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BEVEZETÉS  
 
A második Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-II) és a részét képező Nemzeti 
Természetvédelmi Alapterv a környezetügy középtávú (2003-2008. közötti időszakra szóló) 
fő célkitűzéseit fogalmazza meg. Az előrehaladás értékeléséről és a környezetpolitikai célok 
teljesüléséről a Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 41.§ (3) bekezdése szerint kétévenként, majd a program lezárása után átfogó módon 
számol be az Országgyűlésnek. Ez a jelentés az NKP-II végrehajtásának első két évében elért 
főbb eredményeket foglalja össze. 
Az NKP-II keret jellegű program. Megvalósítását az egyes évekre aktuálisan kidolgozott - a 
vonatkozó kormányhatározatokban1 rögzített szempontoknak megfelelő - szakmai és 
finanszírozási irányelv, végrehajtási terv és az előrehaladási jelentés segíti elő.  
Az NKP-II végrehajtásának helyzetéről szóló kétéves jelentést az éves előrehaladási 
jelentések alapozták meg. A kétéves jelentés áttekinti az NKP-II fő céljainak és 
célkitűzéseinek időarányos teljesülését, valamint átfogó elemzést ad a tematikus 
akcióprogramok (TAP) keretében az adott időszakban megtett intézkedésekről, azok pénzügyi 
vonatkozásairól és a beavatkozások hatásairól. (Az egyes intézkedések részletes leírása az 
éves jelentésekben található.)  
A jelentés összefoglalja az NKP-II végrehajtásának nemzetközi és hazai kereteit, feltételeit, 
különös tekintettel hazánk Unióhoz történő csatlakozására, a jogi, gazdasági 
szabályozóeszközök fejlesztésére és az intézményrendszer modernizációjára. 
Az NKP-II célkitűzései egyrészt természeti erőforrásaink megőrzésére, bölcs használatára és a 
környezetminőség javítására, másrészt a lakosság közvetlen életminőségének javítására 
irányulnak. Az első csoportba tartozik a légkör védelme (a levegőtisztaság javítása és a 
globális légszennyező hatások csökkentése), természeti erőforrásaink, ezen belül felszíni és 
felszín alatti vízkészleteink mennyiségi és minőségi védelme, termőtalajaink, földtani 
értékeink, valamint tájaink és a természet védelme. A lakosság életminőségének javítását 
közvetlenül szolgálja az egészségmegőrzés és a környezetbarát életmód elterjesztése, az 
élelmiszerbiztonság, valamint a települési környezet minőségének átfogó javítása. Mindezen 
célok elérését szolgálja a környezettudatosság javítása, a környezeti nevelés és oktatás. 

                                                 
1 2345/2004. (XII. 26.) Korm. határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi 

Program tematikus akcióprogramjairól 
1150/2004. (XII. 26.) Korm. határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi 
Program finanszírozásának és végrehajtásának egyes kérdéseiről 



 5

1. A PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTFOGÓ NEMZETKÖZI ÉS HAZAI 
KERETEI, FELTÉTELEI 

 
1.1. Nemzetközi tényezők és folyamatok 
Az utóbbi évek tudományos kutatásai és gyakorlati tapasztalatai az eddigi erőfeszítések 
ellenére több globális környezeti probléma súlyosbodását mutatják (pl. az éghajlatváltozás 
várható hatásaként fellépő természeti katasztrófák, szélsőséges időjárási helyzetek gyakoribb 
előfordulása, a biológiai sokféleség csökkenése). A kedvezőtlen folyamatok, trendek 
megfékezése, visszafordítása érdekében a globális felelősséget vállaló államok 
együttműködése célirányosabbá és szorosabbá vált.  
A nemzetközi egyezményeken túlmenően így elsősorban az Egyesült Nemzetek Szervezete és 
az Európai Unió jelenti azt a multilaterális intézményrendszert, amely a hazai 
környezetpolitika számára is meghatározó. A főbb közös prioritások között szerepel többek 
között a fenntartható fejlődés kérdésköre, az éghajlatváltozás, a vegyi anyagok egészségre 
gyakorolt káros hatásainak csökkentése, valamint a természeti erőforrások és értékek (köztük 
a biológiai sokféleség) védelme.  
Magyarország elhelyezkedése, természeti, környezeti adottságai következtében a fentieken túl 
mind a regionális, mind a kétoldalú együttműködés fejlesztése kiemelt nemzeti érdek 
(különösen pl. a határokon átterjedő negatív környezeti hatások mérséklése, az osztott 
vízgyűjtőkön történő összehangolt, integrált vízgazdálkodás, az ökológiai hálózatok 
védelme). 
 
1.1.1 A globális szintű környezeti politika és együttműködés alakulása - az ENSZ 

intézményeinek tevékenysége globális környezeti kérdésekben 
A vizsgált időszakban az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) vezető szerepet 
játszott 
− a vegyi anyagok kezelése stratégiai megközelítésének kidolgozásában (SAICM), ami 

érvényesíti a Johannesburgi Végrehajtási Tervben megerősített vállalást, miszerint 
„megfelelően gazdálkodnak a vegyi anyagokkal (azok teljes életciklusára kiterjedően) és a 
veszélyes hulladékokkal, többek között arra törekedve, hogy 2020-ra a vegyi anyagok 
felhasználása és előállítása oly módon történik, hogy az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt káros hatásaik minimálisra csökkennek”; 

− a Kárpátok Keretegyezmény kidolgozásában - az érintett országok működjenek együtt a 
Kárpátok természeti értékei védelmében és térségének fenntartható fejlesztésében (az 
egyezmény 2006. január 4-én lépett hatályba); 

− a fenntartható termelési és fogyasztási minták terjedésének előmozdításában - 2003-ban 
létrejött Magyarországon a „Hálózat a Fenntartható Termelésért és Fogyasztásért”. 

Döntés született az UNEP állapotfelmérő, monitorozó tevékenységének áttekintéséről és a 
GEO (Global Environment Outlook) folyamat – ötévenként elkészített átfogó globális 
állapotfelmérés – megerősítéséről.  
 
Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (EGB) tevékenységének fontos állomása volt a 
„Környezetet Európának” miniszteri találkozó (Kijev, 2003), amelyen a résztvevők elfogadták 
− a "Kijevi Határozat a Biológiai Sokféleségről" c. dokumentumot - konkrét feladatok a 

biológiai sokféleség csökkenésének megállítása érdekében a következő területeken: erdők; 
agrár-környezetvédelem; pán-európai ökológiai hálózat kialakítása; betelepülő idegen 
fajok; finanszírozás, monitoring, társadalmi részvétel és tájékoztatás; 
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− a környezeti nevelés, illetve tágabban véve a fenntartható fejlődés megismertetésére 
irányuló oktatásról szóló nyilatkozatot, benne a "Környezeti nevelés a fenntartható 
fejlődésért stratégia" kidolgozását. (A stratégiát egy magas szintű konferencia keretében 
2005 tavaszán elfogadták, megvalósítása jelenleg is folyik.) 

− az EECCA stratégiát (Eastern Europe, Caucasus and Central Asia), amely a FÁK-hoz 
tartozó 12 állam környezetvédelmi feladatairól és a végrehajtásukat támogató nemzetközi 
együttműködés erősítéséről szól, így feladatokat határoz meg a donor országok számára 
is. 

A Konferencia résztvevői – köztük Magyarország is - jogilag kötelező eszközként elfogadták 
és aláírták a következőket: 
− „A stratégiai szintű döntéshozatalok környezeti vizsgálatáról” szóló jegyzőkönyv; 
− „A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló 

egyezmény”, valamint „Az ipari balesetek országhatárokon túli hatásairól szóló 
egyezmény” kiegészítéseként a „Polgári jogi felelősségi jegyzőkönyv”; 

− Az Aarhusi egyezményhez kapcsolódóan a „Szennyezőanyag kibocsátás és átadás 
nyilvántartási rendszerről” szóló jegyzőkönyv. 

 
Az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága (UN CSD) 2003. évi 11. ülésszakán fogadta el 
a következő 14 éves időszakra vonatkozó munkatervét. A tárgyalandó témák között szerepel 
pl. a víz, közegészségügy, energia, ipari fejlesztés, éghajlatváltozás, vidékfejlesztés, 
területhasználat, aszály, közlekedés, vegyi anyagok, hulladékgazdálkodás, bányászat, 
fenntartható termelési és fogyasztási minták, biotechnológia, turizmus, tengeri erőforrások, 
kis fejlődő szigetországok, katasztrófakezelés helyzetének áttekintése. 
A Bizottság átfogó témakörként foglalkozik majd a szegénység, a fenntarthatatlan termelési 
módok és fogyasztási szokások megváltoztatása, a természeti erőforrások kezelése, 
globalizáció, egészség, kis fejlődő szigetországok, Afrika, egyéb regionális kezdeményezések, 
nemek közötti egyenjogúság és oktatás kérdéseivel, illetve a megvalósítás eszközeivel és az 
intézményi keretekkel.  
 
1.1.2 Az Európai Unió környezeti politikájának alakulása a vizsgált időszakban 
 
A Lisszaboni Stratégia és a Fenntartható Fejlődés Stratégia 
A Lisszaboni Stratégiát (LS) az EU állam- és kormányfői 2000 tavaszán hirdették meg azzal 
a céllal, hogy 2010-re a Közösség váljék a világ legversenyképesebb, fenntartható, tudásalapú 
gazdaságává. A Fenntartható Fejlődés Stratégiát (SDS) 2001. júniusában a Göteborgi 
Csúcs fogadta el. Az Európai Unió szándékai szerint a két stratégia együttesen határozza meg 
az EU számára a legkritikusabb és egymással is összefüggő fejlődési problémákat, társadalmi, 
gazdasági és környezeti tendenciákat.  
Az Európai Tanács (EiT) és a Környezetvédelmi Tanács 2003-2004-ben tartott ülésein 
rendszeresen foglalkozott mindkét stratégiával és azok kölcsönhatásaival.  
– Az EiT 2003. tavaszi döntésének megfelelően a Bizottság évente készít környezetpolitikai 

áttekintő jelentést az LS teljesítéséről. Az első jelentés az EU Fenntartható Fejlődés 
Stratégiájához igazodott, hozzájárult annak megújításához, továbbá segítette a 6. 
Közösségi Környezeti Akcióprogram végrehajtásának monitorozását, illetve a környezeti 
szempontok ágazati politikákba integrálását.  

