének 
rekonstrukciója energiahatékony technológiák és környezetbarát fűtési módok 
elterjesztésével. 

Program előrehaladás: A Távhőrekonstrukciós Program a KAC forráshiánya miatt nem 
indult be. 

Tervezett finanszírozás: 270 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: nem volt. 

 

Program: A megújuló energiák hasznosítására (EN.II.3.) 

Rövid programleírás: A megújuló energiahordozó felhasználás 2010-ig 20 PJ/év növekedése 
érdekében hosszútávú támogatási stratégia kidolgozása és végrehajtása. 

Alprogram: Biomassza hagyományostól eltérő felhasználása (2001-2002): 
Mezőgazdasági termékekből biológiailag lebomló termékek előállítására alkalmas kísérleti 
berendezés létrehozása, és hosszútávú koncepció kidolgozása. 

Alprogram: Szilárd biomassza energetikai hasznosítási program (2001-2010): 5 db, 
összesen 23,9 MW/év teljesítményű kistérségi kogenerációs, mező- és erdőgazdasági 
hulladékok hasznosítására alkalmas fűtőmű építése. 

Alprogram: Bioetanol program (2001-2002): Meglévő szeszipari üzem rekonstrukciójával 
és átalakításával egy 16000 t/év kapacitású bioetanol előállító üzem létesítése. 

Alprogram: Növényolaj-motorhajtóanyag (biodízel) program (2001-2010): Kapcsolódó 
jogszabályok elkészítése, referenciaüzemek létesítésének előkészítése, 10 db, olajnövényekből 
motorhajtóanyag előállítására alkalmas üzem létesítése. 
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Program előrehaladás:  
A KAC pályázati rendszerében elnyert támogatások segítségével ipari, intézményi, 
önkormányzati, szolgáltatási szférában az alábbi beruházások valósultak meg: 
− Az ország első, magyar hálózatba kapcsolt 600 kW-os teljesítményű szélerőműve 

Kulcson; 
− A Pilisi Parkerdő Rt. Budakeszi fafeldolgozó üzemében 500 kW névleges teljesítményű, 

fahulladék tüzelésű kazán létesítése; 
− A Ferences Rendház és Fiúkollégium fűtési rendszerének és HMV rendszerének 

energiatakarékos korszerűsítése, ahol a HMV igény kielégítése napkollektoros rendszerrel 
történik; 

− A tordasi kertészet fűtési és HMV rendszerének energiatakarékos korszerűsítése, ahol a 
HMV igény fedezése napkollektoros rendszerrel történik; 

− A Debreceni Vízmű szennyvíztelepén keletkező biogáz és a szeméttelepen keletkező 
depóniagáz felhasználásából eredő hulladékhő hasznosítása a debreceni távhőszolgáltatási 
rendszerre történő rákötéssel a Debreceni Hőszolgáltató Kft. fejlesztésében. 

A beszámolás időszaka alatt mintegy 7 200 t/év CO2 kibocsátás csökkentése valósult meg a 
megújuló energiaforrást hasznosító és egyben energiahatékony beruházások által. 

A biodízel program keretében egy üzem épült meg (kunhegyesi központtal, Kenderes 
közelében), műszaki átadására 2002. évvégén került sor. Ennek kapacitása 3000 t/év, a 
termelés azonban gazdaságossági és szabályozási korlátok miatt nem indult meg.  

2001. és 2002. években az FVM VFC keretében meghirdetett támogatására 28 pályázat 
érkezett, 19 db részesült támogatásban. A pályázatok többsége a Dél-Alföldi Régió területéről 
érkezett, és a térségben rendelkezésre álló termálvíz fűtési célú felhasználására irányult. 

Tervezett finanszírozás: számszerűsítés nélkül FVM, 300 millió Ft KöM-KAC, 
5 959 millió Ft gazdálkodók. 

Megvalósult finanszírozás: 154 millió Ft FVM, 111 millió Ft KvVM-KAC, 191 millió Ft 
gazdálkodók. 

 

V.2. IPAR 
 

Program: Környezeti ipar fejlesztési program (VERS.II.1.)  

Rövid programleírás: A hazai környezeti ipar felkészültségének javulása, s ezáltal az EU-
csatlakozás elvárásainak gyorsabb, eredményesebb és gazdaságosabb teljesítése. 

Program előrehaladás:  

Alprogram: A környezeti ipar fejlesztési stratégiáinak kidolgozása és megvalósítása, 
gazdasági szabályozók kidolgozása (2000-2001): Fejlesztési koncepció kidolgozása és a 
végrehajtására hivatott programok kidolgozása, gazdasági ösztönző rendszer kidolgozása. 

Alprogram: Beruházás-élénkítési programok indítása (2000-2005): A környezeti ipar 
kritikus részterületein támogatás nyújtása piackutatáshoz, termelési kapacitások 
kialakításához, bővítéséhez. 

Az első és a második alprogram együttes értékelése: A környezeti iparfejlesztési 
stratégiájának megfelelően a KvVM és az OMFB Környezetvédelmi Műszaki Fejlesztési 
Pályázat elindította a tisztább technológiák és tisztább termékek programját. 
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Ennek keretében támogatási rendszer került bevezetésre, amely – az EU 
versenysemlegességre vonatkozó elvárásának figyelembevételével, – a technológiai-technikai 
bázis fejlesztésében kiemelten a tisztább és energiatakarékosabb termékek, az integrált 
technológiák támogatására helyezte a hangsúlyt, a csővégi megoldásokkal szemben. 

Alprogram: Támogatás az ipari hulladékszegény technológiák elterjesztésére (1999-
2005): Támogatási rendszer kialakítása a termelési hulladékot csökkentő technológiák 
bevezetésére, a hulladékhasznosítási arány növelésére. 

A KAC fejlesztési pályázati rendszerében meghirdetésre került a környezetre kisebb terhelést 
jelentő termékek és technológiák támogatása.  

Alprogram: Az Integrált szennyezésmegelőzés és -szabályozás (IPPC) és a legjobb 
elérhető technikák (BAT) bevezetése (2001-2007): Az integrált szabályozás megalapozására 
a jogharmonizáció műszaki, szakmai megalapozása, szabványosítása, támogatási programok 
részletes kidolgozása, megvalósítása. 

A 96/61/EK IPPC irányelv 2001. októberétől a magyar jogrend része. Ennek keretében 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárás került bevezetésre. Az új, 
környezetvédelmi szempontból integrált engedély és az általa előírt elérhető legjobb 
technikák alkalmazásának bevezetése a környezetpolitikai célokkal és az EU csatlakozási 
követelményekkel összhangban hozzájárul a fenntartható fejlődés és az integrált 
szennyezésmegelőzés érvényre juttatásához.  

Az átvett közösségi jogszabály végrehajtása a hivatkozott két év során jelentős külföldi 
szakmai és pénzügyi segítséggel történt. A jogszabályi háttér elkészült. A végrehajtás kapcsán 
az elérhető legjobb technikák bevezetését segítő nemzeti útmutató tervezetek kerültek 
kidolgozásra több kiválasztott szakágazat tekintetében, továbbá próbaengedélyezések 
végrehajtására került sor valamennyi területi környezetvédelmi felügyelőség bevonásával. 
Tervezett finanszírozás: 2 204 millió Ft KöM-KAC, 400 millió Ft OMFB, 300 millió Ft 
PHARE, 1 500 millió Ft gazdálkodók. 

Megvalósult finanszírozás: 37 millió Ft KvVM, 171 millió Ft PHARE. 

 

Program: Országos környezetvédelmi ipari információs adatbázis kialakítása (2000-2002) 
(VERS.III.1. része a VERS.II.1. programnak) 

Rövid programleírás: A meglévő környezetvédelmi adatbázisok felmérése és továbbfejlesztése 
a környezetvédelmi ipar információs adatbázisává. 

Program előrehaladás: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 12. §-a szerint a környezeti adatok nyilvánosak, másrészt a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről 
és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosítását tartalmazó, Aarhusban 1998. június 25-én 
elfogadott Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXXXI. törvény alapján, az adatokhoz a 
hozzáférést biztosítani kell. 2001-től pályázni lehet KAC támogatásra környezetvédelmi 
információs rendszer fejlesztéséhez, működtetéséhez. A Környezetvédelmi Szolgáltatók és 
Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ) nyertes pályázata keretében kidolgozta a környezeti ipar 
információs rendszerének fejlesztését. Az adatbázisokban rögzített információkat (a 
környezetvédelmi szakértők és felülvizsgálatra jogosítottak adatai, a veszélyes hulladék 
kezelési engedélyek adatai, a szállítási és begyűjtési engedélyek adatai, a kistelepülések helyi 
és egyedi/házi, illetve természetközeli szennyvízkezelését tervezők adatai) bárki számára 
ingyenesen elérhetővé teszi a KSZGYSZ saját weblapján. 

 62



Tervezett finanszírozás: 30 millió Ft KöM-KAC, 100 millió Ft PHARE. 

Megvalósult finanszírozás: 4 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Az EMAS rendszer szabályozási, intézményfejlesztési és működtetési feladatainak 
elvégzése (VERS.III.2.) 

Rövid programleírás: Az 761/2001 EK rendelet átvétele (szabályozás, közigazgatási struktúra 
kialakítás, intézményfejlesztés, ismertetők, konferenciák, mintaprojektek készítése). 

Program előrehaladás:  

Alprogram: Szabályozási feladatok (2000-2002): Ösztönző szabályozási rendszer 
kialakítása az ISO 14000 és EMAS elterjesztésének segítésére. 

Elkészült a Korm. Rendelet tervezete, amelyben az EMAS-ban való részvétel ösztönzésére a 
KvVM mint a nyilvántartásért felelős testület, az EU-csatlakozástól számított három éven 
keresztül nyilvántartási díjat nem állapít meg. 

Alprogram: Közigazgatási struktúra kialakítása (2000-2002): Illetékes Testület, 
Akkreditációs Testület és Tárcaközi Bizottság létrehozása, hazai ISO 14000 auditorok és 
EMAS igazolók képzési feltételeinek kidolgozása. 

2000-ben kezdődött el a nyilvántartás vezetésére felhatalmazó és az Illetékes Testületi 
tevékenységet szabályzó Korm. rendelet előkészítése.  

2001-ben törvényi felhatalmazást kapott a Nemzeti Akkreditáló Testület az akkreditációs 
feladatok elvégzésére. 

A programból kizárólag ez a két cél valósult meg. Nem valósult meg a Tárcaközi Bizottság 
létrehozása, és nem készült képzési tematika. A további feladatok elvégzése a csatlakozásig 
hátralévő időszakban kell, hogy megtörténjen. 

Alprogram: Önkéntes típusú intézkedések támogatása (2000-2004): Ismertetők, 
konferenciák, mintaprojektek támogatása. 

Az EMAS rendelet megismertetését elősegítő ismertető anyag és EMAS honlap szakmai 
tervezetének készítésére a KvVM pályázatot írt ki. A teljesítés még nem történt meg.  

Tervezett finanszírozás: 74 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 3 millió Ft KvVM, 8,4 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Az EU öko-címkézési rendszerének bevezetése (VERS.III.3.)  

Rövid programleírás: A hazai környezetbarát címkézés harmonizációjának megteremtése, 
intézményrendszer megalapozása, a minősítésre való motiváció erősítése. 

A közösségi öko-címke tagállammá válásunkkal a hazai jogrendszer részévé válik, 
alkalmazásához a csatlakozásig szükséges a jogszabályi háttér és a nemzeti környezetbarát 
minősítő rendszer harmonizációjának megteremtése, az intézményi rendszer megalapozása. 

Program előrehaladás: A KvVM az öko-címke és környezetbarát minősítő rendszerek 
megismertetésére, ismertségének javítására 3 éves marketing és kommunikációs stratégiát 
dolgozott ki. Első lépésként kialakításra került az öko-címke honlap a KvVM Weblapján. 
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Alprogram: Jogalkotási feladatok (2000-2002): A hazai jogszabályok harmonizációjának 
megteremtése, a környezetbarát és öko-címkézett termékek elterjesztésének gazdasági 
eszközökkel való preferálása. 

Elkészült a közösségi öko-címke rendelet átvételét biztosító kormányrendelet szakmai 
tervezete, valamint a nemzeti környezetbarát minősítési rendszer harmonizációját megvalósító 
KvVM rendelet szakmai tervezete, a hatásvizsgálatokkal együtt. 

Alprogram: Az öko-címke rendszer működési rendjének kialakítása (2000-2002): 
Életútelemzésen(LCA) alapuló öko-címke rendszer intézményrendszerének, jogi, szervezeti, 
működési rendjének, financiális hátterének kidolgozása; az LCA intézményének kialakítása. 
Az uniós tapasztalatokat felhasználva intézményfejlesztési tervet dolgoztak ki, mely meg is 
valósult az öko-címkézési rendszer koordinációs feladatait ellátó Környezetbarát Termék Kht-
nál. A technikai fejlesztés során beszerzésre kerültek azok az eszközök, berendezések, melyek 
az uniós feladatok ellátásához szükségesek. 

Az öko-címke termékminősítések ellátására való felkészülésként a hivatkozott időszakban 
megkezdődtek a szakterületi szakértői kijelölések. 

Alprogram: Életútelemzés (LCA) mintaprojekt kialakítása (2000-2002): Valamely 
termékcsoportra az EU öko-címkézési gyakorlatának megfelelő életútelemzés mintaprojekt 
kidolgozása. 

Modell életútelemzés alapján előtanulmányok készültek az EU gyakorlatnak megfelelő 
életútelemzés /LCA/ vizsgálat megvalósítására. 

Tervezett finanszírozás: 130 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 23,6 millió Ft KvVM, 3 millió Ft KvVM-KAC. 

 

V. 3. MEZŐGAZDASÁG, ERDŐ- ÉS VADGAZDÁLKODÁS 
 

Program: Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (2000-től folyamatos) (MG.II.1.) 
Rövid programleírás: Területi alapú agrár-környezetvédelmi támogatási rendszer beindítása 
a környezetkímélő gazdálkodási módok elterjesztése érdekében. 

Program előrehaladás: 2002-ben elindult a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 
(NAkP), amely a természeti erőforrások fenntartható használatát, a természeti értékek 
fenntartását és az EU környezetvédelmi követelményeinek teljesítését egyaránt szolgálja. A 
NAkP hozzájárul az agrárpiaci irányítási szabályok megreformálásához, a környezet- és 
természetkímélő mezőgazdasági technológiák elfogadtatásához, népszerűsítéséhez, az 
ökológiai adottságokra épülő gazdálkodás arányának növekedéséhez. 

A NAkP 2002. évi pályázati felhívására 5321 db pályázat érkezett, amelyből 2691 pályázat 
nyert anyagi támogatást.  

A NAkP befejezése 2008-2010-re várható, teljes körű megvalósításával elérhető, hogy 
egészséges, természeti és táji értékekben gazdag környezetben biztonságos legyen az 
élelmiszertermelés, a gazdák jövedelme megsokszorozódjon és fejlett infrastruktúra épüljön 
ki vidéken is. 

Tervezett finanszírozás: számszerűsítés nélkül FVM. 

Megvalósult finanszírozás: 2 300 millió Ft FVM, 300 millió Ft KvVM KAC. 

 64



 

Program: Magyarország Agrárstruktúra Átalakítási és Vidékfejlesztési Programja 
(MG.II.2.) (1999-től folyamatos) 

Rövid programleírás: EU-SAPARD Előcsatlakozási Program keretében a fenntartható 
mezőgazdaság és vidékfejlesztés kialakítását célzó intézkedések kidolgozása. 
Program előrehaladás: Az 1999. és 2000. évi FVM keretből 1, 2 Mrd Ft kifizetésével a 
feladat teljesült. Az FVM kérte a feladat jelölt helyről való törlését. 
Tervezett finanszírozás: számszerűsítés nélkül FVM. 

Megvalósult finanszírozás: a feladat törlése miatt nem volt. 

 

Program: Erdőtelepítés és erdőszerkezet átalakítás, fásítás (1992-től folyamatos) (MG.I.1.) 

Rövid programleírás: Erdőterület növelés (30 000 hektár új erdő telepítése mezőgazdasági 
területeken), a folyamatban lévő erdőtelepítések ápolása, pótlása és a befejezettek ápolása. 

Program előrehaladás: Az erdőtelepítés hozzájárul az NKP általános céljaihoz, nevezetesen 
azon problémák komplex megoldásához, melyek az egészségkárosodás, a természeti 
erőforrások és természeti értékek rövidtávon bekövetkező, visszafordíthatatlan károsodásának 
megelőzésére szolgálnak. 

Az erdőtelepítés 2001-ben 15 408 hektáron, míg 2002-ben 15 176 hektáron valósult meg. A 
folyamatban lévő erdőtelepítések ápolása, pótlása és a befejezettek ápolása is megtörtént 
2001-ben 83 311 hektáron, 2002-ben pedig 96 096 hektáron. 

Az erdőtelepítés a 2001. és 2002. években is az agrárprogram részét képezi.. A tervezettnél 
közel 600 hektárral több, összesen 30 600 hektár erdő telepítése valósult meg a két év során.  

Tervezett finanszírozás: számszerűsítés nélkül FVM, 170 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 11 165 millió Ft FVM. 

 

Program: Erdővédelmi mérő és megfigyelő rendszer működtetése (MG.III.1./2000.) 

Rövid programleírás: Monitoring rendszer működtetési feltételeinek biztosítása, folyamatos 
adatgyűjtés, elemzés a károsítások mérséklésére. 

Program előrehaladás: Az Erdővédelmi Mérő- és Megfigyelő Rendszer működtetése 
hozzájárul az NKP általános céljaihoz, nevezetesen hozzájárul azon problémák komplex 
megoldásához, melyek az egészségkárosodás, a természeti erőforrások és természeti értékek 
rövidtávon bekövetkező visszafordíthatatlan károsodásának megelőzésére vezetnek. 

Az Állami Erdészeti Szolgálat az erdővédelmi hálózat 4 x 4 km-es pontjain elvégezte erdeink 
egészségi állapotának vizsgálatát. Az erdőtelepítéssel érintett területeken elhelyezett hálózati 
pontokkal folyamatosan bővül a rendszer, eszközei korszerűsödnek. A bővülés 2001-ben négy 
új mintapontot jelentett. Összesen 1141 mintaponton 26 808 mintafát minősítettek. 2002-ben 
1143 mintaponton 26 921 mintafa került minősítésre. Négy új pont létesítése mellett két 
mintapontot meg kellett szüntetni a terület művelési ágának megváltozása miatt. 

Az Erdővédelmi Mérő- és Megfigyelő Rendszer működtetése 2001-2002-ben zavartalan volt. 
A Rendszer működésének nemzetközi szabályai nem változtak, a mért adatokból valós 
következtetések vonhatók le. Az 1987 óta folyamatosan megfigyelt, mért és értékelt idősor 
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alapján megállapítható, hogy a magyarországi erdők egészségi állapota nem romlott, átlagban 
jó-közepes szinten stabilizálódott. 

Tervezett finanszírozás: nem voltak tervezett irányszámok. 

Megvalósult finanszírozás: 420 millió Ft FVM. 

 

Program: Vadon élő nem védett állatvilág tartamos hasznosítása (1991-2009) (MG.III.2.) 

Rövid programleírás: A vadvédelmi és vadgazdálkodási monitoring program beindítása, a 
vadgazdálkodási feladatokhoz tudományos információk gyűjtése. 

Program előrehaladás: A vadgazdálkodási ágazat irányításában alapelvként fogalmazódik 
meg a természeti rendszerek fenntartható hozamaival való tartamos gazdálkodás, amely 
egyben a természeti rendszerek védelmét is magába foglalja. A vadvédelmi és 
vadgazdálkodási monitoring program beindítása, a vadgazdálkodási feladatokhoz tudományos 
információk gyűjtése egyben a természetszerű gazdálkodási módszerek elterjedését, illetve a 
természetes vadállomány pótlását, illetve védelmét is szolgálja.  

A vadon élő nem védett állatvilág védelmére és tartamos hasznosítására, élőhelyének 
megőrzésére és fejlesztésére az FVM élőhelyfejlesztési pályázatok útján biztosított forrást. 
Ezen kívül a vadon élő természetes vadállomány védelmét kutatási témák is szolgálták. 

Tervezett finanszírozás: számszerűsítés nélkül FVM. 

Megvalósult finanszírozás: 510 millió Ft FVM. 

 

V.4. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTÁS 
 

Program: Volán társaságok autóbusz beszerzéseinek támogatása a menetrend szerinti 
személyszállítás fejlesztése érdekében (folyamatos) (KÖZ.I.1.) 

Rövid programleírás: 10-11 év átlagéletkorú VOLÁN autóbusz-állomány korszerűsítése és 
fiatalítása, az üzembiztonság növelése. 

Program előrehaladás: Az NKP általános céljainak megfelelően a VOLÁN társaságok 
autóbusz állományának fiatalításához, korszerűsítéséhez a GKM szakmai ismérvek alapján 
elosztotta a támogatást a VOLÁN társaságok között, megbízottja útján nyílt közbeszerzési 
pályázatot írt ki az autóbuszgyártók részére. A GKM irányításával folyó VOLÁN autóbusz-
rekonstrukció során a költségvetési támogatás felhasználásával és a VOLÁN társaságok saját 
forrásából a két év alatt 702 db új, korszerű autóbuszt szereztek be és helyeztek üzembe. 

A KAC pályázati rendszerében elnyert támogatások segítségével beszerzett autóbuszok:  
− Levegőtisztaság-védelem Tatabányán, a Vértes Volán Rt.-nél. 
− 14 db EURO III normát kielégítő autóbusz beszerzése a Zala Volánnál. 
− EURO III normát kielégítő autóbuszok beszerzése Veszprém és Balatonfüred telephelyre 

a helyközi személyszállítás korszerűsítésére a Balaton Volán Rt.-nél. 
− EURO III előírásnak megfelelő motorral szerelt autóbuszok beszerzése a Miskolc Város 

Tömegközlekedési Rt.-nél. 
− Vas megye légszennyezettségének csökkentése környezetkímélő motorral szerelt autóbusz 

üzembe állításával a Vasi Volánnál. 
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− 5 db EURO III normát kielégítő autóbusz beszerzése a Bács Volánnál. 
− Ikarusz autóbuszok kiváltása EURO III beszerzésével a Volánbusz Rt.-nél. 
− EURO III buszok beszerzése a Kapos Volánnál. 
− EURO III motorú autóbuszok beszerzése a Jászkun Volánnál. 

Tervezett finanszírozás: 800 millió Ft KöM-KAC, számszerűsítés nélkül KöViM, 
6 008 millió Ft gazdálkodók. 

Megvalósult finanszírozás: 262 millió Ft KvVM-KAC, 6 508 millió Ft GKM, 992 millió Ft 
VOLÁN saját forrás. 

 

Program: Az országos közforgalmú kikötőhálózat infrastruktúrájának továbbfejlesztése 
(1992-2012) (KÖZ.I.2.) 

Rövid programleírás: Az áruforgalom vízi úton bonyolódó részarányának növelése, a közúti 
tranzit kamionforgalom minél nagyobb részének vízi útra terelése. 

Program előrehaladás: A 2001. évi 5,2 millió tonna vízi áruforgalom 2002-ben 5,6 millió 
tonnára nőtt, alapvetően az országos közforgalmú kikötőhálózat infrastruktúrájának 
fejlesztése eredményeként. 

A szűk források hiányában jelentősebb infrastruktúrafejlesztések a győr-gönyüi országos 
közforgalmú kikötőben történtek, előkészítve az EU támogatások segítségével megépíteni 
kívánt kombinált áruforgalmi terminált. A projekt szerepel a Kohéziós Alap javasolt 
projektjei között. 

A GKM kikötőfejlesztési forrásainak egy részét – kormányhatározat alapján – a vízi 
határátkelőhelyek fejlesztésére kellett fordítania. Ennek keretében megvalósult Győr-Gönyű, 
Baja vízi határátkelőhellyé fejlesztése. Folyamatban van Mohács, Szeged, Esztergom 
határkikötők fejlesztése. 

Tervezett finanszírozás: 900 millió Ft KöViM, 200 millió Ft gazdálkodók. 

Megvalósult finanszírozás: 300  millió Ft GKM. 

 

Program: Kombinált fuvarozási módok elterjesztése (1992-2005) (KÖZ.I.3.) 

Rövid programleírás: Kombi terminálok fejlesztése, speciális kombi járművek beszerzése, 
működési támogatás, nemzetközi kombinált egyezmények kialakítása. 

Program előrehaladás: Elkészült a GYESEV Soproni Kombitermináljának kapacitásbővítő 
beruházásaként a Ro-La vágányok villamosítása és új bakdaru felállítása. A konténerirányító 
rendszer kapacitásbővítése a beszámolás időszakában folyamatban volt. Szintén folyamatban 
volt a Szeged-Kiskundorozsma Ro-La terminál kapacitásbővítő beruházása. Számítógépes 
konténerirányító rendszer valósult meg Sopronban, Szombathelyen, Pécsen, Szegeden, 
Szolnokon és Budapesten. 

Tervezett finanszírozás: 1 040 millió Ft KöM-KAC, 2 600 millió Ft KöViM, 650 millió Ft 
gazdálkodók. 

Megvalósult finanszírozás: 2 600 millió Ft GKM. 
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Program: A vasúti fővonalak fejlesztése (2000-2003) (KÖZ.I.4.)  

Rövid programleírás: Felsőzsolca-Hidasnémeti, Bp.Rákos-Szolnok, Cegléd-
Kiskunfélegyháza, Zalalövő-Boba, Bp.-Cegléd-Szolnok, Bp.-Hegyeshalom vonalakon 
pályarehabilitáció, szintentartás. 

Program előrehaladás: A munkák tervszerűen haladtak, részben befejeződtek, részben 
többéves beruházási projektek. 

Tervezett finanszírozás: 34 000 millió Ft KöViM. 

Megvalósult finanszírozás: 17 000 millió Ft GKM (ISPA támogatással) 

 

Program: Településeket elkerülő utak építése (KÖZ.I.5.) 

Rövid programleírás: A városi átkelési szakaszokat tehermentesítő utak, építése tartalmazva 
az utólagos zajárnyékoló fal építéseket is. 

Program előrehaladás: A településeket elkerülő utak építése több környezeti probléma 
megoldását segíti. Ezek az utak tehermentesítik a települések átkelési szakaszait az átmenő 
forgalomtól, különösen a nehézgépjárművektől. A településeken csökken a légszennyezés és a 
zajterhelés, javul a lakosság életminősége. 

A programban vizsgált két év alatt 25 km két sávos, korszerű, új út épült, és megkezdődött 70 
km elkerülő út építése, amelyek többségében befejezés előtt állnak. 

Átadásra került többek között: a 74. sz. főút Zalaegerszeget, a 83. sz. főút Pápát (I. ütem), 3. 
sz. főút Novajidrányt, 56. sz. főút Szekszárdot (III. ütem), 86. sz. főút Zanatot elkerülő 
útszakasza, valamint a 85. sz. főút Fertőszentmiklóst tehermentesítő szakasza, és a 
Kiszombort elkerülő új határátkelőhöz vezető út. 

Folyamatban van a 4. sz. főút Hajdúszoboszlót, a 63. sz. főút Székesfehérvárt, 4. sz főút 
Törökszentmiklóst, 61. sz. főút Kaposvárt elkerülő szakaszok építése. 

Tervezett finanszírozás: 7 319,5 + 11 134,8 millió Ft KöViM-UFCE 

Megvalósult finanszírozás: 7 806 + 14 392 millió Ft GKM-UFCE, 1 284 millió Ft PHARE, 
219 millió Ft önkormányzatok. 

 

Program: A hajópark rekonstrukciója az áruszállítás minél nagyobb mértékű vízi útra 
terelésének érdekében (2001-2006) (KÖZ.II.1.) 

Rövid programleírás: A dunai hajópark technológiai megújítása, a Duna-Rajna forgalom 
kiszolgálására képes önjáró hajók számának növelése, korszerű technológiák bevezetésének 
elősegítése. 

Program előrehaladás: A MAHART sikeres pályázata alapján támogatásban részesült 
középkategóriás utasszállító hajóin a főmotor típuscseréje, amelye hozzájárult ezen hajók 
dízelmotorjai szennyezőanyag-kibocsátásának csökkentéséhez.  

Tervezett finanszírozás: 200 millió Ft KöM-KAC, 100 millió Ft gazdálkodók. 

Megvalósult finanszírozás: 28 millió Ft KvVM-KAC. 
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Program: Kerékpárút hálózat fejlesztése (KÖZ.II.2.)  

Rövid programleírás: A kerékpárút hálózat fejlesztése a településeken, az árvédelmi 
töltéseken, valamint a Balaton körül. Kerékpárút hálózat hiányzó elemeinek megépítése 
(önkormányzatok és VÍZIG-ek számára pályázati úton). 

 

Program előrehaladás:  
A két év során pályázati támogatással 169 km kerékpárút épült meg, továbbá 60 km önálló 
kerékpárút a Balaton körül a tó körüljárhatóságát célul kitűző program keretében. 

A Balaton körüljárhatóságára vonatkozó kormányhatározat eredményeként a 202 km Balaton 
körüli kerékpáros útvonalból (ebből 95 km önálló kerékpárút) 12 km kivételével a 
körüljárhatóság 2002. év végére megvalósult. A hiányzó szakaszok a régészeti feltárások és a 
terület megszerzési nehézségek megoldása után a 2003. évben elkészülnek.  

A turisztikai célú kerékpárút építési pályázatokat a TUC és az UFCE közösen bonyolította le. 
(Az UFCE megbontott adatai: a pályázati + Balatoni program) 

Szarvas Város Önkormányzata a 44-es főút felőli részen az Erzsébet-ligeti kerékpárút 
nyomvonal mentén pihenésre alkalmas terület és védősáv kialakítására pályázott sikerrel a 
KAC-ból. 

Tervezett finanszírozás: 300 millió Ft GM-TUC, 200 millió KöM-KAC, 1 700+930 
KöVIM-UFCE, 250 millió Ft önkormányzatok. 

Megvalósult finanszírozás: 279 millió Ft GKM-TUC, 1 785+1 132 GKM-UFCE, 
550 millió Ft önkormányzatok, 1 millió Ft KvVM-KAC, 5, 8 millió Ft MeH. 

 

Program: Vasúti gördülő állomány és infrastruktúra fejlesztése, felújítása (folyamatos) 
(KÖZ.II.3.)  

Rövid programleírás: A tömegközlekedés személyszállításon belüli részarányának 
megtartása, jövőbeni növelése érdekében a járműállomány és az infrastruktúra 
rekonstrukciója, fejlesztése. 

Program előrehaladás: A KAC pályázatból a MÁV számára megítélt keretből a könnyű 
dízel motorkocsik forgalomba állítása folyt a személyszállítás korszerűsítése érdekében a nem 
villamosított vonalakon. 

Tervezett finanszírozás: 2 000 millió Ft KöM-KAC, 3 400 millió Ft külső forrás. 

Megvalósult finanszírozás: 500 millió Ft KvVM-KAC.  

 

Program: Közlekedési tarifaközösség kialakításának előkészítése (KÖZ.II.4.) 

Rövid programleírás: A tömegközlekedés vonzóvá tétele érdekében különböző közlekedési 
vállalatok közötti közlekedési szövetség kialakítása. 

Program előrehaladás: A programban előrehaladás nem történt. 

Tervezett finanszírozás: 200 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: nem volt. 
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Program: "Közlekedés és Környezetvédelem" hosszú távú akcióprogram kidolgozása (2000-
2001) (KÖZ.III.3.) 

Rövid programleírás: A környezetbarát közlekedési szerkezet kialakítása, fenntartása, a 
közlekedésből származó környezetterhelés csökkentése érdekében. 

Program előrehaladás: A „Közlekedés és Környezetvédelem” hosszú távú akcióprogram 
szakmai anyagának előkészítése a KöM és a KöViM együttműködésével megtörtént. 

Tervezett finanszírozás: 6 millió Ft KöM-KAC, 3 millió Ft KöViM. 

Megvalósult finanszírozás: 9 millió Ft KvVM-KAC. 

 

V. 5. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 
 

Program: Logisztikai Szolgáltató Központok (LSZK) fejlesztése (1992-2010) (VERS.I.1.) 

Rövid programleírás: Logisztikai szolgáltató központok magyarországi hálózata létesítésének 
előkészítése, koncepció kidolgozás a kombiterminálokkal összhangban, infrastruktúra 
fejlesztés. 

Program előrehaladás: Folytatódott a Logisztikai Szolgáltató Központok fejlesztése, főleg 
számítógépes informatikai rendszerek kiépítésével, Székesfehérváron, Debrecenben, 
Sopronban és Szolnokon. A Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK) építésénél 
megtörtént a műszaki tervezés, a földterület kiváltása és elkészült az I/A ütem. 

Tervezett finanszírozás: 660 millió Ft KöViM. 

Megvalósult finanszírozás: 660 millió Ft GKM. 

 

Program: Széchenyi Terv, turizmus alprogram (VERS.II.2.) 

Rövid programleírás: Magyarország turisztikai kínálati struktúrájának minőségi irányú 
átalakítása, a turizmus fenntartható fejlődésének elősegítése. 