– A 2004. tavaszi EiT értékelte a 2001 óta bekövetkezett előrelépést és a kihívásokat és 
kimondta: szükséges az LS környezeti pillérének megerősítése, a fenntartható fejlődési ill. 
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a környezeti szempontok horizontális integrációja az ágazati politikák és a közigazgatás 
minden szintjén, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelem, továbbá a természet és 
erőforrásai, illetve a környezet és egészség védelme. 

– A Környezetvédelmi Tanács 2004. márciusi ülésén a Bizottság jelentésben értékelte az LS 
2000-2003. közötti megvalósítását és ehhez kapcsolódva tárgyalta a 
Környezettechnológiai Akciótervet (ETAP) is. 

– A 2004. decemberi Környezetvédelmi Tanács az LS félidős felülvizsgálatáról további 
vitát tartott szükségesnek, míg az SDS átfogó felülvizsgálatáról készült elnökségi 
tervezetről tanácsi következtetéseket fogadott el. 

 
Tematikus stratégiák 
− Fenntartható természeti erőforrás használat 

2004 tavaszán az EiT megtárgyalta a fenntartható természeti erőforrás használat 25 évre 
tervezett stratégiájának koncepcióját, amely átfogja az erőforrás-használat (anyag- és 
hulladékáramok) teljes életciklusát, foglalkozik a gazdasági növekedés és nem kívánt 
környezeti hatásai szétválasztásával (decoupling), valamint a fajlagos anyag- és 
energiafelhasználás javításával. 

− Városi Környezet 
A Szakértői Csoport közreműködésével (melynek 2003-tól Magyarország képviselője is 
tagja volt) a kiválasztott kulcsterületek (fenntartható környezetgazdálkodás, városi 
közlekedés, építés és településrendezés) szakértői tanulmányaira alapozva 2004 
februárjára elkészült a Bizottság Közleménye, majd októberben a Környezetvédelmi 
Tanács elfogadta a további munkához iránymutatásul szolgáló Tanácsi Következtetést. 

 
További kiemelt környezetpolitikai témakörök 
− Klímaváltozás, üvegházhatású gázok (ÜHG) 

A Kiotói Jegyzőkönyv és az Éghajlatváltozási Egyezmény elvárásainak teljesítése 
érdekében a Tanács és az EP - a Bizottság javaslataihoz kapcsolódóan - elfogadta az 
ÜHG-k kibocsátásának kereskedelméről szóló szabályozást. A 2003. decemberi 
Környezetvédelmi Tanács ülése tárgyalt a „kiotói projektek” és az EU „emisszió 
kereskedelmi rendszer” összekapcsolásáról. 

− A vegyi anyagok bejegyzése, értékelése és engedélyezése (REACH) 
A rendelet-tervezet egységesíti a vegyi anyagokra vonatkozó, 42 jelenleg hatályos 
közösségi jogszabályt, a vegyi anyagok adatszolgáltatási rendjét és engedélyezési 
eljárását.  

− Genetikailag módosított szervezetek (GMO) 
2003 tavaszán az Európai Tanács és az EP együttdöntési eljárás keretében elfogadta a 
GMO-k határokon történő átszállításáról szóló szabályozást, a Cartagena Jegyzőkönyv 
biológiai biztonságról szóló részének teljesítéseként (az Európai Parlament és a Tanács 
1946/2003/EK rendelete (2003. július 15.) a géntechnológiával módosított szervezetek 
országhatárokon történő átviteléről). Az egységes jelentéstételi és információs rendszer 
felállítása eleget tesz az exportra vonatkozó követelmények teljesítésének, és új 
szempontokat is bevezet, pl. előzetes hozzájárulás az importhoz; a környezetvédelmi 
információkhoz való hozzáférés.  
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− Integrált termék politika (IPP) 
A Környezetvédelmi Tanács 2003 októberében tanácsi következtetést fogadott el az 
integrált termékpolitika tervezetéhez. A tervezet jelentős hangsúlyt fektet az életciklus-
megközelítésre, több alkalommal utal a lisszaboni és a tematikus stratégiákra, valamint a 
zöld közbeszerzésre is. 

 
Változások az EU jogi szabályozó rendszerében 
A 2003-2004. folyamán elfogadott legjelentősebb környezetvédelmi közösségi irányelvek és 
rendeletek témakörei (részletesen a Függelékben): 
− a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférés;  
− a környezeti felelősség; 
− a nyilvánosság részvétele a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok 

kidolgozásában; 
− üvegházhatást okozó gázok (Közösségen belüli kereskedelmi rendszere és ennek 

módosítása a Kiotói Jegyzőkönyv projekt-mechanizmusára tekintettel); 
− a környezeti levegőben található arzén, kadmium, higany, nikkel és policiklusos aromás 

szénhidrogének;  
− egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak a Közösségbe történő behozatalának 

felfüggesztése; 
− csomagolás és a csomagolási hulladék. 
 
1.1.3 Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz 
2004. május 1-jén Magyarország egy tízéves folyamat eredményeként vált az Európai Unió 
tagjává. A környezetvédelem területén e folyamat három fő szakaszt foglalt magában. 
I.  A felkészülési szakasz (1994–1998) az EU és Magyarország társulási szerződésének 

(Europe Agreement) 1994. évi életbe lépésével kezdődött meg és a csatlakozási 
tárgyalások megkezdéséig tartott. Legfontosabb elemei: a jogharmonizációs program 
kidolgozása, intézményfejlesztés és 1998 nyarára az ANP kidolgozása (a Közösségi 
Vívmányok (Acquis) Átvételének Nemzeti Programja) voltak.  

II.  A környezetvédelmi csatlakozási tárgyalások első szakaszában (1999. január-július) a 
magyar fél 9 tárgykörben jelentett be átmeneti mentességi igényt. Elkészült az ANP 
véglegesített változata is. 

III. A csatlakozási tárgyalások második, a fejezet lezárásához vezető szakasza során több 
fordulós egyeztetésekre került sor a magyar, ill. az EU álláspontok közelítése érdekében. 
Az egyeztetések során Magyarország a 9-ből 5 átmeneti mentességi igényt visszavont. Az 
EU másfél évvel a csatlakozási tárgyalások befejezése előtt ideiglenesen lezárta 
Magyarországgal a 22. fejezet tárgyalását, és azt a későbbiekben sem nyitotta meg újra. 
Az ANP kapcsán a munkálatok a 2004. május 1-jei csatlakozásig még folytatódtak. A 
nemzetközi jogalkalmazást segítő IMPEL hálózatnak 2003-ban lett teljes körű tagja 
Magyarország. 

Magyarország az acquis communautaire 2002. november 1-jei állapotának megfelelően zárta 
le a csatlakozási tárgyalásokat az EU-val 2002. december 13-án. A csatlakozási szerződés 
2004. május 1-jén lépett hatályba. Az átmeneti időszakban a Magyarország és az EU közti 
információs és konzultációs mechanizmust az Interim Megállapodás szabályozta, amely a 
koppenhágai döntés értelmében 2002. december 19-én lépett hatályba. 
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Az átmeneti időszak két fő szakaszra bontható. Az első szakaszban, 2002. december 19-től a 
magyar Kormány megkapta azokat a dokumentumokat, amelyek a Tanács, illetve az annak 
döntéseit előkészítő Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER) ülései elé kerültek. A 
második szakaszban, a csatlakozási szerződés aláírásától, 2003. április 16-tól a magyar 
képviselők tanácskozási joggal, de szavazati jog nélkül részt vehettek a különböző tanácsi 
formációk ülésein. 
A tárgyalások eredményeként elfogadott 4 átmeneti mentesség a fajlagosan legnagyobb 
beruházási igénnyel járó témákat érinti: 
− Veszélyes hulladékok égetése: Egyes hazai berendezéseknél az EU-követelmények 

teljesítése – a korábbi technológiák korszerűtlen színvonala, a füstgáz tisztításának és az 
égetési technológia folyamatos ellenőrzésének hiányosságai miatt – csak korszerűsítés 
vagy teljes kicserélés révén biztosítható. Az átmeneti mentesség határideje 2005. június 
30. (Teljesítve) 

− Települési szennyvízelvezetés és –tisztítás: A szervesanyag-felhalmozódás 
következményei (pl. algásodás) miatt veszélyeztetett területeken 2008. december 31., a 
15 000 lakosegyenértéket meghaladó terhelésű szennyvízelvezetési agglomerációkat 
illetően 2010. december 31., a 2 000 és 15 000 közötti lélekszámú agglomerációkat 
illetően 2015. december 31., illetve a 4 000 vagy annál nagyobb lakosegyenértéknek 
megfelelő kibocsátású, meghatározott üzemekkel kapcsolatos követelmények tekintetében 
2008. december 31. az átmeneti mentesség határideje. (Az időarányos teljesítésre 
vonatkozóan lásd: 7. TAP)  

− Nagy tüzelőberendezésekből származó légszennyezőanyagok kibocsátásának 
korlátozása: A légszennyezésben meghatározó szerepet játszó 50 MWh bemenő 
hőteljesítményt meghaladó, ún. nagy tüzelőberendezések emissziójára vonatkozó EU 
előírásoknak a csatlakozási tárgyalások idején Magyarországon 96 nagy tüzelőberendezés 
nem felelt meg. Az átmeneti mentesség határideje 2004. december 31. (Teljesítve) 

− Csomagolási hulladék: Az összes csomagolási hulladék legalább 50 százalékos 
hasznosításának, illetve az üveg és műanyag csomagolóanyagok hulladékainak legalább 
15 százalékos újrafeldolgozásának követelménye alóli átmeneti mentesség határideje 
2005. december 31. Az átmeneti időszak elsősorban a lakossági szelektív hulladékgyűjtés 
megszervezéséhez szükséges. (Teljesítve)  

A környezetügyet közvetlenül érintő jogharmonizációs célú új vagy módosított jogszabályok 
száma 163 (ebből 19 törvény, 53 kormányrendelet és 91 miniszteri rendelet) volt. A 
jogharmonizációs területek közül kiemelendőek az alábbiak: 
− levegőtisztaság-védelem, 
− emisszió-kereskedelem, 
− hulladékgazdálkodás, 
− felszíni és felszín alatti vizek védelme, 
− Natura 2000 hálózat, 
− környezeti zaj értékelése és kezelése, 
− ipari szennyezés, biztonság szabályozása. 
A hatályos magyar környezeti joganyag környezeti elemenként, valamint szabályozási 
tárgyanként áttekintve 2004. május 1-re az EU-s elvárásoknak összességében megfelelt. 
 