Program előrehaladás: A Széchenyi Terv turizmus alprogramja keretében, a környezet 
védelméhez kapcsolódó támogatással és fejlesztésösztönzéssel az alábbi intézkedések 
valósultak meg a beszámolás időszakában: 
− kastélyok turisztikai hasznosítása (2001-ben 7, 2002-ben 2 kastély), 
− várak turisztikai hasznosítása (2001-ben 11, 2002-ben 2 vár), 
− települések zöldfelületének növelése, rekonstrukciója (2001-ben 138, 2002-ben 169 

településen), 
− falusi turizmus fejlesztése (környezetbarát szolgáltatások) (14 szolgáltató), 
− ökoturizmus fogadókapacitásának fejlesztése (látogató központok, tanösvények, 

tájékoztató rendszerek) (2001-ben 20, 2002-ben 9 természetvédelmi szervezet), 
− a lovasturizmus minőségi fejlesztése (20 szolgáltató), 
− horgászturizmus fejlesztése (27 szolgáltató), 
− viziturizmus infrastruktúrájának fejlesztése (4 szolgáltató), 
− kerékpáros turizmus (kerékpáros szolgáltatások - 11 szolgáltató), 
− világörökségi helyszínek (turisztikai szolgáltatás, információ - 14 támogatási cél), 
− vallási turizmus (kegyhelyek, egyházi műemlékek, tájékoztató- információs rendszerek – 

(2001-ben 77, 2002-ben 93 egyházi szervezet), 
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− technikai örökség integrált védelme (25 helyszín), 
− turisztikai térségek pályázatai (környezetbarát turisztikai fejlesztések- környezeti 

infrastruktúra, település higiéné, ökoturisztikai marketing). 

A GM-ISM megállapodás által megvalósult közös pályáztatás keretében mód nyílt az ifjúsági 
turizmus és természetjárás céljára szolgáló, nem kereskedelmi szálláshelyek felújításának és 
újak létesítésének támogatására. 2001-ben 130 szervezet, 2002-ben 80 szervezet kapott 
támogatást.  

A támogatási összeget pályázati úton, utófinanszírozás formájában kapták meg a pályázók 
(egyesületek, önkormányzatok, nemzeti park igazgatóságok, erdőgazdaságok). A program 
koordinátora, a Turisztikai Hivatal kis összegű projekteket részesített támogatásban, minél 
több szolgáltatót bevonva ezzel a turizmusfejlesztésbe.  

Tervezett finanszírozás: 5 000 millió Ft GM TUC. 

Megvalósult finanszírozás: 5 754 millió Ft GM TUC, 5 752 millió Ft gazdálkodók, 
200 millió Ft KvVM KAC, 200 millió Ft NKÖM, 75 millió Ft GYISM, 32 millió Ft 
szervezetek. 

 

 71



VI. A FŐVÁROSI AGGLOMERÁCIÓ ÉS A BALATON RÉGIÓ 
ÉRTÉKELÉSE 

VI. 1. A FŐVÁROSI AGGLOMERÁCIÓ 
 

A Fővárosi Agglomeráció nevesítetten csupán a 2001-2002. évi Intézkedési Terv egyik 
programjának (HUL.II.3.) alprogramjában szerepel. Azonban számos további program 
keretében történtek a Főváros és agglomerációja környezeti állapotának javítását célzó 
intézkedések.  

Program: Villamos-meghajtású tömegközlekedés fejlesztése, rekonstrukciója (LEV.II.1.) 
Program: Gépjárművek környezeti jellemzőinek javítása, korszerűtlen közlekedési eszközök 
lecserélése, ellenőrzések korszerűsítése (LEV.II.2.) 
Program: Az EU csatlakozás előkészítése a levegőtisztaság-védelem területén (LEV.III.1.) 
Program: Vízkészletgazdálkodási létesítmények vízminőség-javítást célzó műszaki 
beruházásai (VÍZ.I.5.) 
Program: Települési szennyvízelvezetési és tisztítási Nemzeti Program (1996-2015) 
(VÍZ.I.6.) 
Program: Felszíni vízkészletek monitoring rendszerének fejlesztése (VÍZ.III.1.)  
Program: Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram (NEKAP) (EG.III.2.)  
Program: Barlangok védelme, kutatása, bemutatása (TV.I.8.) 
Program: Nemzeti Örökség Program; Királyi városok rekonstrukciója; Hollókő 
Világörökség megóvása; Millenniumi beruházások (2000-2002) (MEV.II.1.)  
Program: Az egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 
(2000-2002) (MEV.II.2.)  
Program: Települési hulladékkezelési program (HUL.II.3.)  
Program: Fővárosi Hulladékhasznosító Mű korszerűsítése (2000-2002) (HUL.II.3/E 
alprogram) 
 

 

VI.2. A BALATONI RÉGIÓ 
 

Program: Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem beruházás befejezése (VÍZ.I.2.) 

Rövid programleírás: A Balaton vízminőségének védelme érdekében tározótér kialakítása, 
belvíz öblözetek kialakítása, távközlés-távjelzés megvalósítása. 

Program előrehaladás: 2001-ben a már elkészült, de még üzembe nem helyezett művek 
készültségi szintentartási munkái mellett folytatódtak a régészeti feltárási munkák, a 
folyamatfeltáró vizsgálatok, a hidroökológiai monitoring kiépítése és a növénytérképezés. 
Elkészült a beruházási program 2001. évi aktualizálása, a módosított vízkormányzás 
tanulmányterve és az ehhez kapcsolódó engedélyezési tervek. A Keszthelyi-Hévízi belvíz 
öblözetben az északi terület lezárása, övcsatorna kotrás, töltés helyreállítás és távjelzési 
beruházások folytak. 

2002-ben kiépültek a módosított vízkormányzás egyes létesítményei, megtörtént a 
völgyelzárás áthelyezése. 90 %-os készültségi szintig elkészült az Ingói-berek 
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vízszintszabályozó csatornája. Az előző évben megkezdett munkák folytatása mellett vízjogi 
létesítési engedélyt adtak ki Garabonc – Nagyrada – Zalamerenye – Zalaszabar községek 
szennyvíz-bevezetési főműveinek megvalósítására. 

Tervezett finanszírozás: 1 200 millió Ft KöViM. 

Megvalósult finanszírozás: 1 200 millió Ft KvVM. 

 

Program: A Balatoni Intézkedési Terv végrehajtása (VÍZ.I.3.) 

Rövid programleírás: A Keszthelyi-öböl rétegkotrása, Sió felső szakasz rekonstrukciója, 
nádgazdálkodás, partvédő művek felújítása, betorkolló vízfolyások torkolati szakaszának 
rendezése. 

Program előrehaladás:  
Az 1038/1999.(IV.21.) Korm. határozattal módosított 1068/1996. (VI.21.) számú Korm. 
határozat a Balaton ökológiai állapotának védelmére és a vízminőség javítására vonatkozó 
intézkedési tervről 2001-re és 2002-re is számos olyan feladatot határozott meg, amelyek 
végrehajtásáért első helyen a KöM/KvVM tartozott felelősséggel.  

− A Balatont érő külső és belső tápanyagterhelés csökkentése érdekében 2001-ben hatályba 
lépett, a Balaton és vízgyűjtője vizeinek vizsgálati és minősítési rendjéről szóló 16/2001. 
(K. Ért. 7.) KöM-KöViM-EüM együttes utasítás.  

− A légköri nedves és a száraz kiülepedés meghatározásához kiépült a mérőállomás, 
beszerezték a szükséges eszközöket. 2002-ben lefolytatták az alapvizsgálat első két 
évszakát, a második két évszakra és az értékelésre 2003-ban kerül sor, végrehajtója az 
OMSZ. 

− A pontszerű forrásokból származó szennyezőanyag terhelés ellenőrzése, szabályozása, a 
szennyvíztisztítási fejlesztések felmérése megtörtént. A rákötések arányának növelésére 
javaslat készült. A Kis-Balaton hatásának ellenőrzése rendszeres vizsgálatokkal folyt. 

− A Balaton belső tápanyag terhelésének csökkentése érdekében üledékmonitort 
üzemeltettek. A Kis-Balaton tározóinak mederüledékét rendszeresen vizsgálták. 

− Folytatódott a Keszthelyi-öböl lepelkotrása, melynek során 2001-ben 84 ha területről 
105 000 m3, 2002-ben 83 ha területről 100 000 m3 laza iszapot távolítottak el. 

− A Balatont érő diffúz bel- és külterületi szennyezés terhelésének csökkentése érdekében 
automata mintavevőket üzemeltettek. A külső terhelés vizsgálatát nagy gyakorisággal, a 
belterületi vizek terhelés vizsgálatára kijelölt mintaterületeken elvégezték.  

− Intézkedési Terv készült a partmenti települések belterületi vízrendezésre. 
− 2001-ben elvégezték a vízminőségvédelmi tározók, szűrőmezők és torkolati művek 

hatékonysági vizsgálatát, és folytatódott a torkolati művek építése, a vízfolyások 
rendezése is. 2002-ben elkészült a szűrőmező fejlesztési program. 

− Elkészült a balatoni maximális szabályozási vízszint emelésének kockázatelemzése. 2002. 
decemberében jogerőssé vált a tó új vízszint-szabályozási rendjének üzemeltetési 
engedélye. 

− A Sió-csatorna mederrendezési munkái folytatódtak. 2001-ben a Siófoki zsilip 
rekonstrukciója keretében a felsőpályás emelő berendezések cseréje megtörtént. 2002-ben 
elkészült a Siófoki zsilip betonszerkezete felújításának I. szakasza. Folytatódott és 
befejeződött a partvonal-szabályozási tervek készítése. 

− Megjelent a „Felszíni vizek üledékében lévő, biológiailag hozzáférhető foszfortartalom 
meghatározása algateszttel” nevű szabvány. 

 73



− Feladatként jelent meg a KD KöFe koordinációjával működő Balatoni Adatbank és 
Információs Rendszer felújítása (hardver és szoftver), az ezt segítő monitoring rendszer 
üzemeltetése, korszerűsítése, a közvélemény rendszeres tájékoztatásához szükséges 
további mérések elvégzése, a Balaton mindenkori (elsősorban az üdülési szezonban) 
állapotáról szóló vizsgálatokról gyorsjelentések, tájékoztatók, sajtóanyagok készítése. 

− További feladat volt az új Balatoni és Velencei-tavi Tájékoztató rendszer üzemeltetése, az 
információk megjelentetése az Interneten, a KöM/KvVM honlapján. 

− Kiadvány készült a Balatonról, megjelenése 2002. márciusában, javítása és utánnyomása 
2002. novemberében várható. 

Tervezett finanszírozás: 210 millió Ft KöM, 400 millió Ft KöViM. 

Megvalósult finanszírozás: 604,8 millió Ft KvVM. 

 
A Balatoni Régióhoz kapcsolódó további programok, melyek a jelentés más részein 
találhatók: 

Program: Védett természeti területek arányának emelése (TV.I.4.) – A Balaton Felvidéki 
Nemzeti Park bővítése 

Program: Az egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 
(2001-2002) (MEV.II.2.) – Tihany, Apátsági templom felújítása 

Program: Kerékpárút hálózat fejlesztése (KÖZ.II.2.) – A kerékpárút hálózat fejlesztése a 
Balaton körül 

Program: Széchenyi Terv, turizmus alprogram (VERS.II.2.) – Regionális turisztikai 
pályázatok 
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VII. AZ NKP MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK 
ÉRTÉKELÉSE A 2001-2002. ÉVI INTÉZKEDÉSI TERV 
VONATKOZÓ PROGRAMJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 

VII.1. KUTATÁS, MŰSZAKI FEJLESZTÉS 
 

Program: A Környezetvédelmi Minisztérium K+F feladatai (VERS.III.5.) 

Rövid programleírás: Állapotfelmérés és -értékelés, információs rendszerek korszerűsítése, 
jogi-, gazdasági és műszaki szabályozó rendszer, nemzetközi egyezmények megalapozása. 

Program előrehaladás: A KöM K+F Terv feladataival kapcsolatos kutatások keretében a 
tárca számos szakterületén rendkívül szerteágazó módon folytak (stratégiák, koncepciók, 
jogszabályok, gazdasági szabályozók, információs rendszer, nemzetközi egyezmények és 
együttműködés stb.) a tárcafeladatok tudományos megalapozását szolgáló kutatások. E 
kutatások eredményei közvetlenül hasznosultak a tárca irányítási és hatósági 
tevékenységében. 

Tervezett finanszírozás: 457,6 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 287,9 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Országos Környezettudományi és Természetvédelmi Pályázati Rendszer 
(VERS.III.6.) 

Rövid programleírás: A környezet- és természetvédelem átfogó, alkalmazott kutatási 
feladatainak meghatározása, a tárcán kívüli kutatóhelyek bekapcsolása a feladatok 
megoldása érdekében. 

Program előrehaladás: A környezetvédelmi és természetvédelmi átfogó, alkalmazott 
kutatási feladatok meghatározásában, a kialakított K+F prioritások alapján a pályázatok 
jelentős mértékben hozzájárultak a környezeti állapot és annak változásainak rögzítéséhez, a 
kedvezőtlen változások kimutatásához, azok megelőzéséhez, a törvényi szabályozáshoz, az 
államigazgatási és szakhatósági munka elmélyítéséhez, a BAT és BEP gyakorlatok 
értékeléséhez és azok széleskörű elterjesztéséhez, az EU kutatási programjához és a kétoldalú 
tudományos együttműködések megalapozásához. 

Tervezett finanszírozás: 339,8 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 234,8 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Országos Környezetvédelmi Műszaki Fejlesztési Pályázati Rendszer (VERS.III.7.) 

Rövid programleírás: A környezetvédelmi technológia, termék, minőségügy és infrastruktúra 
műszaki fejlesztési projektek kidolgozása. Pályázati rendszer működtetése az OM 
koordinációjával. 

Program előrehaladás: A KvVM (korábban KöM) és az OM közötti évente megkötött 
megállapodások keretében tovább folytatódtak a közös finanszírozásban folyó kutatások. A 
pályázat alapvető célkitűzése, hogy állami eszközökkel is elősegítse a környezetszennyezés 

 75



megelőzését, illetve csökkentését eredményező és a környezetre kisebb terhelést jelentő 
technológiák és termékek kifejlesztését, valamint a hazai környezetvédelmi ipar 
versenyképességének javítását. Az ebben a szellemben született pályázatok eredményei 
elsősorban a vállalkozói szférában hasznosulnak, s a környezetszennyezés csökkentésében 
érzékelhetők. 

Az 1999. óta folyamatosan működtetett Környezetvédelmi Műszaki Fejlesztési Pályázat 2001. 
és 2002. évi prioritásai és a pályázható témakörök az NKP általános céljaival összhangban 
lettek meghatározva.  

Témakörök (az első négy témakör szakmai prioritást élvez): 
− termelési technológiák hulladék-kibocsátásának csökkentése, megszüntetése, „tisztább” 

termékek fejlesztése; 
− az energetikai és közlekedési eredetű környezetszennyezés csökkentését eredményező 

eljárások, berendezések, megújuló energiaforrások alkalmazása; 
− a szennyvíztisztítás hatékony – elsősorban kistelepüléseken alkalmazható – módszerei, 

berendezései; 
− a hulladékok energetikai és termelési célú hasznosítási eljárásai, berendezései, a korszerű 

hulladékártalmatlanítás módszerei, eszközei; 
− a talaj, a felszín alatti és felszíni vizek, valamint a levegő tisztaságát javító eljárások, 

eszközök fejlesztése; 
− versenyképes környezetvédelmi célú gépek, berendezések fejlesztése; 
− képzési tevékenység a környezetvédelmi tudatosság fokozására. 

A pályázatok döntés előkészítését 2001-ben a korábbi 2 évhez hasonlóan egy Tárcaközi 
Bizottság, 2002-ben szakértőkből álló Szakmai Bizottság végezte, független szakértői 
vélemények figyelembe vételével, kétlépcsős elbírálás alapján. A támogatás mértéke 5-75 
millió Ft volt. A KMÜFA pályázatok egységes feltételrendszerének kialakítása miatt 2002-
ben változtak a pályázat pénzügyi feltételei: a pályázók a szervezet típusától függetlenül 
vissza nem térítendő támogatást nyertek, a költségvetési intézményeknek (egyetemek, 
kutatóintézetek) saját forrást nem volt kötelező biztosítani, valamint lehetőség nyílt 
konzorciumi pályázatok benyújtására. 

A KvVM-OM közös finanszírozású pályázatainak eddigi eredményeiről a pályázók mindkét 
évben nyilvános Környezetvédelmi Fórumon számoltak be. Előadásaik anyaga az OM 
honlapján megtalálható. A bemutatók és az eddigi írásos beszámolók, jelentések alapján a 
pályázat eredményesnek és feltétlenül folytatandónak ítélhető.  

Tervezett finanszírozás: 200 millió Ft KöM-KAC, 1 600 millió Ft OM-KMÜFA. 

Megvalósult finanszírozás: 200 millió Ft KvVM-KAC, 1 600 millió Ft OM-KMÜFA. 

 

Program: KöM-MTA Kutatási Együttműködési Program (2000-2002) (VERS.III.8.) 

Rövid programleírás: A környezet- és természetvédelmi szakterületen átfogó, 
interdiszciplináris kutatások végzése, az MTA és intézményhálózatának bevonásával. 