Hazai kezdeményezések a csatlakozást követően 
Az EU új tagjaként aktívan részt vettünk a közös stratégiák és szabályozások alakításában. A 
vegyi anyagok szabályozására vonatkozó új uniós rendelet tekintetében az Egyesült 
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Királysággal közösen kezdeményeztük az „egy anyag - egy regisztráció” elvének 
érvényesítését, amely minimálisra szorítaná az elkerülhetetlen állatkísérletek számát, továbbá 
jelentős költségmegtakarítást jelent az összes résztvevő számára, mivel az elő-regisztrációhoz 
kötelezővé teszi az egyszerre több gyártó vagy importőr általi bejelentéshez rendelkezésre álló 
adatok méltányos megosztását. 
A bányászati hulladékokról szóló közösségi irányelv-javaslat tárgyalása során sikerült 
elérni, hogy a külszíni zagytározók cianid tartalma új létesítmények esetében már a működés 
megkezdésétől kezdve nem lépheti túl a 10 ppm-es határértéket. Magyarország számára ez 
különösen a nemzetközi, osztott vízgyűjtőkön működő, ill. tervezett tevékenységek 
potenciális környezeti kockázatainak csökkentése szempontjából kiemelkedő jelentőségű. 
 
1.1.4 Nemzetközi egyezmények  
A nemzetközi egyezmények végrehajtásában a következő főbb eredményeket szükséges 
kiemelni: 
− A Duna Védelmi Nemzetközi Egyezmény 2004. évi első miniszteri értekezlete elfogadta a 

VKI előírásai szerint elkészült jelentést a Duna vízgyűjtőkerület jellemzéséről, a 
gazdasági elemzésről és a védett területek jegyzékéről. Az öt tiszai ország megállapodást 
kötött a Tisza részvízgyűjtőjére vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítéséről. 

− Magyarország 2003. májusában aláírta és 2004. májusában ratifikálta  a Kárpátok 
védelméről és fenntartható fejlődéséről szóló Keretegyezményt, amely 2006. január 4-én 
lépett hatályba. 

− A Világörökség Egyezmény végrehajtása keretében elkészült Hollókő, Pannonhalma és 
Budapest világörökségi helyszínek kezelési terve, valamint a magyarországi világörökségi 
helyszíneket bemutató katalógus és a tájékoztató táblarendszer, továbbá megkezdődött a 
monitoring-rendszer kiépítése. 

− Magyarország kihirdette a biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvet (2004. 
évi CIX. törvény). Elkészült a végrehajtási rendelet tervezete és elkezdődött az átfogó 
nyilvántartási rendszer kialakítása. 

− Megjelent a Washingtoni Egyezmény végrehajtását szolgáló új rendelet és megtörtént az 
Egyezmény Gaborone-i és Bonni módosításainak megerősítése. Folyamatos volt a CITES 
Igazgatási Hatósági feladatok ellátása és kiépült a nyilvántartási rendszer kiépítése. A 
külföldre utazó turisták tájékoztatását szolgálta a 2003-ban és 2004-ben rendezett CITES 
kampány (KvVM-WWF együttműködés). 

− Újjáalakult a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottsága. Elkészült az Egyezmény 
végrehajtásáról szóló Nemzeti Jelentés (1999-2002), valamint a végrehajtás következő 
hároméves terve. A hazai ramsari területek közé 2 új terület (Felső-Tisza 22 311 hektár, 
Csongrád-bokrosi Sós-tó 770 hektár) került fel, és egy terület (Felső-Kiskunsági szikes 
tavak: Böddi-szék és Sóséri-puszta 2 734 hektár) kibővítésére került sor. A Felső-Tisza 
hosszas előkészítő munka eredményeként a szlovák szakasszal (Aluvium Tisy - 
kiterjedése 734 ha) együtt került bejelentésre az Egyezmény Titkárságára. A ramsari 
területek hazai összkiterjedése 179 958 hektárra növekedett, helyrajzi számos 
lehatárolásukat a 8004/2003. KvVM tájékoztató tartalmazza. 

− Magyarország kihirdette az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló 
Megállapodást (2003. évi XXXIII. törvény). 

− Az „Egyetértési Memorandum a Közép-európai Túzokpopulációk védelméről” első részes 
felek találkozójára Ausztria és Magyarország közös szervezésében került sor. Elkészült a 
2000-2003. közötti időszak túzokvédelmi intézkedéseit magába foglaló nemzeti jelentés. 
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„A túzok védelme Magyarországon” program megvalósítása 2004 októberében kezdődött 
el. 

− Magyarország 2004. június 1-én csatlakozott a Bálnavadászat szabályozásáról szóló 
Egyezményhez.  

− Megkezdődött az Európai Táj Egyezményhez történő csatlakozás előkészítése. 
 
1.1.5 Regionális és kétoldalú együttműködés 
Magyarország sikeresen előrelépett a regionális és kétoldalú kapcsolatok fejlesztése terén 
(határvízi egyezmények megújítása, új környezet- és természetvédelmi megállapodások 
létrehozása). 
− 2004 májusában Magyarország szervezte a Visegrádi Négyek környezetvédelmi 

minisztereinek 11. találkozóját. Fő témakörök: az EU-ban való hatékony 
érdekérvényesítés, szomszédság- és donorpolitika, EU források felhasználása, a Natura 
2000 területek kijelölésének tapasztalatai, hulladékgazdálkodás és a gazdasági 
szabályozók, a Kárpátok Keretegyezmény végrehajtása. 

− Befejeződött az új magyar-szlovák határvízi egyezmény kidolgozása. A két ország közös 
kiadványt készített a határtérség környezeti állapotáról, és folyamatosan együttműködött a 
közös Világörökséget képező barlangok fenntartása és védelme, valamint a Natura 2000 
területek kijelölése terén. Elkezdődött a Szigetköz és a Csallóköz természeti értékeinek 
felmérése és egy közös natúrpark lehetőségének vizsgálata. Az együttműködés 2004-ben a 
zajvédelemmel és - szlovák kérésre - a kármentesítéssel bővült. Szlovákia jogszabályba 
foglalta a farkas és a hiúz vadászatának tilalmát a kijelölt határmenti területeken.  

− 2004-ben hatályba lépett  Romániával a 2003-ban aláírt új határvízi egyezmény. A 
miniszterek társelnökletével megkezdte működését a kormányközi együttműködési 
Egyezmény végrehajtását irányító Magyar-Román Környezetvédelmi Vegyes Bizottság, 
amelynek keretében létrejött a határon átnyúló hatású létesítményeket és tevékenységeket 
vizsgáló ad-hoc szakértői csoport. Magyarország elérte, hogy Románia bevonja hazánkat 
a Verespataki aranybánya beruházás környezeti hatásainak vizsgálatába. 

− 2004-ben, a kétoldalú határvízi együttműködés tízéves jubileuma alkalmából miniszteri 
találkozóval egybekötve valósult meg az Állandó Magyar-Horvát Vízgazdálkodási 
Bizottság X. ülése. A Magyar-Horvát Kormányközi Együttműködési Vegyes Bizottság 
létrehozta a Környezetvédelmi Albizottságot, amely előkészítette a kormányközi 
környezet- és természetvédelmi Egyezmény aláírását. A Dráván tervezett horvát vízerőmű 
kapcsán indult Espooi Egyezmény szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárás 2004-ben is 
folytatódott. Magyarország megerősítette, hogy továbbra sem ért egyet a beruházással. 

− Magyar-Osztrák Regionális Koordinációs Fórum létrehozásának előkészítésére került sor 
a határmenti térségek fenntartható fejlesztését szolgáló magyar és osztrák koncepciók 
összehangolása érdekében. Szándéknyilatkozat született a Kiotói Jegyzőkönyv együttes 
végrehajtási mechanizmusaiban való magyar-osztrák együttműködésről. 2004-ben 
szakértői tanácskozások vitatták meg a hulladékok keletkezésének megelőzését, 
hasznosítását és szállítását célzó osztrák stratégiát. 

− A belga kormány támogatási programja keretében 2003-2004-ben több projekt zárult le, 
így pl.: Budapest levegőminőségének modellezése; tanácsadás gazdálkodók számára a 
talaj nitrát tartalmának szabályozásához; technikai segítségnyújtás a KvVM részére a 
hulladékgazdálkodás tervezéséhez, a hulladék információs rendszer kialakításához. 

− A francia GEF (Globális Környezeti Alap) támogatást nyújtott a Körösök vízgyűjtő 
területén indult magyar-román-francia együttműködési projekthez, valamint a 
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biodiverzitás-védelmi hálózat működtetéséhez. Magyar-francia szervezésű 
rendezvénysorozat indult, a „Környezetvédelmi hónap” kiemelt témái 2003-ban: 
hulladékkezelés, felszíni vizek védelme, lakossági vízellátás; 2004-ben: az 
éghajlatváltozással járó kockázatok, levegőszennyezés, egészség és környezet, megújuló 
energiaforrások. 

− 2003-ban zárult a német Szövetségi Környezetvédelmi Alap által finanszírozott 
„Regionális Hulladékgazdálkodási Terv” projekt. Szakmai konferenciák szervezésére 
került sor a német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal támogatásával (a nem EU-
konform hulladéklerakók bezárása és rekultiválása (2003), kármentesítés, a megújuló 
energiaforrások kiaknázása (2004)). Magyar-német projekt kezdődött a magyarországi 
geotermális energia hasznosítására a Világbank és a német Szövetségi Környezetvédelmi 
Minisztérium támogatásával. 

− A finn-magyar együttműködés egyik fontos eleme az Éghajlatváltozási Egyezmény 
együttes végrehajtási mechanizmusaiban való részvétel volt.  

− A holland kormánnyal 2003-ban kormány-szintű egyetértési nyilatkozat született a Kiotói 
Jegyzőkönyv tárgyában. 

− Kína és Magyarország Vízügyi Együttműködési Szándéknyilatkozatot írt alá; kiemelt 
témakörök: vízügyi szabályozás, árvízvédelem és előrejelzés, riasztás, integrált 
vízgazdálkodás, vízkészlet-védelem, hidrológiai monitorozás, tudomány-technológia, 
nevelés-oktatás. 

− Tovább erősödtek a kétoldalú nemzetközi természetvédelmi kapcsolatok (Szlovákia, 
Románia, Ukrajna, Szerbia és Montenegró, Horvátország). 

− Hazánk pénzügyi és szakértői hozzájárulással vett részt az UNIDO (ENSZ Iparfejlesztési 
Szervezete) környezetvédelem területén megvalósuló projektjeiben (kiemelten a Tisztább 
Termelési Környezetért Központok közép- és kelet-európai felállítása során). 

 
1.2. Hazai tényezők és folyamatok 
 
1.2.1 A környezetügy alakulásának társadalmi és gazdasági összefüggései 
Hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozási folyamatának utolsó, ill. teljes jogú tagságunk 
első évének társadalmi és gazdasági jellemzői a környezetügy keretfeltételeinek alakulása, 
valamint a környezetügyi feladatok irányultsága szempontjából is meghatározó jellegű volt. A 
csatlakozás a Közösségi Vívmányok környezeti elemeinek átvétele mellett számos más, új 
kihívást is jelentett az ország számára. Ezek egyike volt, hogy a bruttó hazai termék alapján 
Kelet-Közép-Európa harmadik legnagyobb gazdaságaként mielőbb és minél szervesebben 
integrálódjunk az Unió egységes belső piacába. E kérdésben a környezeti és a gazdasági 
érdekek nagyrészt megegyeznek, hiszen ez legtöbb esetben egy anyag- és energiahatékony, 
innovatív, magas minőségi -és ezzel együtt környezeti- követelményeket is támasztó piacon 
való térnyerést jelenthet, amely a hazai gazdaságot is rákényszeríti az e területeken még 
meglévő lemaradások felszámolására.   
A vizsgált időszakban a hazai gazdaságot növekedés jellemezte, de ereje és versenyképessége 
továbbra is elmaradt az uniós átlagtól. Ez részben az öko-hatékony innováció lassú 
térnyerésével magyarázható, melynek egyik fő oka, hogy a szellemi tőke hozzáadott értéke 
nem érte el a hazai kapacitás szerint reálisan tervezhető, lehetséges mértéket. Ennek 
hátterében a K+F-re fordított források EU átlaghoz viszonyított alacsony mértéke áll; de 
legalább ennyire fontos, hogy a szakpolitikák, a tudományos intézmények és a gazdaság 
érdekeltsége és együttműködése, valamint az eredmények gyakorlati alkalmazása e téren 
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elmarad egyes élenjáró tagállamokétól (pl. Dánia, Hollandia). Megoldást az érintettek cél-
orientált együttműködése hozhat (pl. egyes tevékenységekhez/termékekhez kapcsolódó 
anyag- és energiaigény, szennyezés/kibocsátás csökkentése, környezetkímélő, lebomló vagy 
újrahasznosítható csomagolóanyagok, költség-hatékony ivóvíz- és szennyvíztisztító 
technológiák kifejlesztése).  
Hosszabb távon mindez többszörös haszonnal jár. Egyrészt, mert a környezet védelmét és a 
gazdaság fejlődését a Lisszaboni célokkal összhangban segíti elő. Másrészt, mert 
hozzájárulhat a fenntarthatósági szempontok hatékonyabb érvényesítéséhez. Helyzetünk e 
téren sajátságos, mert amíg az egészség, az életszínvonal és a gazdasági teljesítmény egy-egy 
szegmense alapján (vitathatatlan fejlődésünk ellenére) Magyarország elmarad az Unió 
fejlettebb országaitól, a fenntartható fejlődés egyes mutatói (pl. ökológiai lábnyom) 
hazánk tekintetében a kedvezőbbek. (A méltányosan rendelkezésére álló 1,8 globális 
hektárral szemben az Unió lakói jelenlegi életminőségük biztosításához ennél 2,7-szer többet, 
4,9 globális hektárt vesznek igénybe2. Magyarország összesített ökológiai lábnyoma 3,5 
globális hektár/fő.) Környezetpolitikai szempontból az az elsődleges cél, hogy a gazdaság 
versenyképességének növelése az ökológiai láblenyomat csökkentése, de legalábbis szinten 
tartása mellett menjen végbe. E tekintetben haladásnak tekinthető, hogy az új innovációs 
törvényben prioritásként szerepel a fenntartható fejlődés és az ehhez szükséges tiszta, anyag- 
és energiatakarékos eljárások kifejlesztése és elterjesztése, de ezt még a gyakorlatban is 
hatékonyan érvényesíteni kell.  
A változást mutatja az a tény is, hogy a környezetvédelmi ipar az átlagos növekedési ütemet 
messze meghaladó mértékben növekedett (többek között az EU csatlakozásból fakadó 
kötelezettségek teljesítése miatt). A környezetvédelmi ipar nettó árbevétele a KSH adatai 
szerint a 2002. évi 192 milliárd Ft-ról 2004-re 264,6 milliárd Ft-ra növekedett, ami a GDP 
1,3%-a. Ennek nagyobb hányadát (98,6%-át) a környezeti szennyezések közvetlen 
csökkentését szolgáló termékek előállítása és ilyen szolgáltatások nyújtása alkotta, a 
környezetszennyezések integrált csökkentését szolgáló technológiák és termékek előállítása 
3,6 milliárd Ft (1,4%) volt. Az export is dinamikusan nőtt: a 2002. évi 21,6 milliárd Ft-ról 
2004-re 49,5 milliárd Ft-ra változott a környezetvédelmi ipar export árbevétele, ami az összes 
export 2,4%-a. A környezetvédelmi iparban foglalkoztatottak száma 2004-ben 18 ezer fő volt.  
A környezetvédelmi beruházások értéke a KSH adatai szerint a 2002. évi 147 milliárd Ft-ról 
2004-re 170 milliárd Ft-ra növekedett, ami az összes beruházás 4,1%-át jelentette. E 
beruházások mind a beruházó alanya, mind a beruházás megvalósításának térbeli eloszlása 
tekintetében differenciált képet mutatnak. A kezdeményezőkészség és felkészültség magasabb 
szintje, az önerő mértéke, a képzett munkaerő és a szolgáltató vállalkozások számára elérhető 
piac miatt a produktív beruházási tevékenységek főként az ország fejlett térségeiben 
koncentrálódtak: legnagyobb mértékben a Közép-Magyarországi Régióban, azon belül is 
döntően Budapesten valósultak meg. 
A KSH által vizsgált gazdasági ágak környezetvédelmi beruházásain belül kiemelkedtek a 
közigazgatás beruházásai, amelyek az összes környezetvédelmi beruházás 44%-át tették ki 
2004-ben. (Ennek legnagyobb részét, 58%-át a szennyvízkezelési beruházásokra fordították.) 
A környezetvédelmi beruházásokból a közigazgatáson kívül a következő gazdasági ágakba 
sorolt gazdasági szervezetek részesedtek jelentősen: feldolgozóipar (16%), a szállítás, 
raktározás, posta és távközlés (13%), az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás (13%), 
valamint a villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás (11%). 
A környezetvédelmi beruházások 84%-át a közvetlen környezetvédelmi beruházások, 16%-át 
az integrált környezetvédelmi beruházások tették ki 2004-ben (részletesen lásd a 4. 

                                                 
2 http://www.ourplanet.com/imgversn/footprint/footprint.html 
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fejezetben). A közvetlen környezetvédelmi beruházások többségét a szennyvízkezelésre 
(csaknem 54 milliárd Ft), a talaj és a felszín alatti vizek védelmére (csaknem 25 milliárd Ft), a 
levegőtisztaság védelmére, valamint a táj- és természet védelmére (egyenként mintegy 18 
milliárd Ft) irányuló ráfordítások adták. Az integrált környezetvédelmi beruházások fő 
területe ugyancsak a levegőtisztaság-védelem és a szennyvízkezelés korszerűsítése volt. 
Az NKP-II átfogó céljainak elérését azonban nem csak beruházás-jellegű, hanem e mellett 
más, különböző jellegű intézkedések, ill. intézkedéscsoportok együttesen szolgálják (pl. a jogi 
és gazdasági eszközrendszer, intézményrendszer fejlesztése, K+F, környezeti oktatás, nevelés 
és szemléletformálás, tervek és programok kidolgozása).  
Az EU csatlakozás következtében 2003-2004-ben a jogharmonizációval összefüggő eszköz- 
és intézményfejlesztés volt meghatározó, az összes ráfordítás döntő része pedig beruházás-
orientált volt. A beruházási kiadások domináns részt jelentettek mind a központi kormányzat, 
mind a kormányzaton kívüli jövedelemtulajdonosok ráfordításaiban, és ugyanúgy a növekvő 
EU támogatásokban. Ez egyrészt a korszerű környezeti infrastruktúra mielőbbi kiépítésére 
irányuló törekvésekkel magyarázható, másrészt viszont azzal, hogy más egyéb, EU 
kötelezettség alá nem tartozó, ill. a környezetbiztonságot közvetlenül nem érintő területekre a 
nemzetgazdaság helyzetéből következően a tervezettnél kevesebb forrás jutott. A jövőben ez 
utóbbi feladatokra azért célszerű nagyobb figyelmet fordítani, mert a környezetügy helyzete a 
társadalom szemléletének és életminőségének alakulásával is szoros kölcsönhatásban áll. Az 
életminőség változása természetesen nem választható el a területi fejlettség szintjétől, a 
foglalkoztatási körülményektől, stb.; de az e téren meglévő területi különbségek önmagukban 
nem indokolják, hogy a lakosság várható élettartama, egészségi állapota nemzetközi / EU 
összehasonlításban még mindig nagyon kedvezőtlen helyzetet mutat, és számottevően 
elmarad attól, mint amelyet azonos körülmények között, de megfelelő életviteli szokások 
mellett el lehetne érni. Egyes társadalmi csoportokat az egészségtudatosság hiányában 
kialakuló, egészségre káros életviteli minták negatív hatása és a kedvezőtlen környezeti 
hatások (pl. a levegő szennyezettsége, a zaj- és rezgésterhelés) fokozottan érintenek. Az 
egészségesebb életmód elterjesztésében és a fenntartható fogyasztási szokások szélesebb 
körűvé válásában a lakosság képzettségi színvonalának több éve tartó folyamatos emelkedése 
hosszabb távon kedvező változást hozhat. Ma még azonban a képzett lakosság körében is 
számos, a nem fenntartható fogyasztás körébe tartozó életviteli norma van terjedőben, mely 
folyamatot ösztönzésen alapuló, aktív szemléletformálási eszközökkel is célszerű 
befolyásolni. Az NKP-II feladatai között ezért mind a környezetállapot javítását, mind az 
egészség- és környezettudatosságot növelő intézkedéseket és tevékenységeket erősíteni 
szükséges. 
 