Program előrehaladás: A KöM-MTA közötti kutatási együttműködési megállapodás 
keretében tudományos igényű, nagy horderejű komplex projektek valósultak meg, 
hozzájárulva az EU-s csatlakozásunkat elősegítő környezet- és természetvédelmi feladatok 
megalapozásához: 
− Környezeti és környezetvédelmi hatások vizsgálata, különös tekintettel az új „Európai 

Unió területfejlesztése perspektívák” c. dokumentum tartalmi vonatkozására. 
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− A légszennyezés környezetre gyakorolt komplex hatásának vizsgálata. 
− A mező- és erdőgazdaság termelési folyamatainak és a biodiverzitása védelmének 

összehangolása. 
− Szerves szennyező anyagok viselkedésének vizsgálata egyes magyarországi talajokban és 

környezetvédelmi hatásának értékelése. 
− Az uniós tagságra készülő Magyarország teendői a környezetvédelemben, feladatok az 

integrált szennyezés megelőzése érvényesítésében. 
− A megelőző környezetvédelem elveinek érvényesítése: a tisztább termelés bevezetése. 
− Ökológiai kutatások, különös tekintettel egy közép-európai ökológiai természetvédelmi 

monitorozási hálózat kiépítésére, továbbá a természetvédelmi EU-jogharmonizációra. 

A kutatások elősegítették a hazai szakterületi szabályozás és az Európai Unióval történő 
tárgyalási pozíció kialakítását, a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program tudományos 
megalapozását, a hazai iparvállalatok számára a korszerű, környezetkímélő technológiákra 
való áttérés megalapozását, a várhatóan bevezetésre kerülő tisztább termelés információs 
adatbázisának létrehozását, valamint az élő- termőhely-rekonstrukciók, tájgazdálkodás és a 
fenntartható természethasználat tudományos megalapozását. 

Tervezett finanszírozás: 200 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 200 millió Ft KvVM-KAC. 

 

VII.2. A KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓS RENDSZER FEJLESZTÉSE 
 

Program: Az EIONET-hálózat hazai oldalának kialakítása és fenntartása (2000-2002) 
(VERS.III.4.) 

Rövid programleírás: A hazai és nemzetközi környezeti adat- és információáramlás korszerű 
számítógépes hátterének biztosítása. 

Program előrehaladás: Az elmúlt években – a megváltozott jogszabályi és adatszolgáltatási 
környezetnek megfelelően – került sor több, az Országos Környezetvédelmi Információs 
Rendszer (OKIR) részeként működő szakmai informatikai rendszer létrehozására, üzembe 
helyezésére. Az OKIR-ral szemben megfogalmazott elvárások teljesítése az egyes 
szakrendszerek közötti integráció nélkül nem oldható meg, ezért került sor az egyes 
szakrendszerek fejlesztésével párhuzamosan az un. Környezetvédelmi Alapnyilvántartó 
Rendszer (KAR) kialakítására, amely az egyes szakrendszerek közös törzsadatait foglalja 
magába. Ez a rendszer képezi az alapját a különböző szakterületi adatbázisokban tárolt 
információk összekapcsolásának. Az OKIR részeként és a KAR-hoz szorosan kapcsolódó 
országos szakmai információrendszerek egy része már működik, fejlesztésük azonban a 
jogszabályi környezet változásával együtt folyamatos feladatot jelent. Emellett az új 
szabályozások alapján folyamatos munkát jelent a változó adatszolgáltatási rendszer és a 
nemzetközi jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges új informatikai rendszerek 
kidolgozása. 

 

Működő szakrendszerek: 

1. Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR) 
2. Hatósági Nyilvántartó Rendszer (HNYR) 
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3. Országos Környezeti Kármentesítési Program Országos Számbavételi adatbázisa 
(KÁRINFO) 

4. Felszín Alatti Víz és Földtani Közeg Nyilvántartási rendszer és Adatbázis (FAVI)  
5. Veszélyes hulladék információs rendszer (HAWIS) 
6. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok (LAL jelentések) információs rendszere (LAIR) 
7. Vízminőségi Kárelhárítási Térinformatikai Rendszer (VIKÁR) 
8. Környezetvédelmi adatok a VÁTI Kht. térképi szerverén keresztül 
9. Fővárosi levegőtisztaság-védelmi automata mérőhálózat adatai (FŐLEV) 
10. Környezetvédelmi adatok webes alkalmazói felületen 
11. Ózonréteget károsító anyagokat nyilvántartó rendszer (OKAINFO) 
12. A veszélyes hulladékkezelési- és szállítási engedélyek nyilvántartó rendszer 

(KEZELŐ) 
13. Környezetvédelmi Bírság Összesítő rendszer (KÖB) 
14. Emissziós információs rendszer (EMIR) 
15. Levegőtisztaság-védelmi Országos Emissziós információs rendszer (LEMI) 
16. Felszíni Vízminőségi Adatbázis (VM2000) 
17. A környezeti zaj-és rezgésforrások adatbázisa 
18. CORINAIR-adatbázis 
19. Üvegházhatású gázok kibocsátásának nyilvántartása 
20. A hazai légszennyező anyagok kibocsátásait tartalmazó adatbázis 
21. A közúti közlekedés által legnagyobb mértékben terhelt területek adatbázisa 
22. Tájhasználati térinformatikai nyilvántartás 
23. Élővilágvédelem, monitorozás 
 
Bevezetés előtt álló szakrendszerek: 
1. Települési szilárdhulladék-lerakó nyilvántartási rendszer (LANDFILL) 
2. Iratkezelési rendszer (IR) 
3. Internetes Adatközlő Informatikai Rendszer (INAKIR) 

Tervezett finanszírozás: 240 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 169 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Az Integrált Környezeti és Gazdasági Információs Rendszer kialakítása (2000-
2002) (VERS.III.9.) 

Rövid programleírás: Az integrált gazdasági és környezeti mutatószámok hazai bevezetése, a 
központi környezeti és gazdasági statisztikai adatbázis összeállítása. 

Program előrehaladás: Összességében megállapítható, hogy a környezeti 
információrendszer fejlesztésének a környezetstatisztika területére elfogadott 6 éves 
fejlesztési program [2339/1996. (XII. 6.) Korm. határozat] célkitűzései megvalósultak, több 
vonatkozásban azonban az időközben módosuló nemzetközi követelményekhez történő 
igazodás miatt az eredetileg kitűzött céloktól valamelyest eltérően.  

A program eredményeként a magyar környezetstatisztika ma mind a hazai, mind a nemzetközi 
környezetstatisztika igényeit a korábbiaknál magasabb színvonalon elégíti ki, és jórészt 
harmonizál az EU – alapvetően az ún. „gentlemen’s agreement”-ekre épülő – 
környezetstatisztikai követelményeivel, ajánlásaival, fejlesztése pedig a nemzetközi 
szervezeteknél (OECD, Eurostat, ENSZ) folyó fejlesztésekkel párhuzamosan, azokkal 
összehangoltan történik. 
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Az OECD/Eurostat kérdőívek adatigényét kiszolgáló központi környezetstatisztikai adatbázis 
kiépítése kezdetben (1998–2000) az Eurostatnál alkalmazott rendszer elemeinek hazai 
körülményekre történő átültetésével, később (2001–2002) a KSH Adattárház elnevezésű 
rendszerébe való integrálással folyt, az Adattárház Környezetstatisztikai fejezetének 
kiépítésével. Az adatbázis felállításával kapcsolatos fejlesztő munka eredményeit kiadványok 
sora bizonyítja: a „Környezetstatisztikai Adatok” 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001. (Az 
utóbbi öt magyar-angol kétnyelvű), illetve a „Környezeti adattár” 1997, 1999, 2002, amely az 
OECD országokra vonatkozó környezeti adatok összehasonlítását, így benne a hazai 
környezeti-teljesítmény változásának nemzetközi megítélését teszi lehetővé.  

A környezeti mutatók közül kidolgozták az EU követelményével harmonizáló 
környezetterhelési mutatókat, és megkezdődött, illetve jó ütemben folyik, a környezeti 
szempontoknak a mezőgazdasági-, továbbá a közlekedési- és energiapolitikába történő 
integrálását monitorozó mutatók előállításával kapcsolatos munka is. Kimunkálták (az 
Eurostat ajánlásai szerint) a fenntartható fejlődés mutatókat, amelyet a johannesburgi 
Fenntartható Fejlődés Világkonferencián a magyar delegáció szöveges elemző kiadvány 
formájában bemutatott. 

Komoly előrehaladás történt a nemzeti elszámolásokhoz szorosan kapcsolódó környezeti 
kiegészítő számlák felállításában is, összhangban az Eurostat folyamatos fejlesztő 
munkájával.  

Tervezett finanszírozás: 170 millió Ft KöM-KAC 

Megvalósult finanszírozás: 17,1 millió Ft GKM, 16 millió Ft KvVM-KAC. 

 

 
VII.3. JOGI ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER (ELFOGADOTT KÖRNYEZETVÉDELMI 

JOGSZABÁLYOK) 
 

2001-2002 folyamán elfogadott környezetvédelmi vonatkozású jogszabályok  

 

Törvények: 
2002. évi LXII. törvény a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről. Egyes 

környezet-, illetve természetvédelmi jogszabályok költségvetési törvényben történő 
módosítása  

2002. évi LXVII. törvény a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. 
törvény, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény módosításáról 

2001. évi XCVII. törvény a Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökségben és az Európai Környezeti Tájékoztató és Megfigyelő Hálózatban 
való részvételéről szóló Megállapodás kihirdetéséről 

2001. évi LXXXVIII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének 
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 
2000. évi CXII. törvény módosításáról 

2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az 
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igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én 
elfogadott Egyezmény kihirdetéséről   

2001. évi LXXIII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek 
környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról   

2001. évi LV. törvény egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs 
módosításáról 

2001. évi XXII. törvény az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról  

2001. évi X. törvény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi 
nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv ("MARPOL 1973/1978.") 
kihirdetéséről 

 

Kormányrendeletek: 
283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás 

követelményeiről 

274/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének 
egyes szabályairól szóló 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról 

271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a 
veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló 
Egyezmény végrehajtásáról  

103/2002. (V. 10.) Korm. rendelet az állatkísérletek végzéséről szóló 243/1998. (XII. 31.) 
Korm. rendelet módosításáról 

98/2002. (V. 5.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. 
rendelet módosításáról 

96/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT 
rendelet módosításáról 

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól 

65/2002. (III. 30.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák 
Szövetségi Kormány között az Írottkő Natúrpark és a Naturpark Geschriebenstein 
között, az államhatárt átlépő turistaforgalomról szóló, Lutzmannsburgban, 2002. 
február 23. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről 

35/2002. (III. 7.) Korm. rendelet a környezetvédelmi felügyelőségek, valamint a nemzeti 
park igazgatóságok feladat- és hatásköréről, továbbá a Környezet- és 
Természetvédelmi Főfelügyelőségről szóló 211/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 
módosításáról 

29/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek 
környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásához 
szükséges egyes intézkedésekről rendelkező 113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról 

27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási 
Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési 
kötelezettségről 
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26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási 
Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk 
lehatárolásáról 

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási 
Megvalósítási Programról 

273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, 
valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint 
kiszabásának és megállapításának módjáról 

241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről 

214/2001. (XI. 15.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török 
Köztársaság Kormánya között az állategészségügy területén való együttműködésről 
szóló egyezmény jóváhagyásáról és kihirdetéséről 

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről  

204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a csatornabírságról 

203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 
rendjéről 

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 
részletes szabályairól 

149/2001. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Hortobágyi Halgazdaság Rt. által bérelt állami 
tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésében történő változásról 

142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési 
kötelezettségéről 

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási 
követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról 

120/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról 

100/2001. (VI. 20.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és 
hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/1998. (I. 23.) Korm. 
rendelet módosításáról 

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről 

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 
felhasználásának és kezelésének szabályairól 

49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 
szembeni védelméről 

25/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek 
környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásához 
szükséges egyes intézkedésekről szóló 113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról 
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21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról 

10/2001. (I. 30.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak 
tagállamai közötti Társulási Tanács 1/2001. számú, a Magyar Köztársaságnak a 
környezetvédelem pénzügyi eszközei (LIFE) programban történő részvétele 
módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről 

2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésről 

 

Miniszteri rendeletek: 
9/2002. (XII. 23.) KvVM rendelet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint 

szervei szolgálati titokkörének megállapításáról 

8/2002. (XII. 20.) KvVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott 
ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért 
fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról 

7/2002. (XII. 13.) KvVM rendelet a Környezetvédelmi alap célfeladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat felhasználásának, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes 
szabályairól szóló 28/2001. (XII. 23.) KöM rendelet módosításáról 

6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt 
felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek 
szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről 

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes 
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 

3/2002. (VII. 17.) KvVM rendelet a környezetvédelmi felügyelőségek, valamint a nemzeti 
park igazgatóságok illetékességi területéről szóló 36/1997. (XII. 8.) KTM rendelet 
módosításáról 

2/2002. (VII. 9.) KvVM rendelet a titán-dioxid gyártás hulladékairól 

1/2002. (VI. 29.) KvVM rendelet a Környezetvédelmi alap célfeladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat felhasználásának, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes 
szabályairól szóló 28/2001. (XII. 23.) KöM rendelet módosításáról 

10/2002. (III. 26.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM 
rendelet módosításáról 

9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet a használt és szennyvizek kibocsátási 
határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól 

8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról 

7/2002. (III. 1.) KöM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának méréséről, 
ellenőrzéséről, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos 
szabályairól 
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6/2002. (III. 1.) KöM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek 
környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 
10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról 

5/2002. (II. 27.) KöM rendelet a védett természeti területek védettségi szintjének 
helyreállításához szükséges kisajátítások ütemezéséről szóló 12/1997. (IV. 25.) 
KTM rendelet módosításáról 

4/2002. (II. 27.) KöM rendelet az Őrségi Nemzeti Park létesítéséről 

3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, 
működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről 

2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre vonatkozó 
szabályokról 

1/2002. (I. 15.) KöM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park bővítéséről 

30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére 
és tartalmára vonatkozó szabályokról 

29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések 
zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről 

28/2001. (XII. 23.) KöM rendelet a Környezetvédelmi alap célfeladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat felhasználásának, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes 
szabályairól 

27/2001. (XII. 19.) KöM rendelet a sztratoszferikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi 
egyezmény végrehajtásáról szóló 22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet módosításáról 

26/2001. (XII. 18.) KöM rendelet az egyes munkaköri megnevezésekről szóló 11/2001. (V. 
2.) KöM rendelet módosításáról 

25/2001. (XII. 7.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, 
a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 
14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosításáról 

24/2001. (XI. 23.) KöM rendelet az egyes környezet- és természetvédelmi tárgyú 
jogszabályok módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről 

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb 
névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak 
technológiai kibocsátási határértékeiről 

22/2001. (X. 10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és 
utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről 

21/2001. (IX. 28.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a 
fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 
természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról 

20/2001. (IX. 21.) KöM rendelet a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet bővítéséről 

19/2001. (IX. 1.) KöM rendelet a védett természeti területek védettségi szintjének 
helyreállításához szükséges kisajátítások ütemezéséről szóló 12/1997. (IV. 25.) 
KTM rendelet módosításáról 

18/2001. (VIII. 27.) KöM rendelet a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet bővítéséről 
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17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező 
források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 
szabályokról 

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 

15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe 
történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről 

14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a 
helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a 
fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 
természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről 

12/2001. (V. 4.) KöM-EüM együttes rendelet a vegyi anyagok kockázatának becsléséről és 
a kockázat csökkentéséről 

11/2001. (V. 2.) KöM rendelet egyes munkaköri megnevezésekről 

10/2001.  (IV. 19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves 
vegyület kibocsátásának korlátozásáról 

9/2001. (IV. 9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének 
részletes szabályairól 

8/2001. (III. 13.) KöM rendelet a környezet- és természetvédelem, továbbá a meteorológia 
területén adományozható miniszteri elismerésekről 

7/2001. (III. 9.) KöM rendelet a Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésű 
előirányzat felhasználásának, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes 
szabályairól 

6/2001. (II. 28.) KöM rendelet a mosó- és tisztítószerek felületaktív hatóanyagainak 
biológiai bonthatóságának egyes szabályairól 

5/2001. (II. 23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az 
azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól 

4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól 

3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon 
létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól 

2/2001. (II. 9.) KöM rendelet az Aggteleki Nemzeti Park bővítéséről 

1/2001. (I. 24.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 

 

Országgyűlési határozatok: 
58/2001. (IX. 7.) OGY határozat a Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökségben és az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózatban 
való részvételéről szóló Megállapodás megerősítéséről 

59/2001. (IX. 7.) OGY határozat a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő 
levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a 
kénkibocsátások további csökkentéséről szóló, Oslóban, 1994. június 14-én 
elfogadott Jegyzőkönyv megerősítéséről 
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49/2002. (VII. 19.) OGY határozat az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes 
Felek Konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói 
Jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásról 

55/2002. (IX. 13.) OGY határozat az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről 
szóló, Hágában, 1995. június 16-án aláírt nemzetközi Megállapodáshoz történő 
csatlakozásról 

110/2002. (XII. 12.) OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről 

 

Nemzetközi szerződések közzététele: 
2001/9. Nemzetközi szerződés a környezetvédelmi minisztertől: Egyezmény a Magyar 

Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a környezet védelme terén 
való együttműködésről. 