1.2.2 Környezeti jogi és gazdasági szabályozórendszer fejlesztése  
 
Jogi szabályozás fejlesztése 
2003-2004-ben jelentős jogalkotási munka folyt, az elfogadott jogszabályokat és az állami 
irányítás egyéb jogi eszközeit a Függelék részletezi. A két év jelentősebb jogalkotási 
eredményei: 
Törvények: 
− a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztéséről,  
− a környezetvédelmi termékdíjról, 
− kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról, 
− az üvegházhatású gázok kibocsátásáról (javaslat), 
− az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról. 
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Kiemelt jelentőségű rendeletek és határozatok: 
− a vízgyűjtő-gazdálkodásról, 
− a felszíni vizek minőségéről, 
− a felszín alatti vizek védelméről, 
− a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről, 
− a természet védelmét szolgáló állami támogatásokról és kártalanítási szabályokról, 
− az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, 
− a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervről, 
− az üvegházhatású gázok kibocsátásáról, 
− az ózonréteget károsító anyagok szabályozásáról, 
− a hulladékká vált gépjárművekről, 
− az elektromos és elektronikai berendezések visszavételéről, 
− a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program 

felülvizsgálatáról, 
− a területi hulladékgazdálkodási tervekről, 
− az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések 

működési feltételeiről, 
− a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról, 
− a Nemzeti Erdőprogramról, 
− a bioüzemanyagok és egyéb megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználásáról. 
 
Közgazdasági szabályozórendszer fejlesztése  
2003-2004-ben a következő, a környezet és a természet védelmét, ezen belül alapvetően a 
„szennyező fizet” elv érvényesítését szolgáló közgazdasági szabályozók kerültek bevezetésre.  
Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta a környezetterhelési díj törvényi szabályozását, amely 
a környezeti elemek igénybevételét, terhelését sújtja, így a költségekbe építve ösztönzi a 
környezetkímélő tevékenységek elterjedését. (A vízterhelési díjfizetési kötelezettség 2004. 
január 1-én, a talajterhelési díjé 2004. július 1-én lépett hatályba.) 
Az externális környezeti költségek energiaárakba történő beépítése, az energiatakarékossági 
szempontok érvényre juttatása, valamint a villamosenergia és a földgáz e szempontokat 
érvényre juttató adóztatásához szükséges feltételek megteremtése érdekében hatályba lépett az 
energiaadóról szóló törvény.  
Az alternatív és megújuló forrásokra épülő villamos energia termelő beruházások 
befektetőinek nagyobb biztonsága érdekében 2003. elején hatályba lépett az 56/2002. (XII. 
29.) GKM rendelet, amely az egyébként alkalmazott átvételi árakhoz képest lényegesen 
kedvezőbb kötelező átvételi árat írt elő a zöld áram átvételéhez.  
A termékdíj rendszer törvényi szabályai igazodtak az uniós feltételekhez és az 
Országgyűlés elfogadta a csomagolások egy része tekintetében a darabalapú termékdíjtételt 
(2005. január 1-jétől hatályos). Emellett megtörtént a termékdíj fizetés kötelezettségének 
kiterjesztése az elektromos és elektronikai termékekre is. 
A szabályozórendszer fejlesztésével a képződő hulladékok begyűjtésében és hasznosításában 
egyre nagyobb szerepet kapott a gyártói felelősség. A termékdíj-rendszer átalakításával, a 
hulladékká vált gépjárművekre, valamint a hulladék elektromos és elektronikai 
berendezésekre bevezetett visszavételi kötelezettséggel további lendületet kapott a szelektív 
gyűjtés és a hasznosító-ipar.  
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A vízgazdálkodás területén a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás szabályozása keretében 
az állami tulajdonú vízmű társaságok esetében megvalósult a biztonságos közszolgáltatást 
lehetővé tevő kéttényezős ivóvíz- és csatornadíjakra való áttérés.  
A természetvédelmi támogatásokról és kártalanításról szóló kormányrendelet hatályba 
lépésével lehetőség nyílt a gazdálkodók és a természet védelme között gyakran fellépő súlyos 
konfliktusok enyhítésére.  
A kvótakereskedelem alapjainak megteremtésével (mely révén hazánk csatlakozott az 
Európai Unió emisszió-kereskedelmi rendszeréhez) egy egészen új típusú, várhatóan a 
jövőben más területeken is alkalmazható környezetpolitikai szabályozóeszköz jött létre. 
 
1.2.3 A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi intézményrendszer fejlesztése 
 
Az uniós, illetve egyéb nemzetközi források fogadására, hatékony felhasználásának 
menedzselésére – az EU támogatás-kezelési követelményeinek megfelelően – 2003. 
szeptember 1-én megalakult a Fejlesztési Igazgatóság. 
A modern, hatékony és takarékos állam elvének megvalósítása érdekében 2004. január 1-jével 
megkezdődött a szakterületek integrálása és az uniós elveknek megfelelő szervezeti 
rendszer kialakítása (pl. Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség felállítása, a 
minisztérium háttérintézményi rendszerének átalakítása). 
Az eddigi területi szervek intézményi bázisán új szervezeti rendszer kiépítése kezdődött, 
amelynek alapját a feladatok világos szétválasztása jelenti, és célja az ügyfelek számára 
várhatóan kedvezőbb – gyorsabb és egyszerűbb – „egyablakos” eljárás működési 
feltételeinek megteremtése. Az új szervezeti rendben három intézménytípusra épül: 
− kizárólag elsőfokú hatósági feladatokat, és az ezek megalapozásához szükséges 

tevékenységet látnak el környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek. 
Ezek a szervezetek a környezetvédelmi felügyelőségek és a vízügyi felügyeletek 
összevonásával jöttek létre, és hozzájuk kerültek a nemzeti park igazgatóságok által 
korábban ellátott elsőfokú természetvédelmi és tájvédelmi hatósági hatáskörök is; 

− a nem-hatósági állami feladatokat, valamint az ezekkel összefüggő és egyéb 
közszolgáltatási vagyonkezelői, fenntartói feladatokat a környezetvédelmi és vízügyi 
igazgatóságok és a nemzeti park igazgatóságok látják el: 
= a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok jogállása nem változott, de feladat- 

és hatáskörük bővült, pl. a területi Vízgazdálkodási Tanács működésével 
kapcsolatos feladatok, hulladékgazdálkodási terv készítése. Hatáskörük kiegészült 
az új jogszabályokból adódó feladatokkal, pl. a vízgyűjtő-gazdálkodási tervvel 
kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatok;  

= a nemzeti park igazgatóságok új típusú szervekké váltak. Kizárólag nem-hatósági 
állami (pl. természeti értékek megóvása), valamint az ezekkel összefüggő és egyéb 
közszolgáltatási/vagyonkezelői, fenntartói feladatokat látnak el, hatósági jogkörük 
megszűnt. 

A másodfokú hatósági feladatellátásra 2004. január 1. napjával létrehozott Országos- 
Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség jogállása, valamint feladat- és hatásköre az elmúlt 
időszakban jelentősen megnőtt, részben a KvVM-ből átvett, valamint új jogszabályokban 
megfogalmazott hatáskörökkel. 2005. január 1. napjától új – Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség – néven folytatja működését. A név-változtatást 
a feladat- és hatáskör teljesebb körű bemutatása, illetve az elsőfokú hatósági feladatot ellátó 
területi szervek nevével való összhang megteremtése indokolta. 
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A környezet- természetvédelmi és vízügyi szakmai és hatósági feladatok ellátásában a 
felügyelőségek és igazgatóságok mellett több tárca háttérintézményei is jelentős szerepet 
játszanak (pl. a termőföld mennyiségi és minőségi védelemmel kapcsolatos hatósági feladatok 
elkülönülten az FVM háttérintézményeinél jelentkeznek). 
 
2. A TEMATIKUS AKCIÓPROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁNAK 

ÉRTÉKELÉSE  
 
Az NKP-II végrehajtása – eredeti koncepciójával és a nemzetközi környezetvédelmi 
törekvésekkel összhangban – arra épül, hogy megfelelő összhang kialakulását segítse elő a 
társadalom és a gazdaság fejlődését célzó törekvések, tevékenységek és a velük járó 
környezetterhelések és -igénybevételek között. Ezt szolgálják a természeti erőforrások és 
értékek mennyiségi és minőségi készleteinek védelmét, megfelelő hasznosítását elősegítő 
intézkedések és az elért eredmények nyomon követése, amely egyidejűleg visszacsatolás a 
társadalom életminőségének és a környezet állapotának javítása, a fenntartható fejlődés 
irányába mutató társadalom- gazdaság- és környezetpolitika felé.  
A jelentésben elsődlegesen a kormányzati szervek, ill. a központi költségvetés által 
támogatott, a tárcák beszámolóiban is közreadott intézkedések szerepelnek. A helyi 
kezdeményezésű, saját vagy egyéb forrásokból támogatott beavatkozások köre ennél 
természetesen szélesebb.  
A tematikus akcióprogramokhoz – a témák összetettségéből eredően – többszörös hasznú 
intézkedések széles köre kapcsolódik. Az intézkedéseket a Jelentésben terjedelmi okok miatt 
csak egyszer mutatjuk be, a többi helyen csak utalást teszünk.   
 
2.1. Környezettudatosság növelése akcióprogram 
 
Az Akcióprogram átfogó céljai 
− A társadalom környezettel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismereteinek bővítése; 
− Az információhoz jutás javítása; 
− A környezettudatos döntések és a fenntarthatóbb életmód ösztönzése; 
− Környezetpolitikai döntésekben a felelős társadalmi részvétel erősítése.  
 
Főbb intézkedések 
A környezettudatosság oktatáson keresztül történő közvetítését az oktatás minden szintjén 
megvalósuló, részben a hagyományokra épülő, részben új programok szolgálták.  
Óvodai oktatás-nevelés: 320 óvoda kapott támogatást a környezetre figyelő magatartásforma 
megalapozására, a közvetlen környezet megismerését szolgáló óvodai programok 
szervezésére. Elkészült a „Zöld Óvoda” kritériumrendszer. 
Alap- és középfokú oktatás: 2003 júniusában az OM, KvVM, GyISM és a MeH 
Együttműködési Keret-megállapodást írtak alá az Erdei Iskola Program elindítására (erdei 
iskolában való részvétel, pedagógus-továbbképzések, erdei iskola szolgáltatások 
infrastrukturális fejlesztése, kiadványok, módszerek, eszközök terjesztése; módszertani 
központok létrehozása). A Programba 2003-2004-ben állami támogatással mintegy 1000 
pedagógus és 22 000 tanuló kapcsolódott be. Kialakult az Ökoiskola cím pályázati rendszere. 
Folytatódott a GLOBE és a BISEL program, illetve a hagyományos tehetséggondozó 
környezetvédelmi tanulmányi versenyek több ezer tanuló részvételével. 2003-ban elindult a 
„Zöld Suli”® program melynek célja, hogy ösztönözze a diákokat, s az intézményeket a 
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szelektív hulladékgyűjtésre. 45 középiskolában folyt környezet-, természetvédelmi és vízügyi 
szakképzés. Elkészült az OKJ-s képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek 
felülvizsgálata és megjelentek az EUROPASS bizonyítványok. 2004-től a közoktatási törvény 
módosításával minden iskola számára kötelezővé vált a pedagógiai programok kibővítése 
helyi környezeti nevelési és egészségnevelési programmal. 
Felsőfokú oktatás: Az egész magyar felsőoktatást érintő átalakulás részeként („Bolognai 
folyamat”) elindult a környezet- és természetvédelmi felsőoktatási intézmények graduális és 
PhD programjainak fejlesztése. Folytatódtak a felsőoktatás környezeti neveléssel összefüggő 
programjai, illetve a nem szakirányú felsőoktatási képzések oktatási segédanyagainak 
kidolgozása, a terepgyakorlatok támogatása, a kiemelkedő szakmai színvonalú környezet- és 
természetvédelmi témájú szakdolgozatok alkotóinak anyagi és erkölcsi elismerése, valamint a 
környezettudományi tanulmányi ösztöndíj odaítélése. Az Országos Felsőoktatási 
Környezettudományi Diákkonferenciára mindkét évben több száz hallgató, ill. oktató 
közreműködésével került sor. A Szent István Egyetemen megkezdődött egy 
hulladékgazdálkodási mintaprogram kidolgozása. Elkészült a felsőoktatási környezetvédelmi 
honlap3 és megjelent az „Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában” című UNESCO 
kiadvány magyar fordítása. 
A fenntarthatóság pedagógiájának elterjesztése érdekében elkészült a Nemzeti Környezeti 
Nevelési Program tervezete.  
A társadalom környezeti értékrendjének javítása keretében a KvVM több mint 350 
természet- és környezetvédő tábor szervezéséhez, a GyISM pedig a természetjárás 
infrastruktúrájának javításához biztosított támogatást. Az FVM támogatásával folytatódtak a 
turisztikai központok, parkerdők, erdészeti erdei iskolák és az erdei vasutak fejlesztési és 
rekonstrukciós munkálatai. Ezen túlmenően több száz, a környezet- és természetvédelmet 
népszerűsítő, helyi és regionális rendezvény szervezésének támogatására (KvVM) került sor. 
A hazai természettudományi múzeumi intézmények fontos szerepet töltöttek be a felnőtt 
társadalom környezeti ismereteinek fejlesztésében. A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek 
környezeti kultúrájának fejlesztését szolgálta 6 nemzeti parkban a „Magyarországi cigányság 
bevonása a hazai védett erdőállományok és más védett természeti területek környezet- és 
természetvédelmébe" című program.  
A társadalmi részvétel erősítése érdekében több száz környezet- és természetvédelmi céllal 
bejegyzett társadalmi szervezet és alapítvány programja kapott támogatást a Nemzeti Civil 
Alapprogram, a Phare Access program és a KvVM forrásaiból, amelyek a társadalom 
környezeti tudatformálását, a termelői és fogyasztói szokások átalakítását, valamint az EU-
csatlakozás során felmerülő legfontosabb környezet- és természetvédelmi kérdések 
megismertetését segítették. Elkészült az „Adatok hazánk környezeti állapotáról”, illetve a 
„Magyarország főbb környezeti mutatói” című kiadvány, és a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram számos környezet- és természetvédelmi folyóirat megjelenéséhez nyújtott 
támogatást. 
A környezetvédelmi vezetési rendszerek és környezetbarát termékek elterjesztése 
érdekében a 2002-2004 közötti időszakban 10 új termékcsoportra készült el a környezetbarát 
minősítés feltételrendszere, így számuk 2004 végére elérte a 45-öt. Az EU csatlakozással 
életbe lépett az új öko-címke pályázati rendszer is. Phare Twinning projekt keretében 
folytatódott az egységes környezethasználati engedélyezéssel kapcsolatos intézményi háttér és 
szabályozás fejlesztése, és a két év alatt több mint 240 egységes környezethasználati engedély 
került kiadásra. Magyarország – az újonnan csatlakozott EU tagországok közül elsőként – 
2004-ben önként vett részt az EU EPER adatszolgáltatási rendszerében, mely a legnagyobb 

                                                 
3 http://www.fkii.bme.hu/ 
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környezeti terhelést jelentő létesítmények kibocsátásairól közöl adatokat. Ez a rendszer az 
Aarhusi Egyezmény szerint 2008-ra kiépítendő Szennyezés Kibocsátási és Transzfer 
Regiszter (PRTR adatbázis) első szakaszának tekinthető. Elkészült az EPER/PRTR rendszer 
adatait bemutató weboldal, illetve az IPPC és az EMAS honlap4. Az elérhető legjobb 
technikák alkalmazásának ösztönzése érdekében mindkét évben 3-3 BAT útmutató jelent meg 
és további BAT útmutatók kidolgozása folytatódott. Elkészült a kormányzat környezettudatos 
irodai és beszerzési tevékenységének fejlesztését elősegítő határozat tervezete.  
A környezettudatossággal kapcsolatos K+F területén elért eredmények között említhető, 
hogy KvVM-OM együttműködésében elkészült „A környezetvédelmi, természetvédelmi és a 
vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai” c. középtávú koncepció. Lezárult a 
KvVM-MTA 2000-2003 Együttműködési Megállapodás 7 kutatási projektje és megkezdődött 
a 2003-2005 évekre szóló Megállapodás 3 komplex kutatási projektjének megvalósítása 
(éghajlatváltozás, VKI, környezeti állapot értékelése). Két ERA-NET projekttel 
Magyarország is csatlakozott az EU 6. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs 
Keretprogram harmadik tematikus tématerületéhez.  
Az EU és egyéb nemzetközi szervezetek számára történő adatszolgáltatás teljesítése, valamint 
a társadalmi részvétel és az információhoz való hozzájutás feltételeinek javítása érdekében 
bővült a lakossági tanácsadó irodák hálózata, valamint a hazai és nemzetközi környezeti adat- 
és információáramlás korszerű számítógépes hátterén működő Országos Környezetvédelmi 
Információs Rendszer. A kiépült/kiépülő szakterületi információs és tájékoztató rendszerek 
közül kiemelendő: a felszín alatti vizes (FAVI-KÁRINFO), a légszennyezettségi, az új 
hulladékgazdálkodási, az EPER, valamint a nagy tavaink (Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó) 
állapotáról tájékoztató rendszer (több tematikus akcióprogramhoz kapcsolódnak). 
 
2.2. Éghajlatváltozási akcióprogram 
 
Az Akcióprogram átfogó céljai 
− A hazai gazdasági tevékenységekből eredő kibocsátások szabályozása, csökkentése; 
− Az üvegházhatású gázok kibocsátásának, a globális légszennyezéshez való 

hozzájárulásnak a csökkentése, a lokális, regionális levegőminőség javítása; 
− A környezetbarát fogyasztási szokások elterjesztése; 
− A települési levegőminőség javítása. 
 