 

 

VII.4. AZ OKTATÁS, A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL ÉS TUDATOSSÁG 
ERŐSÍTÉSE 
 

Program: Természetvédelmi szemlélet-formálást, ismeretterjesztést szolgáló 
fogadóközpontok, tanösvények, bemutatóhelyek létesítése (2000-2006) (NEV.II.1.) 

Rövid programleírás: A nemzeti parkokba irányuló látogató forgalom fogadására alkalmas 
látogatóközpont hálózat kiépítése, a tanösvény program továbbfejlesztése. 

Program előrehaladás: értékelés a Védett természeti területek idegenforgalmi 
intézményfejlesztése (TV.III.3.) programnál.  

Tervezett finanszírozás: 950 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: ld. a TV.III.3. programnál. 

 

Program: Környezetkímélő, biztonságos növényvédő szer felhasználás elterjesztése 
(NEV.II.2.) 

Rövid programleírás: Növényvédő szer felhasználók részére ismeretterjesztő filmek, 
videóanyagok, kiadványok, Internetes program készítése. 

Program előrehaladás: A környezetkímélő, biztonságos növényvédő szer felhasználás 
elterjesztésében nagy szerepe van a tájékoztatásnak, az információk átadásának, a képzésnek, 
a folyamatos tanácsadásnak. A feladat több tárcát, intézményt érint, ezért ezek szoros 
együttműködése szükséges. A szakmai koordináció nagyobb részét az FVM végezte. A 
megfelelő jogi környezet fenntartásában, a gyakorlati ellenőrzésekben, valamint az ezek 
tapasztalatai alapján folytatott különböző tevékenységekben a növény és talajvédelmi 
szolgálatok szakemberei, felügyelői folyamatosan részt vettek. Sajnos munkájuk nem tudja 
pótolni egy jól működő és elérhető szaktanácsadási rendszert, és a saját érdekből is 
működtetett gyártó, illetve a kamarai szolgáltatások csak részleges megoldást jelentenek. 
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Elkészült a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszközök kezelésére vonatkozó FVM 
rendelet tervezet, ami a növényvédő szer göngyölegek biztonságos összegyűjtését és 
ártalmatlanítását fogja elősegíteni. 

A NAkP képzési célprogramjához kapcsolódóan a növény- és talajvédelmi szolgálatok is 
folyamatosan részt vesznek a szakemberképzésben. 2001-2002-ben országosan 6134 fő vett 
részt új képzésben és 9541 fő továbbképzésben. 

A GEF/UNIDO által finanszírozott a környezetben tartósan fennmaradó szerves szennyező 
anyagok (POP) csökkentése nemzeti program keretén belül, az NTKSZ gondozásában 
elkészültek „Az 1950-2000 közötti POP-tartalmú növényvédő szerek hazai felhasználásának 
kimutatása”, valamint „A hazai talajok POP szennyeződéseinek mérési eredményei a 
talajvédelmi információs és monitoring (TIM) rendszerben” című tanulmányok. 

A növényvédelmi szolgálat a termelők részére rendszeres tájékoztatókat adott ki, 
publikációkat készített, előadásokat szervezett. Szakanyagait Internetes honlapján is 
megjelentette. 

Tervezett finanszírozás: számszerűsítés nélkül FVM, KöM. 

Megvalósult finanszírozás: 30 millió Ft FVM. 

 

Program: Környezetbarát játszóterek kifejlesztése, megvalósítása (NEV.II.3.) 

Rövid programleírás: Játszótér-fejlesztési Program, amely nemcsak a játszóterek építését, 
felújítását foglalja magában, hanem a játszóházi szabadidős foglalkozásokat, 
játszótérkutatást, játszótér honlap működtetését. 

Program előrehaladás: A program célja olyan új játszóterek építésének, illetve régebbi 
játszóterek felújításának és még építés alatt álló játszóterek befejezésének támogatása, 
amelyek közterületen valósulnak meg, és amelyek a gyermekek és szüleik számára 
biztonságos, színvonalas játéktér megvalósulását irányozzák elő.  

Alapvető követelmény, hogy a játszótéri eszközök a „játszótéri eszközök biztonságtechnikai 
követelményeiről szóló” MSZ EN 1176 (1–7) és az MSZ EN 1177 szabvány előírásainak 
megfeleljenek, és a játszótéren felállítandó valamennyi játszószernek független tanúsító 
szervezet által kiállított, érvényes tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. 

A játszótéri eszközök nemcsak az előírt szabványoknak, hanem a környezetbiztonsági 
feltételeknek is megfelelnek. Kiemelten fontos a játszóterek karbantartási feltételeinek 
biztosítása, körbekeríthetősége és zárhatósága.  

A tárgyidőszakban a GYISM által nyújtott támogatási keretből közel 150 szabványos 
játszótér épült fel. A játszóterek bekerülési költsége a kialakítandó játszótér nagyságától, a 
betelepítendő eszközök mennyiségétől, növényesítéstől stb. függ, de a beérkezett pályázatok 
alapján általánosságban elmondható, hogy egy átlagos méretű játszótér összes kiadása kb. 5-6 
millió forintba kerül. Az elkészült környezetbarát játszóterek korszerűek, esztétikusak, 
komplex fejlesztési lehetőségekkel bírnak. Műszaki átadásuk után szúrópróbaszerű 
szabványügyi helyszíni ellenőrzésre is sor kerül. 

A Játszótér-fejlesztési Program keretében játszóházi szabadidős foglalkozások, 
játszótérkutatás, játszótér honlap működtetésének támogatása is megvalósult. 

Tervezett finanszírozás: 500 millió Ft ISM. 

Megvalósult finanszírozás: 500 millió Ft GYISM. 
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Program: közlekedés környezeti hatásaival kapcsolatos tudatformálás (1997-től folyamatos) 
(NEV.II.4.) 

Rövid programleírás: Kiadványok készítése, Interneten elérhető információs rendszer 
kialakítása, környezetvédelemmel kapcsolatos közlekedési akciók szervezése. 

Program előrehaladás: A lakosság tudatformálására, a közlekedési szokások 
megváltoztatására készült el az egyes közlekedési módok környezetvédelmi hatásait, a 
környezetbarát közlekedés elterjedését elősegítő kiadvány.  

2000-ben még csak Szeged városa, 2001-ben – a KöViM felhívására – már 20 vidéki és 9 
fővárosi önkormányzat csatlakozott a nemzetközi autómentes naphoz. A nemzetközi 
autómentes nap célja, hogy a környezetbarát közlekedési módok propagálásával élhetőbb 
város alternatíváját villantsa fel. A felhívással egy időben megalakult egy tárcaközi egyeztető 
csoport is, amely összehangolja a minisztériumok, az önkormányzatok és civil szervezetek 
előkészítő tevékenységét. 2002-ben 31 vidéki és 9 fővárosi önkormányzat vett részt az 
akcióban.  

Tervezett finanszírozás: 40 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 40 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Az Érzékeny Természeti Területek Rendszerhez kapcsolódó képzés és PR 
tevékenység (2001-től folyamatosan) (NEV.III.1.) 

Rövid programleírás: Az Érzékeny Természeti Területek program sikerének érdekében 
állandó és széleskörű tájékoztatás biztosítása, a PR tevékenység megszervezése, irányítása. 

Program előrehaladás: Az Érzékeny Természeti Területek program sikerének érdekében a 
beszámolás időszakában egy Tempus program keretében elkezdődött a Nemzeti Park 
Igazgatóságok és a KvVM szakembereinek felkészítése. Számos kiadvány, publikáció 
megjelenése segítette elő a program népszerűsítését és ismertségének növelését. Az ÉTT-ről 
2x10 részes ismertetőfilm készült, amely a televízióban a Faluvilág című műsorban került 
vetítésre. 

Tervezett finanszírozás: 18 millió Ft KöM. 

Megvalósult finanszírozás: 9 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: Társadalmi részvétel a környezetvédelemben (2001-től folyamatosan) 
(NEV.III.2.) 

Rövid programleírás: Környezetvédelmi felügyelőségek, nemzeti parkok, lakossági tanácsadó 
irodák hálózatának intézményi fejlesztése a társadalmi részvétel javítása érdekében. 

Program előrehaladás: Környezetvédelmi törvény, az Aarhusi Egyezmény, illetve az NKP 
előírásainak megfelelően a társadalmi részvétel, az együttműködés erősítése érdekében a 
környezetvédelmi felügyelőségeknél és nemzeti park igazgatóságoknál ügyfélszolgálati 
lakossági tájékoztatást szolgáló irodák kialakítása és fejlesztése folyamatos volt a beszámolási 
időszakban. A Dél-Dunántúli Felügyelőségen ügyfélszolgálati iroda kialakítására, a Körös-
Maros Nemzeti Parkban bemutató központ bővítésére, a Kiskunsági Nemzeti Parkban 
oktatóközpont kialakítására került sor. 
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A civil szervezetek által működtetett Környezetvédelmi Tájékoztatási Irodák működtetésének 
támogatása KAC pályázati kereteken belül valósult meg. A KÖT hálózat, illetve más, 
lakossági tájékoztatási tevékenységet folytató szervezetek programjai szintén KAC keretből, 
pályázati úton, mindkét évben támogatást kaptak. 

Tervezett finanszírozás: 160 millió Ft KöM-KAC. 

Megvalósult finanszírozás: 313 millió Ft KvVM-KAC. 

 

Program: A Nemzeti Környezeti Nevelési Program fejlesztése és időarányos megvalósítása 
(1998-2002) (NEV.III.3.) 
Rövid programleírás: Korszerű nevelési és kommunikációs formák széleskörű 
alkalmazásának támogatása, a környezettudatosság fejlődésének elősegítése. 

Program előrehaladás: A környezeti nevelési feladatokat 2001-2002-ben az OM a KöM-mel 
kötött együttműködési megállapodás alapján, és annak végrehajtását célzó Közös Környezeti 
Nevelési Koncepciónak megfelelően valósította meg. A megállapodást 1999. júniusában írta 
alá a két miniszter, annak érdekében, hogy közösen fejlesszék a környezeti nevelést, ezen 
keresztül a társadalom környezettudatosságát, mely alapvető feltétele a NKP-ban foglaltak 
társadalmi támogatottságának, megvalósításának.  

A Környezeti Nevelési Koncepció elsődleges intézkedései elsősorban: pályázatok kiírása, 
kiadványok készítése, rendezvények szervezése, kutatások voltak. 

A területen belüli alintézkedések: 

Közoktatás: 
− Közös pályázatok a KöM-mel:  

> Erdei iskola pályázat (évi 20 000 diák).  
> Középiskolai környezeti nevelés, mely a környezetvédelem mellett a társadalmi 

részvétel erősítését is célul tűzte.  
> Óvodai környezeti nevelés (évente 1000 feletti pályázat érkezett). 
> Ökoiskolai pályázat és hálózat támogatása (az OECD ENSI tapasztalatai alapján a 

hazai megvalósulás feltételeinek kialakítása). 
− KöM pályázatok: 

> Jeles napok 
> Környezetvédő táborok 

− Környezeti nevelést szolgáló, segítő lapok, kiadványok, társadalmi szervezetek, 
tanulmányi versenyek, tanártovábbképzések (évi 1500 fő), kutatások támogatása. 

− „Kerettantervi segédlet a környezeti neveléshez” elkészítése (1500 pld). 
− GLOBE program támogatása. 
− BISEL program támogatása. 
− Az információk biztosítása, a munka koordinálása, a szakértői és szervezeti hálózat 

kialakítása, munkájának hatékonyabbá tétele érdekében Környezeti Nevelési és 
Kommunikációs Programiroda, honlap, hírlevél működtetése a KvVM-mel közösen. 

− Különböző országos rendezvények, programok, kiadványok eseti támogatása (erdei iskola 
konferencia, zoo-pedagógiai programok.  

− Ember és környezete tankönyv a közoktatás számára. 

Szakképzés:  
− Helyzetfelmérés a szakképzésben folyó környezeti nevelésről. 
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− Követelmény és programmodulok kidolgozása. 
− Környezetmenedzsment tanári kézikönyv 700 pld. 
− Környezettechnika tanári kézikönyv 1500 pld. 
− Országos Környezetvédelmi Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) 

Felsőoktatás:  
− Környezettudományi terepgyakorlatok támogatása.  
− Diákprogramok támogatása (Környész találkozó, VIII. OKDK, hallgató szervezetek KN 

konferenciája). kb. 700 fő részvételével.  
− Környezeti oktatási nevelési módszerek pályázat, és kiadvány készítése 1000 pld.  
− Környezettan tankönyv írása a felsőoktatás számára. 

A 2001-2002 évben a 2000 évi terveknek megfelelő alintézkedések túlnyomó többségben 
megvalósultak. Mivel a program előtt és a program után nem történtek környezettudatosságra 
vonatkozó összehasonlítható mérések, így a program hatását közvetlenül mérni nem lehet.  

Tervezett finanszírozás: 500 millió Ft KöM-KAC, 110 millió Ft OM. 

Megvalósult finanszírozás: 762 millió Ft KvVM-KAC, 10 millió Ft OM. 

 

 

VII.5. NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás előkészítésére tett lépések 
A csatlakozási felkészülés összefogásáról továbbra is a környezetvédelmi tárca által 
koordinált szakértői tárcaközi munkacsoport gondoskodott. 2001. első félévében, a tárgyalási 
folyamattal párhuzamosan jelentősen felgyorsult a jogharmonizációs folyamat, számos – az 
EU által elvárt – hatásvizsgálat, felmérés és ún. végrehajtási (fejlesztési, beruházási) terv 
készült, vagy fejeződött be. Egyeztetések folytak az illetékes minisztériumok és a gazdasági 
élet szereplői között. Ez utóbbiakra, illetve az EU 2000. november végi hivatalos 
álláspontjára és a Brüsszelben folytatott technikai konzultációkra alapozva Magyarország 
bejelentette az EU-nak március végén átadott, második kiegészítő tárgyalási 
dokumentumában, hogy kilenc átmeneti mentességi igényéből ötöt visszavon. A 2001. májusi 
főtárgyalói forduló a környezetvédelmi fejezet tárgyalását ideiglenesen lezártnak minősítette, 
amelyet a júniusi miniszteri forduló politikailag is megerősített. A fejezet lezárása után a 
környezetvédelmi tárca programot dolgozott ki a teljesítés monitorozására (Koordinációs 
Terv), amelyet az érintett társtárcák illetékes vezetői is jóváhagytak. 

Jelentős előrehaladás történt 2001. folyamán az ANP-ben meghatározott feladatok 
teljesítésében is: az intézményfejlesztés és az állami beruházások, fejlesztések időarányos 
teljesítése mellett elsősorban a jogharmonizáció terén. A KvVM a korábbi évekhez 
hasonlóan, 2001-ben is részt vett a felkészülést ellenőrző feladatok teljesítésében. 
Felfrissítették a Jogharmonizációs Programot és az ANP-t, információkat adott a tárca a 
november 13-án közzétett Éves Jelentéshez, beszámolt a 2000-ben elfogadott új közösségi 
jogszabályok átvételi készségéről, és többször konzultált az Európai Bizottság Magyarországi 
Delegációjának képviselőivel. Az úgynevezett „Progress Monitoring” keretében kitöltötték a 
jogszabályok megfelelőségét, valamint a végrehajtást monitorozó táblázatokat. Új feladatként 
jelentkezett a tagállamként való működés kormányzati programjának kidolgozásából adódó 
tennivalók ellátása. Ennek keretében felmérték a tárca EU integrációval foglalkozó szakértői 
állományának fejlesztési szükségleteit, illetve a csatlakozással összefüggő képzési igényeket. 
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A felkészülés 2002-ben is folytatódott: az ANP és a Jogharmonizációs Program 
felülvizsgálata megtörtént, továbbá a KvVM kezdeményezte a magán szférában 
megvalósítandó beruházások monitorozását. A vállalások teljesítését ellenőrző, már 
ismertetett eszközökön túl 2002. áprilisában, Brüsszelben Társulási Bizottsági ülésre is sor 
került, ahol a magyar fél ismertette az előző ülés óta eltelt időszakban a jogharmonizáció és az 
intézményfejlesztés területén elért eredményeket. A Csatlakozási Szerződés szövegezésére, 
valamint a magyar fordítás elkészítésére szintén 2002-ben került sor. A KvVM véleményezte 
a szerződés környezetvédelmi fejezetét (az észrevételeket az EU jóváhagyta), továbbá az 
Igazságügyi Minisztériummal szoros együttműködésben közreműködött a szerződés magyar 
nyelvű változatának lektorálásában. 

Az Európai Unió környezetvédelmi helyszíni vizsgálatára (peer review) Magyarországon 
2002. április 22. és 26. között került sor. A szóban és írásban nyert korábbi információk 
birtokában az EU tagállami szakértői és a Bizottság képviselői személyes tapasztalatokat 
kívántak szerezni. A helyszíni vizsgálódás célja a tagjelölt országok igazgatási kapacitásának 
felmérése volt a közösségi jogszabályok alkalmazása és érvényesítése szempontjából. A 
vizsgált témák a következők voltak: a levegőminőség ellenőrzése, hulladékok és veszélyes 
hulladékok, veszélyes anyagok felszíni vizekbe történő kibocsátása, integrált 
környezetvédelmi engedélyezés, vegyi anyagokkal összefüggő súlyos ipari balesetek és 
katasztrófák elleni védekezés. A vizsgálat azonosította a problematikus szakterületek kiemelt 
kérdéseit. Megállapította, hogy a személyi állomány általánosságban magas szintű szakmai 
tudással és kielégítő eszközparkkal rendelkezik, amelyet azonban még tovább kell fejleszteni, 
különösen a hulladékgazdálkodási, egységes környezethasználat-engedélyezési feladatok, és a 
vízszennyezés csökkentési programok kidolgozása, megalapozása kapcsán. 

Részvétel a NATO tevékenységében  
A már több mint 30 éve működő CCMS (a Modern Társadalom Kihívásaival foglalkozó 
Bizottság) plenáris ülésein rendszeresen részt vett a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium képviselője. A környezetvédelmi szempontból jelentős ülések többek között az 
elszennyezett területek rehabilitációjával, a természeti veszélyek előrejelzésével és hatásainak 
csökkentésével, illetve súlyos polgári veszélyhelyzetekkel foglalkoztak. Számos konferencián 
is jelen volt a tárca képviselője, így a „környezetvédelmi oktatás a hadseregben”, a 
„környezetvédelem és biztonság”, illetve „a természeti és technológiai veszélyek 
menedzselése” témákban tartott szemináriumokon. 

Részvétel az OECD tevékenységében  
A KvVM rendszeresen részt vesz a Környezetpolitikai Bizottság (EPOC) és vezetősége, 
valamint az OECD környezetvédelemmel foglalkozó különféle munkacsoportjainak ülésein 
is. A munkacsoport-ülések jelentősebb témái voltak: a biológiai sokféleség, 
hulladékgazdálkodás, környezetpolitika, vegyi kockázat, közlekedés, vegyi balesetek. A 
szakértői műhelyvitákon a biológiai sokféleség közgazdasági vonatkozásai és a fenntartható 
fejlődés aktuális kérdései kerültek napirendre. A környezetvédelmet is érintő konferenciákon 
szintén képviseltette magát a KvVM a fenntartható fejlődés kormányzati irányításának 
javítása, az információ és döntéshozatal a fenntartható fogyasztásért a mezőgazdaság és 
környezet, illetve közlekedés és környezet témákban. Az OECD-tagállamok miniszterei 2001-
ben elfogadták a „Környezetvédelmi stratégia a XXI. század első évtizedére” című 
dokumentumot. Ez a dokumentum magyar nyelven is megjelent a környezetvédelmi tárca 
kiadásában. Ezt a Stratégiát – többek között – felhasználta Magyarország az NKP-II 
megalapozásához is. 
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2001-2002-ben Magyarország részt vett az alábbi nemzetközi egyezmények kidolgozásában. 
(A Kormány döntése alapján ezeket Magyarország alá is írta.) 

− Az ENSZ EGB keretében készült, az ipari balesetek határokon átterjedő hatásaiból 
eredően a határvizeken okozott károkért viselt polgári jogi felelősségről és kártérítésről 
szóló Jegyzőkönyv 
(Aláírás: 2003.) 

− Az országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló ENSZ EGB 
Egyezményhez kapcsolódó stratégiai környezeti vizsgálati Jegyzőkönyv 
(Aláírás: 2003.) 

− Az Aarhusi Egyezményhez kapcsolódóan a szennyezőanyag kibocsátási és átadási 
nyilvántartásról szóló Jegyzőkönyv 
(Aláírás: 2003.) 

− Kárpátok védelméről és a fenntartható fejlődésről szóló Keretegyezmény 
(Aláírás: 2003.) 

Aktív részvétel a jegyzőkönyvek szövegezésében/kidolgozásában. 

2001-2002-ben Magyarország az alábbi nemzetközi megállapodásokat írta alá. 

− Megújított megállapodás a természetvédelem és a tájvédelem területén folytatandó 
együttműködésről a holland Mezőgazdasági, Természetvédelmi és Halászati 
Minisztérium, valamint a magyar Környezetvédelmi Minisztérium között  
(Budapest, 2001. május 28.) 

− Együttműködési megállapodás a magyar Környezetvédelmi Minisztérium és az Európai 
Természetvédelmi Központ (ECNC) között 
(Budapest, 2002. február 25.) 

− Együttműködési Megállapodás a Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztériuma, valamint Ukrajna Állami Vízgazdálkodási Bizottsága között az elmúlt 
évek tiszai árvizeinek, és a folyón – harmadik országból eredően – levonuló rendkívüli 
vízszennyezések tapasztalatai alapján az ukrán árvízvédelmi rendszer fejlesztésében való 
magyar segítségnyújtásról 
(Záhony, 2002. október 30.) 

− Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya 
között a környezetvédelmi együttműködésről 
(Moszkva, 2002. december 21.) 

2001-2002-ben került sor az alábbi egyezmények magyar részről történő ratifikálására. 

− Víz és egészség Jegyzőkönyv a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak 
védelméről és használatáról szóló Helsinki Egyezményhez 
Ratifikálás: 2001. 

− Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreáli Jegyzőkönyv pekingi módosítása 
Ratifikálás: 2002.  

− Kiotói Jegyzőkönyv az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez 
 Ratifikálás: 2002. 

− Megállapodás az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről, kapcsolódva a 
vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló Bonni Egyezményhez 

 Ratifikálás: 2002. 
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VII.6. A PROGRAM PÉNZÜGYI IGÉNYEI 
Az egyes programok értékelésénél a tervezett finanszírozás sorában a 2066/2001. (IV.5.) 
Korm. határozatban előirányzott költségvetési irányszámok szerepelnek, a megvalósult 
finanszírozás sorában pedig a programfelelősök által megadott ténylegesen felhasznált 
pénzügyi források. Az adatok együttesen tartalmazzák a költségvetési beruházási 
célprogramok, kiemelt jelentőségű beruházások, egyes célelőirányzatokból finanszírozott 
beruházások valamint egyéb intézkedések (jogalkotás, intézményfejlesztés, K+F, oktatás) 
költségeit. 

A következő táblázatok közül az első a 2066/2001. (IV.5.) Korm. határozatban előirányzott 
költségvetési irányszámokat, a második a programfelelősök által megadott, megvalósult 
finanszírozási adatokat tartalmazza. 
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            A 2001-2002. évi intézkedések tervezett finanszírozási forrásai (millió Ft)       

Kiemelt területek 
BM EüM FVM GM HM ISM IM KöM KöVíM KüM MEH NKÖM OM PM SzCsM Külső 

forrás 
Önkor-
mány-
zatok 

Gaz-
dál-

kodók 
Összes-

en 

Levegőtisztaság-védelem 0 0 0 0 0 0 0 5 881 20 0 0 0 0 0 0 807 0 0 6 708 

A vizek védelme 60 
820 0 0 6 450 1 500 0 0 34 

483 15 499 0 7 000 0 0 0 0 18 
000 40 008 15 183 775 

Föld- és talajvédelem 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 

Az emberi egészség védelmének 
környezeti vonatkozásai 0    80 0 30 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510

Az épített környezet védelme 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
561 0 0 0 0 800 0  19 361

Természetvédelem    0 0 0 0 0 0 0 10 
954 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 11 045

Tájvédelem 0 0 0 0 0 0 0 1 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 745 

Hulladékgazdálkodás   6 800 0 0 100 0 0 0 14 
570 0 0 0 0 100 0 0 23 

664 8 706 750 54 690 

Zaj és rezgés elleni védelem 0 0 0 0 0 0 0 150 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 

Környezetbiztonság    0 10 0 13 
731 0 0 0 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 331

Energetika 0 0 0 2 088 0 0 0 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 959 8 669 

Ipar 0 0 0 0 0 0 0 2 438 0 0 0 0 400 0 0 400 0 1 500 4 738 
Mezőgazdaság, erdő- és 
vadgazdálkodás 0    0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170

Közlekedés, szállítás 0 0 0 300 0 0 0 4 446 58 587 0 0 0 0 0 0 4 311 250 6 958 74 853 

Egyéb szolgáltatások 0 0 0 5 000 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 660 

A fővárosi agglomeráció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A Balatoni régió 0 0 0 0 0 0 0 210 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 810 

Kutatás, műszaki fejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 1 656 0 0 0 0 1 600 0 0 0 0 0 3 256 

A környezetvédelmi információs 
rendszer fejlesztése 0    0 0 0 0 0 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410

Az oktatás, a társadalmi részvétel 
és tudatosság erősítése 0 0 0 0 0 500 0 1 668 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 2 278 

  69 
620 90 0 27 

699 1 500 500 0 80 
448 76 426 0 7 000 16 

561 2 210 0 0 47 
273 49 764 15 

182 394 274 
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            A 2001-2002. évi intézkedések megvalósult finanszírozási forrásai (millió Ft)   
Kiemelt területek 

BM ESzCsM FVM GKM HM GYISM IM KvVM KüM MEH NKÖM OM PM Külső 
forrás 

Önkor-
mány-
zatok 

Gaz-
dál-

kodók
Összes-

en 

Levegőtisztaság-védelem 0 0 0 20 0 0 0 1 922 0 0 0 0 0 700 0 0 2 642 

A vizek védelme 83 
305 0 380 11 

838 2 450 0 0 45 
435 0 4 004 0 0 0 16 

316 20 400 0 184 128 

Föld- és talajvédelem 0 0 4 961 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 975 

Az emberi egészség védelmének 
környezeti vonatkozásai 0   30 0 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 1 165

Az épített környezet védelme 1 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 
906 0 0 0 0 0 44 185 

Természetvédelem 34 0 0 300 0 0 0 3 684 0 0 0 0 0 91 0 0 4 109 

Tájvédelem    0 0 0 0 0 0 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 322

Hulladékgazdálkodás 5 213 0 0 0 0 0 0 8 798 0 4 0 0 0 38 
775 5 932 0 58 722 

Zaj és rezgés elleni védelem 0 0 0 33 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 15 135 

Környezetbiztonság   0 0 0 13 
475 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 13 553

Energetika   0 1540 0 0 0 0 159 0 0 0 0 0 157 0 207 677

Ipar   0 00 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 171 0 0 250

Mezőgazdaság, erdő- és 
vadgazdálkodás 0   0 14 

595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 595

Közlekedés, szállítás 0 0 0 43 
302 0 0 0 800 0 6 0 0 0 9 784 769 992 55 653 

Egyéb szolgáltatások 0 0 0 6 414 0 75 0 200 0 0 200 0 0 0 0 5 784 12 673 

A fővárosi agglomeráció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A Balatoni régió 0 0 0 0 0 0 0 1 805 0 0 0 0 0 0 0 0 1 805 

Kutatás, műszaki fejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 923 0 0 0 1 600 0 0 0 0 2 523 

A környezetvédelmi információs 
rendszer fejlesztése 0   0 0 17 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 202

Az oktatás, a társadalmi részvétel 
és tudatosság erősítése 0 0 30 0 0 500 0 1 124 0 0 0 0 0 0 0 0 1 654 

  89 
831 30 20 

120
75 

399 2 450 575 0 65 
747 0 4 014 43 

106 1 600 0 65 
994 27 101 6 999 402 967 

  



VIII. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 

Jelen összefoglaló értékelés célja, hogy rövid átfogó képet adjon az NKP-I utolsó két évében 
elért eredményekről, az NKP-I főbb céljainak teljesítéséről.  

 

VIII. 1. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

2001-2002-ben előrelépés valósult meg a tömegközlekedés fejlesztésében, a VOLÁN 
társaságok gépjárműállományának korszerűsítésében, az intézményfejlesztésben, a 
mérőhálózatok fejlesztésében, az energiatakarékossági programban, valamint a megújuló 
energia hasznosításában. 

Magyarország légszennyezettségi helyzete a legutóbbi évtizedben folyamatosan javult, 
csökkent a szennyezett minősítésű települések száma és megszűnt az összefüggő térségekre 
kiterjedő szennyezettség. A szennyezett levegőjű területek aránya az ország területéhez 
viszonyítva a hat év alatt 13,2%-ról több, mint 2%-kal csökkent. Bár az átlagos 
szennyezettségi helyzet javult, néhány szennyezőanyag (pl. nitrogén-oxidok, szálló por) 
lokálisan magas koncentrációját jelzik a mérések. Az ózon terhelés országos átlaga 
folyamatosan, enyhén emelkedő tendenciájú. Számos, a korábbi években meghatározó 
légszennyező anyag, például a kén-dioxid és az ólom kibocsátása jelentősen mérséklődött. A 
közlekedésből származó ólomemisszió megszünt. 1996. és 2001. között a kén-dioxid 
kibocsátása 41%-kal, a nitrogén-oxidok kibocsátása 7%-kal, a szilárdanyag kibocsátás 13%-
kal, a szén-dioxid kibocsátás 4%-kal csökkent.  
Magyarországon is, mint más országokban a levegőszennyezés egyik jelentős forrása a 
közlekedés, elsősorban a közúti közlekedés. A folyamatosan vizsgált emissziós adatokból 
látható, hogy a közlekedési eredetű levegőszennyezés mértéke növekszik.  
Így, annak ellenére, hogy 1996. és 2001. között országos átlagban csökkent a nitrogén-
oxidok és a szén-monoxid kibocsátása, időszakosan a nagy forgalmú közutak és közlekedési 
csomópontok környezetében, az egészségügyi határértéket meghaladó a légszennyező 
anyagok koncentrációja. A tömegközlekedés igénybevétele folyamatosan csökken; magas a 
haszongépjárművek átlagéletkora, lassú a cseréjük; a járművek darabszáma folyamatosan 
nőtt. A vasúti és vízi közlekedés nem vált jelentősebb alternatív szállítási megoldássá.  
A troposzférikus ózon kialakulásának, valamint az éghajlatváltozást okozó üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése érdekében a közlekedésben résztvevő gépjárművek 
környezeti jellemzőinek javítására, a korszerűtlen közlekedési eszközök lecserélésének 
felgyorsítására állami támogatás állt rendelkezésre.  

Hazánkban a levegőszennyezés jelentős része a közlekedés mellett a meglévő, korszerűtlen 
erőművi, illetve ipari nagy tüzelőberendezésekből származik. A nemzetközi egyezmények 
Magyarországot is a kéndioxid, a nitrogénoxidok, az ammónia, egyes szerves légszennyezők 
és nehézfémek, valamint a szén-dioxid és egyéb üvegházhatású gázok emisszióinak 
mérséklésére ösztönzik. Támogatást kapott a környezetvédelmi szempontból előnyös, 
megújuló energiák fokozottabb hasznosítása, a nagyszabású energiatakarékossági és 
energiahatékonyság-növelési stratégia céljainak megvalósítása. A megújuló energiaforrást 
(szilárd biomassza, biogáz, szélenergia, napenergia, földhőhasznosítás hőszivattyúval) 
hasznosító újszerű, nagyjelentőségű, demonstratív jellegű beruházások preferáltak.  

Az ipari és erőművi kibocsátások csökkentése érdekében megfogalmazott és megvalósult 
célok és intézkedések: A magyar erőműrendszer-korszerűsítési program keretében új, 
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gázüzemű, csúcsidőszaki terhelést vállaló erőmű létesült Litéren, fejlesztették a Paksi 
Atomerőművet, a Vértesi Erőművet és a Mátrai Erőművet. A kedvező hatások nemcsak az 
intézkedések eredményeinek tudhatók be, hanem az ipari szerkezetváltásnak és az 
energiatakarékos üzemanyaggyártásnak is.  
A levegőtisztaság-védelmi jogszabályok teljes köre – az EU követelményrendszerével 
összhangban – megújult, a szabályozásának megfelelő hazai intézményrendszer, 
mérőrendszer kialakítására is sor került. A nemzetközi egyezményekben vállalt 
kötelezettségeket Magyarország teljesíti.  
Összességében megállapítható, hogy az NKP-I-ben megfogalmazott konkrét levegőtisztaság-
védelmi célok, azaz az EU jogharmonizáció; a nemzetközi egyezményekben vállalt 
kötelezettségek teljesítése; a levegőtisztaság-védelmi információs rendszer és mérőhálózat 
fejlesztése; a hazai levegőminőségi helyzet javítása a hat év alatt teljesültek. 
 