Főbb intézkedések 
Az éghajlatváltozással foglalkozó TAP szorosan összefügg más akcióprogramokkal. A 
kibocsátás csökkentése egyidejűleg szolgálja a levegőtisztaság, így a városi környezetminőség 
javítását. A nyelő- és tározókapacitások védelme és növelése szorosan összefügg a biológiai 
sokféleség védelmével, a területhasználattal és a vidékfejlesztéssel.  
A globális jelentőségű ózonréteg elvékonyodás és a kontinentális léptékű savas ülepedés 
megelőzése, mérséklése nemzetközi összefogást igényel. Az ózonréteg védelméről szóló 
nemzetközi egyezmények feladatainak végrehajtása keretében megjelent a 305/2004. (XI. 13.) 
Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreáli Jegyzőkönyv 
módosításainak kihirdetéséről. Létrejött a feleslegessé vált, ózonkárosító halonok begyűjtését 
és tárolását végző halonbank. A Göteborgi Jegyzőkönyvben vállaltakkal összhangban 
elkészült a 2010-ig szóló, kén-dioxidra, nitrogén-oxidokra, illékony szerves vegyületekre, 
ammóniára vonatkozó országos kibocsátás csökkentési program. Az EU jogharmonizációs 
                                                 
4 http://eper-prtr.kvvm.hu/; http://www.ippc.hu/; http://emas.kvvm.hu/ 
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program részeként megjelent a 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet, amely az 50 MWth és 
annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeit 
szabályozza. Az átmeneti mentesség teljesítése érdekében a vállalatoknál, elsősorban az 
energiaipari létesítményekben jelentős fejlesztéseket végeztek, retrofit programokat hajtottak 
végre 2004 végéig. Ezek eredményeképpen az energiaipar területén valamennyi nagy 
tüzelőberendezés, valamint az energiaiparon kívüli, átmeneti mentességet kapott nagy 
tüzelőberendezés 2005. január 1-től megfelel a 2001/80/EK irányelvben rögzített 
követelményeknek. 
A kibocsátások szabályozását szolgálta továbbá, hogy az EU tagjaként Magyarország is 
részese lett az Unió emisszió-kereskedelmi rendszerének. Megjelent az üvegházhatású 
gázok kibocsátásáról szóló 272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet, elkészült az üvegházhatású 
gázok kibocsátására vonatkozó törvényjavaslat és elfogadásra került az első Nemzeti 
Kiosztási Terv. Elkészült az 1985-2002. közötti kibocsátási leltároknak a metodikai előírások 
változása miatt szükséges újraszámítása. 
Az akcióprogram hangsúlyos elemét képezte az energiagazdálkodási tevékenységből eredő 
légköri kibocsátások csökkentése és az energiatakarékosság, -hatékonyság növelése. A 
Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) keretében támogatásban részesült a 
távhőellátás szolgáltató oldali korszerűsítése, valamint a lakossági és önkormányzati 
energiatakarékosságot és -hatékonyságot javító beruházások. A NEP lehetőséget adott a 
biomassza hasznosítás, valamint a megújuló energiaforrások felhasználásának bővítésére is. 
Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításához a BM nyújtott 
támogatást. A KvVM elsősorban megújuló energia hasznosításra épülő, referencia jellegű 
mintaprojektek kivitelezését támogatta (pl. Solanova mintaprojekt Dunaújvárosban). 
Támogatást élvezett az első, áramszolgáltató hálózatba integrált hazai szélerőmű (Kulcs) 
létesítése, továbbá három erőmű (1 db Inotán, 2 db Mosonmagyaróváron) beruházása 
folytatódott és több erőmű állt tervezés alatt. Az NFT KIOP „Energiagazdálkodás 
környezetbarát fejlesztése” intézkedés keretében 11 pályázat kapott támogatást, amelyek 
megvalósítása 2005-ben kezdődött. Elkészült a biomassza-hasznosítás középtávú, 2010-ig 
terjedő koncepciója és a geotermális energiahasznosítás 2010-ig szóló hazai fejlesztési 
koncepciója.  
A környezetbarát üzemanyag elterjesztése érdekében megjelent a 2233/2004. (IX. 22.) Korm. 
határozat, amely szerint a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatát 
2005-re a Magyarországon forgalmazott üzemanyagok energiatartalomra vetített részarányára 
vonatkoztatva 0,4-0,6%-kal kell növelni. Ehhez kapcsolódva a MOL Rt. 2004-ben 
megjelentette a bioetanol közbeszerzésére vonatkozó kiírását.  
A mobilitást és szállítást kisebb környezeti kibocsátás mellett biztosító környezetbarát 
közlekedés elterjesztése érdekében folytatódott a kombinált közlekedési módok 
feltételrendszerének javítása, a logisztikai szolgáltató központok infrastrukturális fejlesztése. 
2003-ban megkezdte üzemszerű működését a Kiskundorozsmai Ro-La terminál és a 
Budapesti Intermodális Logisztikai Központ. A GKM és a KvVM számos területen támogatta 
a járműállomány korszerűsítését: környezetkímélő motorral felszerelt autóbuszok beszerzése, 
könnyű dízel motorkocsik forgalomba állítása nem villamosított vonalakon, belföldi közúti 
fuvarozásban résztvevő gépjárműpark korszerűsítése. Az NFT KIOP „Környezetbarát 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése” intézkedésre 2004-től lehetett pályázni (a projektek 
megvalósítása 2005-ben kezdődött). EU Kohéziós Alap támogatással folytatódtak a nagy 
fővonali fejlesztések (Budapest–Hegyeshalom, Budapest – Cegléd – Szolnok – Lökösháza, 
Zalalövő – Zalaegerszeg – Boba vonal-szakaszok). 2004-ben megkezdődött az egységes 
magyar Schengeni külső határ megteremtését szolgáló mohácsi határkikötő tervezése, 
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valamint a bajai szervízkikötő kialakítása. A fenntartható vízi szállítás fejlesztését szolgálta a 
Magyar Folyami Információs Szolgálat fejlesztése és működtetése.  
A klímaváltozással összefüggő hazai kutatások alapjául az Országos Meteorológiai 
Szolgálat által végzett megbízható és hiteles meteorológiai mérések, megfigyelések, 
információk szolgálnak. Az intézmény ezen túlmenően az éghajlatváltozás regionális (a 
Kárpát-medencét érintő) hatásainak vizsgálatára, modellezésére is egyre nagyobb figyelmet 
fordít. Az intézmény az előrejelzési és az éghajlati adatszolgáltatással kapcsolatban a 
következő fejlesztéseket hajtotta végre: (1) 2004. év első felében befejeződött az országos 
időjárási radarhálózat harmadik elemét képező, alsópogányvári radarállomás épületének 
építése és az új radarberendezés telepítése; (2) új, a legmodernebb technikával történő, légköri 
információk vételére és feldolgozására alkalmas magas légköri rádiószondázó berendezés 
telepítése. 
A globális klímaváltozás növekvő kockázatára való tekintettel a hazai klímapolitika 
tudományos megalapozása érdekében a KvVM és az MTA 2003 júniusában hároméves 
kutatási projektet indított, melynek megnevezése: „A globális klímaváltozás hazai hatásai és 
az arra adandó válaszok”, azaz három kulcsszó (VÁltozás-HAtás-VÁlaszadás) első 
szótagjaiból képezve: VAHAVA projekt. Az együttműködés keretében számos háttéranyag, 
publikáció jelent meg (többek között az Agro-21 Füzetek sorozatban). 
A KvVM támogatta a környezet- és természetvédelmi társadalmi szervezetek 
éghajlatváltozással, energiatakarékossággal, környezetkímélő közlekedéssel kapcsolatos 
tevékenységeit is. Az energiatakarékos szemlélet terjesztése céljából számos 
energiahatékonysági konferencia, szakmai kiállítás, előadássorozat és kiadvány valósult meg. 
 
2.3. Környezetegészségügyi és élelmiszerbiztonsági akcióprogram 
 
Az Akcióprogram átfogó céljai 
− A kül- és beltéri levegőminőség okozta egészségügyi kockázatok mérséklése; 
− Zaj elleni védelem, a kémiai- és sugárbiztonság javítása; 
− Az ivóvízminőséggel kapcsolatos környezetegészségügyi problémák kezelése; 
− A talajszennyezettség és a hulladékkezelés környezetegészségügyi problémáinak kezelése; 
− Az élelmiszerbiztonság javítása;  
− A környezetegészségügyi és élelmiszerbiztonsági intézményrendszer fejlesztése; 
− A táplálkozásélettanilag kedvező élelmiszerek fogyasztásának növelése; 
− A környezettudatos, környezetkímélő életmód megismertetése és elfogadtatása. 
 
Főbb intézkedések 
A levegőtisztaság védelmét jelentős részben az előző TAP-ban már bemutatott intézkedések 
szolgálták. A további intézkedések megalapozása érdekében ugyanakkor 2004-ben 
befejeződött az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) korszerűsítése és a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő, egységes mérőhálózattá alakítása. Folytatódott az 
egységes, korszerű adatfeldolgozó-, értékelő-, és minőségellenőrzési rendszerek kiépítése. A 
nyilvánosság folyamatos és széleskörű tájékoztatására elkészült a mérőhálózat 
levegőminőségi információit közzé tevő lakossági tájékoztató és internetes rendszer5. A 2003. 
évi kánikula súlyos egészségi hatásai következtében előtérbe került a klímaváltozás 
egészségkárosító hatásait megelőző akciók kidolgozása és kísérleti kipróbálása. Az Országos 
Meteorológiai Szolgálat, az Országos Mentőszolgálat és az ÁNTSZ együttműködve kísérleti 
                                                 