VIII.2. VIZEK VÉDELEME 
A felszíni vizek védelmére több program és intézkedés irányult. 2001-2002-ben számos 
intézkedés foglalkozott a Balaton és nagy tavaink védelmével, a monitoring rendszer 
fejlesztésével, a nemzetközi vízvédelmi egyezmények végrehajtásával, valamint a települési 
szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos feladatok ellátásával. 

A Balaton ökológiai állapotának védelmére és a vízminőség javítására vonatkozó intézkedési 
terv beavatkozásainak köszönhetően megszűnt a tápanyagterhelés növekedése és a 
vízminőségi jellemzők nagyobb részénél javuló tendencia figyelhető meg.  

A települési szennyvízelvezetési és -tisztítási program végrehajtása ütemesen jól haladt. Az 
intézkedések többsége megvalósult vagy megvalósulásuk folyamatban van. A program 
javította a lakosság életminőségét, a települések versenyképességét, valamint számos                
EK irányelv teljesítését tette lehetővé. A szennyvízelvezetéssel, kezeléssel, elhelyezéssel 
foglalkozó programok országosan kiemelt finanszírozási háttérrel rendelkeztek. A program 
későbbi végrehajtásához hozzájárul az, hogy 2001-2002-ben az EU ISPA támogatást hagyott 
jóvá (Győr, Szeged, Sopron, Pécs). 

A szennyvíziszapok mezőgazdasági hasznosítása, az ipari szennyvízkezelési program, a 
csapadékvíz-elvezetés, belvízrendezés csak bizonyos években és csak részben valósultak meg. 
Az egyedi szennyvíz-elhelyezési fejlesztések megvalósítása még kezdeti fázisban tart. 
Az NKP-I hosszabb távú vízminőségi célkitűzése, nevezetesen a Duna általános III. 
osztálynak megfelelő besorolása, a mikroszennyezők, az oxigénháztartás és toxicitás, 
valamint az egyéb jellemzők mutatóinak szempontjából 2001-ben a Duna teljes hosszán 
teljesült. A tápanyagháztartás tekintetében a vízfolyás alsó szakaszán a biológiai 
folyamatok következtében a vízminőség egy osztályértékkel kedvezőtlenebb volt. A 
Duna teljes szakaszán növekedett az algásodás mértéke. A mikrobiológiai mutatók 
szempontjából a célkitűzésektől való eltérés továbbra is jelentős, különösen a Mosoni-
Duna torkolata, valamint a főváros alatti szakaszon. A Tisza esetében is az általános III. 
osztályú vízminőség volt az NKP-I célja. Ez 2001-ben a tápanyagháztartás tekintetében 
a teljes szakaszon, mikrobiológiai mutatók és mikroszennyezők, valamint a toxicitás 
esetében egy-két szakasz kivételével teljesült. Egyedül az oxigénháztartás szempontjából 
volt kedvezőtlen a Tisza vízminősége a tiszabecsi belépő szelvény és a Bodrog torkolata 
közti szakaszon. Az állóvizekre vonatkozóan legalább II. osztályú vízminőség és a 
klorofilkoncentráció 75 mg/l határérték alatt tartása volt a cél. A Balatonban 
megfigyelhető a klorofill mennyiségének évek óta tartó csökkenése, az algásodás 
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mérséklődése a Kis-Balatonnak, valamint a szennyvízkezelés fejlesztésének 
köszönhetően. 

Az NKP-I célként fogalmazta meg, hogy a Program 6 éve alatt el kell érni a 60%-os 
csatornázottsági arányt. A csatornába bekötött lakások aránya az összes lakáshoz 
viszonyítva az 1997. évi 46, 2%-ról 2002-re 56, 1%-ra nőtt. A csatornázott területen élő 
lakosság aránya pedig meghaladja a 60%-ot. A biológiailag tisztított szennyvíz aránya 
az összegyűjtött szennyvízhez képest az 1997. évi 49, 6%-ról, 2002-re 61 %-ra nőtt. 
2001-2002-ben is egy sor intézkedés biztosította a felszín alatti vizekre vonatkozó problémák 
megoldását. Eredmény mutatható fel a következő programoknál: az üzemelő ivóvízbázisok 
védelmére, a távlati vízbázisok biztonságba helyezésére vonatkozó célprogramok, az 
Országos Környezeti Kármentesítési Program, a Duna-Tisza közi homokhátság 
vízvisszatartását célzó program. Elindult a fenti programokat is támogató felszín alatti 
vízminőségi mérő-ellenőrző monitoring rendszer kialakítása és fejlesztése. A Helsinki 
Egyezmény és a Duna Konvenció kapcsán vállalt nemzetközi kötelezettségek is teljesültek. 
Az intézkedések hiánytalan megtétele az ivóvízkészleteink minőségének további megőrzését, 
szükség szerinti javítását eredményezi a következő években.  

2002-ig 288 üzemelő vízbázison indultak meg a diagnosztikai célú eszközbeszerzések és 
ebből 156 vízbázis esetében ezek be is fejeződtek, mely a teljes programmal érintett védendő 
vízkészlet 79%-a, illetve 41%-a. 2002. december 31-ig 8 vízbázisnál védőterületi határozatok 
kiadásával befejeződött a vízbázis-védelmi diagnosztika. 

Az 1996-ban elindított Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) a tervezett 
ütemezés szerint haladt előre. A program nagymértékben hozzájárul az országban fellelhető 
szennyezőforrások és szennyezések megismeréséhez és kármentesítéséhez. Az OKKP 
keretében 210 területen kezdődött meg a kármentesítés. Ebből a KvVM beruházásába tartozó 
területek száma: 42. Kialakult az OKKP-al kapcsolatos KvVM feladat-végrehajtás szervezési-
irányítási rendszere, továbbá évről-évre bővülő számban indulnak be a különböző tárcák 
kármentesítési Alprogramjai. Ezek száma jelenleg összesen 10. A szennyező-források 
országos számbavétele során eddig több mint 15 000 db került rögzítésre a KÁRINFO nevű 
térinformatikai rendszerbe. Az OKKP K+F tevékenységének eredményei folyamatosan 
közzétételre kerülhet. Eddig 26 kiadvány jelent meg. Ezek CD-n, és a KvVM honlapján is 
megtekinthetők. Ezek mellett kiadásra került 8 db, előkészítés alatt áll 14 db szabvány. 
Megteremtődött a KAC támogatás lehetősége a fedezethiányos felelősök részére. A 
kármentesítések eredményeképpen javult a környezeti elemek állapota. 

Az NKP-I-ben a felszín alatti vizek igénybevételének és az utánpótlás egyensúlyának 
regionális szintű fenntartásához, a vízhiány mérsékléséhez és a kritikus vízgazdálkodási 
helyzet megoldásához járult hozzá a Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartását célzó 
program, a korábbi években pedig az Alföld program. Közvetlen eredményként a vízhiány 
csökkenését, a kedvező természeti átalakulást, és a mezőgazdasági többleteredmény elérését 
lehet megemlíteni.  

Az utóbbi évek megváltozott természeti (csapadékos évek) és társadalmi-gazdasági 
folyamatainak (elsősorban a bányabezárások következtében csökkenő vízkitermelés) hatására 
a felszín alatti vízkészletek növekedtek. 1990-ben a kitermelés 4 millió m3/nap volt, s 1990. 
óta a csökkenés évente 2-3%-on stabilizálódott. A karsztvizek kitermelése 1990-2000 között 
átlagosan évi 8%-kal mérséklődött, szemben az összes felszín alatti víz évi átlagos 6%-os 
csökkenésével. 
Az engedély nélküli vízkitermelések csökkentését szolgáló célt nem sikerült megvalósítani.  
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A felszín alatti vizek minőségvédelmével kapcsolatban célként megfogalmazott, legalább 
mérsékelten szennyezettnek tekinthető vízminőségi célállapotok elérése sok területen 
még hosszabb időt, és számos erőfeszítést igényel. A védendő üzemelő és távlati 
sérülékeny vízbázisok védőidomainak kiépítése, a kutak megfigyelő rendszerének 
kialakítása, az adatok kiértékelése folyamatban van. Tényleges védelmi intézkedésekre 
az NKP-I keretén belül nem került sor, kivéve az OKKP keretében végzett 
kármentesítési feladatokat.  

 
VIII. 3. FÖLD, FÖLDTANI KÖZEG, TALAJ VÉDELME 

2001-2002-ben az Országos Talajvédelmi Program, a meliorációs, öntözésfejlesztési és 
talajvédelmi beruházások, a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program, valamint az 
erdőtelepítés és erdőszerkezet átalakítás, fásítás intézkedései valósultak meg.  

A meliorációs, öntözésfejlesztési és talajvédelmi beruházások megvalósulását jelentős 
mértékű állami támogatás segítette. 

A meliorációs, öntözésfejlesztési és talajvédelmi beruházások támogatása keretében 2001-ben 
3. 120 hektáron mezőgazdasági területrendezés, 377 hektáron erózióvédelem, 6. 950 hektáron 
vízrendezés, 7. 970 hektáron talajjavítás valósult meg.  

Az Országos Talajvédelmi Program keretében megvalósított módszertani fejlesztések 
eredményeként számos új talajvizsgálati metodika került kidolgozásra, melyeket a 
szabványosítási folyamat során is hasznosítottak. A mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági 
területekre egyaránt vonatkozó talajvédelmi politika fejlesztése keretében, több közös 
együttműködés és egyeztetés történt a talajvédelmi stratégia kidolgozására. Elkészült továbbá 
a talajok környezetállapotának egységes adatbázisa, a TIM.   

Az NKP-I megvalósítási időszakának második felében jelentkező forráselvonások 
következtében a kisebb környezetterhelést jelentő talajhasználat nem valósult meg.  

A felhagyott bányák rekultivációja, tájrendezése cél elérése érdekében támogatási rendszer 
kialakítására és működtetésére került sor. A bányászat csökkenése és az iparból visszamaradt, 
a talajban és a felszín alatti vízben, illetve közegben okozott károk elhárítása országos szinten 
mintegy 15. 000 tájrehabilitációs feladatot jelent. Ebből a hat év alatt néhány száz, az ezres 
nagyságrendet megközelítő területen végeztek tájrendezési feladatokat. 
Az 1999-ben elfogadott Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 2000-től tervezett 
programjai csak 2002-ben indultak meg, hatásuk az NKP-I időszakában nem érzékelhető. Az 
NAkP nagymértékben hozzájárulhat az integrált vidékfejlesztés eredményes 
megvalósításához. 

Az erdőtelepítés és erdőszerkezet átalakítás, fásítás program keretében az agrárprogram 
részeként 1999-2000-ben 18. 710 hektár, 2001-2002-ben összesen 30. 600 hektár erdő 
telepítése valósult meg. Ezen felül 2001. és 2002. években a folyamatban lévő erdőtelepítések 
ápolása, pótlása és a befejezettek ápolása is megtörtént  114 ezer hektáron. 

 

VIII. 4. AZ EMBERI EGÉSZSÉG VÉDELME 
A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (NEKAP) keretében a 2001-2002-es 
időszakban a vizsgálatok a környezet-egészségügy legfontosabb területeit ölelték fel 
(levegőminőség, ivóvíz, talajszennyezettség, környezet-egészségügyi informatika, oktatás, 
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kutatás, nemzetközi tevékenységek). Az információs rendszer fejlesztése, valamint a zaj, 
rezgés és sugárvédelmi mintavételezés támogatása területén még lemaradás tapasztalható.  

Az emberi egészség védelmével kapcsolatos célok között egy számszerű követelmény 
szerepel, nevezetesen a szálló pornak az egészségügyi hatások miatt fontos apró – 10, 
illetve 2, 5 mikrométer átmérőnél kisebb – részecske-összetevőit illetően az állapot 
javítása, azok mennyiségének legalább 10%-os csökkentése. A mérési eredmények 
alapján megállapítható, hogy Budapesten 1996. és 2001. között a 10%-os csökkenést 
sikerült elérni, országosan pedig 8-10%-os csökkenés becsülhető. 

Az NKP-I-ben az emberi egészség védelmét szolgáló célként szerepelt a sportolás 
társadalmi és nevelési fontosságának érvényesítése. Eredménynek tekinthető a 
kerékpárutak fejlesztése. A beltéri levegőszennyezettség csökkentése és a károsodott, 
tönkrement településrészek állapotának javítása érdekében történtek intézkedések, de 
átfogó eredmények elérésére csak az önkormányzatok anyagi helyzetének javulása 
esetén lehet számítani.   

 

VIII. 5. TERMÉSZETVÉDELEM 
A természetvédelem területén számottevő előrelépés történt az NKP-I időszakában, 1997-től 
2002-ig. Az NKP-I és annak részeként a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben 
megfogalmazott célok megvalósítását a 6 év során - így a 2001-2002 években is - számos 
program segítette. 

Magyarország mindenkor komoly erőfeszítéseket tett és tesz, hogy növelje a jogi védelem 
alatt álló védett természeti területek kiterjedését. 2002-ben az ország területének 9, 6 
százaléka – az eddig felmért un. ex lege védett lápokkal és szikes tavakkal együtt 9, 9 
százaléka - élvez természetvédelmi oltalmat.  

Kiemelt program volt a Nemzeti Ökológiai Hálózat fejlesztése. Az Európa Tanács irányelveit 
és az ország természeti adottságait is figyelembe véve készült el a kilenc regionális ökológiai 
hálózat, amelyek összeillesztésével született meg az országos hálózat. Elkészült a NÖH 
kijelöléséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó „CORINE-HABITAT” 1:50 000-es folyómenti 
mintaterületeken kidolgozott adatbázis.  

A 2002. év végéig több mint 80 élőhelytérkép első felmérése készült el a Nemzeti 
Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában kijelölt 124 kvadrátból.  

Az EU csatlakozás feltételeinek, a közösségi természetvédelmi szabályozásnak megfelelően 
Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program keretében megkezdődött az Érzékeny Természeti 
Területek Rendszerének bevezetése, valamint az EU Natura 2000 védett terület hálózat hazai 
részeinek kijelölése.  

A természetes élőhelyek és fajok védelmének célját nagyon sok intézkedés és program 
próbálta lefedni az NKP-I hat éve során. A programok megvalósulása viszonylag sikeresnek 
mondható. A magyar flóra 3000 faja közül 516 (1997-ben 515) faj volt 2002-ben védett, 
ebből 52 fokozottan védett. A 81 magyarországi halfajból 26 védett, egyetlen fokozottan 
védett halunk a dunai galóca. A kétéltűeknek mind a 16 faja védett, fokozottan védett nincs. A 
hüllők 15 hazai faja is mind védett, kettő közülük fokozottan védett: a haragos sikló és a 
parlagi vipera. A 373 magyarországi madárfajból 348 védett, ebből 70 fokozott védelem alatt 
áll. Az emlősök 83 fajából 59 védett, 11 pedig fokozottan védett. A hazai gerinctelen 
faunának jelenleg 389 faja védett. 
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Az erdőtelepítési program keretében az NKP-I időtartama alatt 46.523 ha erdőt ültettek, így az 
erdő aránya az 1998-as 19%-os szintről 19,6%-ra emelkedett. Ennek oka a 2001. évet 
megelőző évek alacsonyabb telepítési forrás-biztosítása. Az erdőterület mennyiségi növelése 
mellett folyamatos volt a természetközeli erdőgazdálkodással megvalósított minőségi 
átalakítás. A védett természeti területeken akác, nemes nyár, fenyő állományok átalakítását, 
továbbá nem őshonos, invázív fafajok egyedei térhódításának megakadályozását végezték el, 
így meglévő erdeink mintegy 50%-a mondható természetközelinek. 
A barlangok kutatását és védelmét célzó intézkedések megvalósítása sikeres volt. Előrelépés 
történt a műszakilag elavult barlangok felújítása, az idegenforgalmi barlangok felújítása, a 
barlangok védelmének és kutatásának, illetve új barlangok feltárásának területén is. Elkészült 
az ismert barlangok közhiteles nyilvántartási rendszere. A tárgyidőszak végéig a hazai ismert 
közel 3500 barlangból mintegy 2000 barlang teljes adatállományát feldolgozták. A fokozottan 
védett barlangok száma 132-re emelkedett. 

A tájvédelem területén az NKP-I időszaka alatt napjainkig megkezdett rehabilitációs 
intézkedések még csak a károsodott területek töredékét érintik, ezért az intézkedésből 
származó környezeti hatások is csekélyek.  

Összességében megállapítható, hogy az NKP-I-ben megfogalmazott természetvédelmi 
célok teljesülése jónak mondható. Az erdősültség mértéke (19,6%) kismértékben 
elmarad az NKP-I-ben tervezett 20%-os céltól. A védett területek arányát viszont nem 
sikerült a célnak megfelelően 11-12%-ra emelni. A tájvédelemi célok megvalósulása 
kevésbé mondható sikeresnek. Jelentős előrelépés a tájértékek kataszterezésében 
történt.  
 

VIII. 6. ÉPÍTETT KÖRNYEZET 
Az épített környezet védelme érdekében 2001-2002-ben a Nemzeti Örökség Program, a 
Királyi városok rekonstrukciója, Világörökség, Millenniumi beruházások keretében, valamint 
az egyházi kulturális örökségek rekonstrukciója területén számos konkrét fejlesztés valósult 
meg. 138 önkormányzat részesült támogatásban a pincerendszerek és természetes partfalak 
veszélyelhárítási munkálataihoz.  

Az NKP-I-ben megfogalmazott, az épített környezet védelmére vonatkozó célok 
nagyrészt teljesültek, nevezetesen a károsodott, tönkrement településrészek állapota 
javításának megkezdése, a műemlékvédelem fejlesztése.  
 

VIII. 7. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
A hulladékgazdálkodás területén 2001-2002-ben ki lehet emelni a települési hulladékkezelési 
program, a hulladékhasznosítási program intézkedéseit. A Program hat éve alatt számottevő 
haladás figyelhető meg a hulladékgazdálkodás területén. 

A települési hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó programok, intézkedések 
megvalósításában számos előrelépés történt. 

A települési szilárdhulladék mennyisége lényegében stagnált a hat év alatt (2001-re 4, 6 millió 
tonna lett). 
Sem a képződő települési hulladék mennyiségére vonatkozó célt (a 4 millió t/év hulladék 
mennyiséget), sem pedig a lerakott hulladékra érvényes 20% szervesanyag-tartalom célt nem 
sikerült teljesíteni.  
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A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya az 1995. évi 73,2%-ról 2001-re 
86,5%-ra nőtt. A települések arányának növekedése az adatokból egyértelműen látható 
tendencia. A kitűzött cél, a szervezett hulladékgyűjtés arányának legalább 90%-ra 
történő emelése 2001-ig nem valósult meg, de 2002. év végére elérhető (2002. évi adatok 
még nem állnak rendelkezésre).  
A szelektív gyűjtés lényegében csak részleges, alapvetően a termékdíjas termékekre irányult. 
2002-re mintegy 700-750 ezer tonna, termékdíjas termékből képződött hulladék került 
begyűjtésre. 

A szelektíven gyűjtött (termékdíjas termékekből képződő) hulladékok mintegy 38-40%-a 
kerül hasznosításra a KAC támogatással. 

Az NKP-I célkitűzése szerint hat év alatt 24 millió m3 kapacitású lerakót kellett volna 
építeni. Ez nagyságrendileg úgy teljesült, hogy bár a lerakók nem mind épültek meg 
ebben az időszakban, de legalább megkezdődött az építésük. 1996-2001 között 14,7 millió 
m3 lerakó épült KAC támogatásból. A program későbbi végrehajtásához hozzájárul az, hogy 
2000-2003-ben az EU 12 regionális hulladékgazdálkodási projektre hagyott jóvá ISPA 
támogatást. 

Az 1997-1998-as időszakban a legnagyobb előrelépés az új térségi lerakók létesítése 
tekintetében volt, 22 térségi lerakó beruházása kapott céltámogatást.  

A meglévő korszerűtlen lerakók bezárásának végrehajtása megkezdődött. A hulladéklerakók 
felmérése teljesült.  
A települési folyékonyhulladék kezelésére vonatkozó intézkedés nem történt.  

A termelési nem veszélyes hulladékok mennyiségének csökkenése megvalósult. A 
csökkenés 1995-2000 között 20%-os volt. A termelési nem veszélyes hulladékok 
mennyiségének felmérése, az ipari hulladék megelőzési és hasznosítási beruházások 
támogatása, a szabályozás kidolgozása megkezdődött. 

A veszélyes hulladékok mennyisége is csökkent a Program ideje alatt. A veszélyes 
hulladékok mennyisége vörösiszap nélkül 1997. és 2001. között, mintegy 18,5%-kal, 
vörösiszapot is figyelembe véve azonban csak 6%-kal csökkent. A veszélyes 
hulladékokkal kapcsolatban az égetési, lerakási kapacitás bővítése megvalósult, de a 
hasznosítás arányának jelentős mértékű növekedése csak hosszabb távon indulhat meg. Az 
1000 t/év kapacitást meghaladó veszélyes hulladékégetők összes kapacitása 2002-ben 84. 500 
t/év volt. A veszélyes hulladék hasznosítása még mindig nem éri el a 20%-ot. A veszélyes 
hulladék kb. 75%-a kerül lerakóra, a maradék kb. 5% pedig égetésre. 

A termikusan ártalmatlanított hulladék aránynövelési célját segítette a veszélyes 
hulladékégetők létesítése. A kórházak döntő többsége, mintegy 95%-a megvalósította a 
veszélyes hulladék szelektív gyűjtését. Az összegyűjtött veszélyes hulladék elhelyezését a 
kórházak 84%-a külső hulladékkezelőnél oldotta meg, égetéssel vagy fertőtlenítés utáni 
települési hulladékként történő kezeléssel. A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű korszerűsítése 
a Program időszakában nem valósult meg.  
A radioaktív hulladékok kezelése érdekében jelentős fejlesztéseket hajtottak végre a kis- és 
közepes aktivitású radioaktív hulladéktárolók korszerűsítése, illetve létesítése, továbbá a 
kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése területén egyaránt. 

Összességében megállapítható, hogy az NKP-I-ben megfogalmazott 
hulladékgazdálkodási célok részlegesen teljesültek. A termelési veszélyes és nem 
veszélyes hulladékok mennyiségének csökkenésére vonatkozó, valamint a települési 
szervezett hulladékgyűjtési célok megvalósultak, az ártalmatlanítási kapacitások 
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kiépülése megfelelően haladt. A hulladékhasznosításában és a régi lerakók bezárása 
területén a kitűzött célokat nem sikerült elérni.  

 

VIII. 8. ZAJ- ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM 
2001-2002-ben zaj- és rezgés elleni védelemben a zajvizsgálatot és ellenőrzést végző 
laboratóriumok fejlesztése, zajterhelési felmérések elvégzése, adatbázis feltöltése és 
nagyvárosok zajtérképének elkészítése történt meg. 

Az NKP-I egyik célja a zajterhelés csökkentése volt. 1999-ben a lakosság továbbra is nagyon 
magas aránya, mintegy 44%-a élt 65dB zajterhelés feletti területen (1998-ban 46%), míg 
36%-a 60-65dB közötti zajterheléssel szennyezett területen (1998-ban 37%). Az utóbbi 
években a zajterhelés lényegében szinten maradt. Az országban a 2000. év végéig több mint 
80 000 m2 zajárnyékoló falat, illetve létesítményt hoztak létre. 

A zajterhelés csökkentésére vonatkozó célokhoz kellőszámú, mind szabályozási jellegű, mind 
konkrét műszaki beavatkozást jelentő intézkedés kapcsolódott. A tervezett intézkedések 
jelentős részben megvalósultak. A zajterhelés csökkentésére kidolgozott egyik legjelentősebb 
akcióprogram, a 75 dBA feletti zajterheléssel járó helyzetek megszüntetésére irányuló 
program, jól haladt. Jelentős beavatkozások történtek a műszakilag megvalósítható 
zajcsökkentések érdekében azokon a helyeken, ahol a terhelés kirívóan magas volt.  
A közlekedési eredetű zajcsökkentés területén eredményeket sikerült elérni csakúgy, mint a 
zajvizsgálatok, a zajterhelésekkel kapcsolatos adatbázisok, zajtérképek területén. Ugyanez 
mondható el az EU-elvárások figyelembevételéről is. 
A zajterhelés csökkentése esetében konkrét számszerű célokat az NKP-I nem adott meg, 
hiszen ezek jelenleg megvalósíthatatlanok és ellenőrizhetetlenek lennének. Középtávon a 
nemzetközileg elfogadhatatlannak tekinthető 75 dBA terhelés fölötti helyzetek megszüntetése 
volt az elérendő általános cél, míg hosszabb távon a legfeljebb 65 dBA terhelési szintet lehet 
még elfogadhatónak tekinteni.  
Összességében megállapítható, hogy a zajterhelés az időszakban – bár nem számottevő 
mértékben – csökkent, de még a nagyvárosokban, főközlekedési létesítmények 
hatásterületén korántsem sikerül az elfogadható zajszintet biztosítani. Ez a folyamat 
igen hosszú időtávlatot igényel. 

 

VIII. 9. KÖRNYEZETBIZTONSÁG 
Környezetbiztonság területén 2001-2002-ben a Paksi Atomerőmű kiégett fűtőelemei átmeneti 
tárolásának biztosítása és a radioaktív hulladékok végleges elhelyezése érdekében végzett 
geológiai kutatások végzése történt. A növényvédő szerek környezetvédelmi szempontú 
értékelési rendszerének kialakítása, monitoring hálózatának fejlesztése megvalósult. Ezen 
felül előrelépés történt szennyezés kibocsátási és átadási regiszter bevezetése, egységes 
környezetbiztonsági rendszer kialakítása területén. 

A Környezetbiztonsági célkitűzések a környezetbiztonsági jogharmonizációs tevékenység 
lezárásával nagymértékben előrehaladtak. Ugyanígy jelentős előrelépés történt a 
környezetbiztonság részterületeire kialakított információs rendszerek és adatbázisok 
létrehozása és integrációja területén. 
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VIII. 10. OKTATÁS, SZABÁLYOZÁS, INFORMATIKA, MONITORING, 
INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS 
Az integrált szennyezésmegelőzés és -ellenőrzés (IPPC) megalapozása keretében a 
tervezett intézkedések megvalósultak, a program elérte a célját. 

A környezetvédelmi monitoring rendszer fejlesztésével, működtetésével foglalkozó 
programok értékelése azt mutatja, hogy a programok nagyrészt megvalósultak.  

A környezetvédelmi információs rendszer fejlesztésével, működtetésével kapcsolatos 
intézkedések túlnyomó többségben a tervezett ütemben megvalósultak. Az információs 
rendszerek kialakításával a környezetvédelem számára könnyebbé vált az EU 
követelményeinek való megfelelés.  

Jelentős előrehaladás történt a környezetvédelmi intézményrendszer fejlesztése, 
működtetése területén, valamint a jogharmonizáció terén. 

A környezetterhelési díjakhoz kapcsolódó intézményfejlesztés elmaradt, mivel a kialakítás 
koncepciója nem került a Kormány elé, ezért az intézményfejlesztés el sem kezdődhetett. 
Kedvezően alakult a környezetbarát termékekkel és a KAC-cal kapcsolatos 
intézményrendszer fejlesztése. Elmondható, hogy a kialakított intézményrendszerek a 
számukra meghatározott feladatokat teljes mértékben képesek ellátni. 

A Környezettudatos Irányítás Cselekvési Programban megfogalmazott intézkedések 
többsége az NKP időtartama alatt megvalósult vagy megvalósítása jelenleg zajlik. Két új 
környezettudatot irányítási rendszer szabályozási, intézményfejlesztési és működési feladatait 
sikerült elvégezni.  

A Környezeti nevelés Programban tervezett intézkedések többségét az NKP-I időtartama 
alatt sikerült megvalósítani, a rendelkezésre álló forrásokat az intézkedési tervekben 
meghatározott célokra sikerült felhasználni. 
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Rövidítésjegyzék: 

ANP Acquis átvételének Nemzeti Programja 
ANPI Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 
ÁPV Rt. Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság 
BAT Legjobb elérhető technikák (Best Available Techniques) 
BEP Legjobb gyakorlat (Best Practice) 
BFNPI Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
BFNTÁ Budapest Fővárosi Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Állomás 
BILK Budapesti Intermodális Logisztikai Központ 
BM Belügyminisztérium 
BNPI Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
CCMS Modern Társadalom Kihívásaival foglalkozó Bizottság 
CÉDE Céljellegű decentralizált támogatás 
CORINE Coordination of Information on the Environment - az egységesedő Európa 

környezeti információs rendszere 
CNG Compressed Natural Gas - sűrített földgáz 
DDNPI Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
DINPI Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
DTK Duna-Tisza közi 
DTCS Duna-Tisza Csatorna 
EIONET European Environment Information and Observation NETwork - európai 

környezetvédelmi információs és megfigyelő hálózat 
EITB Európai Integrációs Tárcaközi Bizottság 
EMAS Environmental Management and Auditing Schemes - környezeti irányítási és 

auditálási keretrendszer 
ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete 
ENSZ EGB Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága 
EPOC (OECD) Environment Policy Committee - Környezetpolitikai Bizottság  
ESZCSM Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 
ET Európa Tanács 
ÉTT Érzékeny Természeti Területek 
EU Európai Unió 
EUROSTAT European Statistical Office, Statistical Office of the European Communities - 

Európai Statisztikai Hivatal 
EWC European Waste Catalogue - Európai Hulladék Katalógus 
FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
FVM VFC Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium  

Vidékfejlesztési Célelőirányzat 
GDP Gross Domestic Product - Bruttó Hazai Termék 
GEF/UNIDO Global Environment Facility / United Nations Industrial Development 

Organization 
GLP helyes laboratóriumi gyakorlat – good laboratory practice –minőségügyi rendszer 
GM Gazdasági Minisztérium 
GM-GFC Gazdasági Minisztérium - Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat 
GYISM Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 
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GySEV Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút 
HAWIS Hazardous Waste Information System, Veszélyes Hulladék Információs rendszer 
HHM Fővárosi Hulladékhasznosító Mű 
HMV használati melegvíz  
HRTB Holtág Rehabilitációs Tárcaközi Bizottság 
ISM Ifjúsági és Sportminisztérium 
ISO International Standardization Organization, Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 
ISPA Instrument for Structural Policies for Pre-Accession, Előcsatlakozási eszköz a 

strukturális felzárkózás elősegítésére 
K+F kutatás és fejlesztés 
KAC Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat 
KAR Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer 
KGI Környezetgazdálkodási Intézet 
KHVM Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium 
KMNPI Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
KMÜFA Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram 
KNPA Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 
KöFe környezetvédelmi felügyelőség 
KÖH Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
KÖI Kulturális Örökség Igazgatósága 
KöM Környezetvédelmi Minisztérium 
KöViM Közlekedési és Vízügyi Minisztérium 
KSH Központi Statisztikai Hivatal 
KSZGYSZ Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 
KTI Közlekedéstudományi Intézet 
KvVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
MÁG Műemlékek Állami Gondnoksága 
MÁV Rt. Magyar Államvasutak Részvénytársaság 
MOL Rt. Magyar Olajipari Részvénytársaság 
MTA ÖBKI Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete 
MTA TAKI Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 
MVM Rt. Magyar Villamosművek Részvénytársaság 
NAkP Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 
NBmR Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer 
NEKAP Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram 
NKÖM Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
NKÖM-
OMvH 

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma - Országos Műemlékvédelmi Hivatal 

NKP Nemzeti Környezetvédelmi Program 
NÖH Nemzeti Ökológiai Hálózat  
NÖP Nemzeti Örökség Program 
NP nemzeti park 
NPI nemzeti park igazgatóság 
NTKSZ Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat  
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development,Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
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OKI Országos Környezetegészségügyi Intézet 
OKKP Országos Környezeti Kármentesítési Program 
OM Oktatási Minisztérium 
OMIKK Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 
OTK Országos Területfejlesztési Koncepció 
PHARE Poland and Hungary, Assistance for Reconstruction of Economy, 

Segélyprogram Lengyelország és Magyarország (ma már minden EU társult 
ország) Gazdasági Újjáépítésére 

PM Pénzügyminisztérium 
RO-LA Tehergépjárművek vasúti továbbítása 
RO-RO Tehergépjárművek vízi úton történő továbbítása 
SAPARD Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development 

az EU mezőgazdasági és a vidékfejlesztési (elő)csatlakozási (pénzügyi 
támogatási) programja 

SCORE Supporting the Co-operative Organisation of Rational Energy-use, 
Holland-Magyar kormányzati és vállalati energiatakarékossági együttműködési 
program 

SO2 kéndioxid 
TEFA Területfejlesztési Alap 
TERKI Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 
TFC Területfejlesztési Célelőirányzat 
TIM Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer 
TK tájvédelmi körzet 
TNMN Duna Nemzetközi Vízminőségi Monitoring Rendszer  
TT természetvédelmi terület 
UFCE Útfejlesztési Célelőirányzat 
UNEP/GRID United Nations Environmental Program/Global Resource Information Database, 

Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Program / Globális Erőforrás Információs 
Adatbázis 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
ENSZ nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezet 

VEHUR Veszélyes Hulladék Rendszer 
VICE Vízügyi Célelőirányzat 
VITUKI Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt. 
WHO World Health Organisation, Egészségügyi Világ Szervezet 
WWF World Wildlife Found, Vadvédelmi Világ Alap 
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