5 http://www.kvvm.hu/olm/ 
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hőségriasztást vezetett be Budapesten, amely a lakosság figyelmének felhívását, a megelőző 
magatartás elősegítését célozta. Megtörtént a talajközeli ózon szennyezettség által 
meghatározott légszennyezettségi zónák kijelölése. 
Az egészségmegőrzési programok közül kiemelt támogatást kapott a „Parlagfűmentes 
Magyarországért” program végrehajtása, melynek keretében megszületett a 126/2003. (XI. 
21.) OGY határozat a parlagfű elleni védekezés összehangolásáról. A környezetbarát 
gyommentesítést KvVM és közmunka program keretében FVM támogatások segítették. 2004-
ben 282 település parlagfű elleni közmunkaprogramjának támogatására nyílt lehetőség, amely 
1200 munkanélküli foglalkoztatását biztosította. További prioritást élvezett az allergiás 
megbetegedések visszaszorítását szolgáló Aerobiológiai Hálózat fejlesztése, mely biztosítja az 
ország majdnem teljes körű lefedettségét. A pollenjelentések hagyományos formája mellett a 
parlagfű virágzásának kezdetét, illetve a virágzás alakulásának előrejelzését szolgáló 
programot dolgoztak ki.  
Lezárult a „Telepeken és telepszerű lakóhelyen élők környezet-egészségügyi problémái” című 
országos felmérési program második szakasza. A 2004-ben felmért 557 telep közül a 
kedvezőtlen adottságok halmozódását vizsgálva a kedvezőtlen helyzetű telepek aránya Bács-
Kiskun megyében volt a legmagasabb.  
Az ivóvízminőség javítása kiemelt környezetegészségügyi feladat, amely átível az NKP-II 
teljes időtartamán (201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet). Folytatódott a Dél-alföldi Régióban 
69 település ivóvízminőség-javító programjának előkészítése, benyújtásra került az Észak-
Alföldi Régió 41 településének ivóvízminőség javítását biztosító Kohéziós Alap projekt, 
valamint elkészült a Dél-Dunántúli Régió ivóvízminőség-javító program I. ütemének 
megvalósíthatósági tanulmánya. Települési ivóvízminőség javító beruházásokhoz a hazai 
(KvVM, címzett) támogatások mellett 2004-től EU támogatásra is lehetett pályázni (NFT 
KIOP), azonban ezek a támogatások csak néhány település lakosai számára jelentettek 
megoldást. A program keretében a Dunántúli Regionális Vízművek balatoni víztisztítóinál 
vizsgálták a másodlagos szennyezettséget és a vízfertőtlenítés hatását. A fürdővizek 
minőségének javítása keretében folytatódott a gyógy- és termálfürdők vízforgató 
berendezéssel való felszerelése, a természetes fürdővizek nyilvántartási és jelentési 
rendszerének kidolgozása, az ellenőrzési módszerek és az informatikai háttér fejlesztése. Az 
ÁNTSZ megyei intézetei által a medencés fürdővizeknél végzett kémiai vizsgálatok 
eredményei alapján további beruházások szükségesek a kifogásolt vízminták számának 
csökkentése érdekében. 2004-ben elindult a természetes fürdőhelyek minősítését magába 
foglaló „Kékhullám Mozgalom” (19 strand nyerte el a 2004. évi szezonra érvényes kitüntető 
címet). 
Az élelmiszerbiztonság javítása érdekében számos kis- és középvállalkozó nyert támogatást 
(GKM, FVM) minőségbiztosítási, élelmiszerbiztonsági rendszerek, valamint az EU EMAS 
rendelete szerinti környezetvédelmi vezetési rendszerek bevezetéséhez és tanúsításához. 
Jelentős előrelépés történt a jogi szabályozás, az ellenőrzés és az engedélyezés területén. A 
66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet által létrehozott Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 
elvégezte az élelmiszerlánc egészének - a takarmányokra is kiterjedő - áttekintését, nyomon 
követését, a tudományosan megalapozott kockázatbecslést és az élelmiszerekre és 
takarmányokra egyaránt vonatkozó Gyors Vészjelző Rendszer működtetését.  
A zajvédelem területén jelentős előrelépés volt a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek 
elkészítését előíró jogszabály-csomag megalkotása. Elkészült Budapest XI. kerületének 
zajvédelmi intézkedési terve és részben nemzetközi együttműködésben számos zajtérkép (pl. 
Budapest V. kerület) kidolgozása indult.  
A kémiai biztonságnak fontos tényezője az illékony szerves vegyületek csökkentése. Ennek 
keretében az üzemi intézkedési tervekben 2007. október 31-ig rendelkezni kell a veszélyes 
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jelzésű oldószerek kevésbé veszélyes anyagokkal történő kiváltásáról. A kémiai biztonsággal 
összefüggő feladatok ellátásában jelentős szerepe volt az Országos Kémiai Biztonsági 
Intézetnek (pl. nemzeti hatóságként az információcsere, kapcsolattartás biztosítása). A kémiai 
kockázat csökkentését segítette a veszélyes anyagok és készítmények vizsgálatával, a 
növényvédelmi tevékenységgel és a növényvédő szerek alkalmazással összefüggő 
jogszabályok megjelenése (54/2003. (IX.1.) ESzCsM-KvVM-BM együttes rendelet, 81/2003. 
(VII.9.) FVM rendelet, 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet). 
A környezetegészségügyi kutatás-fejlesztés részeként számos kutatás irányult a 
környezetszennyezés és az emberi egészség közti összefüggések feltárására, a gyermekeket 
ért egészségkárosító hatások, az ok-okozati kapcsolatok vizsgálatára.  
A környezetegészségügyi feladatok területén jelentős sikernek könyvelhető el a WHO 
felkérésére 2004. júniusában Budapesten megrendezett IV. Európai Környezet és Egészség 
Miniszteri Konferencia, melyen 52 ország környezetvédelmi és egészségügyi miniszterei 
vettek részt, és fontos szakma-politikai stratégiai dokumentumok elfogadására került sor (pl. 
Gyermek Környezet és Egészség Európai Cselekvési Terv).  
 
2.4. Városi környezetminőség akcióprogram 
 
Az Akcióprogram átfogó céljai 
− Településszerkezet, -fejlesztés, -rendezés környezeti szempontból is megfelelő 

alakulásának elősegítése és a korábbi hibákból eredő környezeti problémák csökkentése; 
− A belterületi vízrendezés helyzetének javítása; 
− A városi zöldterületek védelme, arányuk növelése, állapotuk javítása; 
− A közlekedési eredetű településkörnyezeti problémák mérséklése; 
− Az épített környezeti elemek, az épített és régészeti kulturális örökség megfelelő 

állapotának biztosítása. 
 
Főbb intézkedések 
A városi környezet minőségének, a városlakók életminőségének javítását célzó intézkedések 
az NKP-II-n belül a kérdéskör komplexitásából és az NKP-II szerkezeti felépítéséből 
következően csaknem valamennyi tematikus akcióprogramban megtalálhatók. A 
környezettudatosság fejlesztéséről az 1. TAP, a településeket is érintő energiatakarékossági 
fejlesztésekről a 2. TAP, a szolgáltatott ivóvíz minőségéről a 3. TAP, a közműolló 
alakulásáról a 7. TAP, a hulladékgazdálkodás terén megvalósított fejlesztésekről a 8. TAP, a 
környezetbiztonsági kérdésekről a 9. TAP végrehajtásának értékelésénél számolunk be.  
A jelentésben elsődlegesen a kormányzati szervek, ill. a központi költségvetés által 
támogatott intézkedések szerepelnek. Az önkormányzatok helyi kezdeményezésű, saját, vagy 
egyéb forrásokból támogatott beavatkozásainak köre ennél szélesebb.  
A városi területek környezetminőségének javítása az EU környezetpolitikájának egyik 
lényeges eleme. Ennek bizonyítéka, hogy az Unió 2000-2010 közötti időszakra szóló 6. 
Környezetvédelmi Akcióprogramjának keretében 7 tematikus stratégia kidolgozását határozta 
el, ezek egyike a „Városi környezet” tematikus stratégia. A stratégia hazai kidolgozásának 
támogatására több szakmai rendezvény megrendezésére is sor került az önkormányzatok és a 
tárcák részvételével. A stratégia uniós-szintű kidolgozásának folytatásához a 2004. október 
14-i Környezetvédelmi Tanácsülésen elfogadott „Következtetések” adtak további 
iránymutatást. Magyarország a kezdetektől egyetértett a stratégia kidolgozásának 
fontosságával, alapelveivel, célkitűzéseivel.  
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A városiasodás és a települési környezetminőség alakulása szorosan összefügg. A nagy 
népsűrűségű, erősen urbanizált területeken koncentráltan jelenik meg a természeti erőforrások 
használata és a környezet terhelése, melyek közül számos a város funkciójából és 
működéséből következő jellemző igénybevétel és terhelés. A környezethasználatok ésszerű 
csökkentését, illetve a terhelések minimalizálását célzó intézkedések – a koncentrált 
igénybevételek és terhelések miatt – éppen a városi területeken hozhatnak valóban jelentős 
eredményt, és egyben közvetlenül szolgálják a városlakók életminőségének javítását. 
A városi területen élő népesség aránya hazánkban is évtizedek óta, folyamatosan nő, az 
urbanizáció jellege és foka azonban jelentősen eltér a legtöbb EU országétól. Mindez a 
korszerű környezeti infrastruktúra és települési környezetvédelem kialakításának mozgásterét, 
lehetőségeit is erőteljesen meghatározza. Az európai népesség 80%-a, a 2004. január 1-i 
adatok alapján Magyarország lakosságának 65%-a él városi rangú településeken. 2004-ben 
3145 településünk közül már 274 városi rangú volt, de ezeknek még nagy része nem 
rendelkezik mindazzal a feltétellel, amely európai összehasonlításban a korszerű – és a 
fenntarthatóság igényét valló - városi léthez szükséges.  
A települések közötti funkcionális és térbeli kapcsolatok is egyre inkább meghatározók. A 
településrendszer legdinamikusabb elemei közé tartoznak az agglomerációs és az 
agglomerálódó térségek települései. A központok közszolgáltatási szerepkörük, munkahely 
kínálatuk, szolgáltatásaik jelenlétével erősen hatnak az őket körülvevő településekre. 
Erősödnek a gazdasági és társadalmi kapcsolatok is: az övezet településeiről a központba 
irányuló, nagy arányú munkavállalási és tanulási célú ingázás, illetve az övezet települései 
felé a kiköltözés (szuburbanizáció). A közlekedési és infrastrukturális hálózatok fejlődése 
azonban a legtöbb esetben igen lassan követi a népességkiáramlást, így a kommunális 
ellátottságban általában alacsonyabb komfortfokozatú, de a lakáskörülményekben viszont 
magasabb kényelmi színvonalú életkörülmények jellemzik az agglomerációk 
településövezeteit. (2002-2004 között Budapest lakossága pl. 35 000 fővel, egy hazai 
középváros népességével csökkent. Ez a létszám az agglomerációban okozott jelentős és 
hirtelen igénynövekedést és terhelést.) 
Az agglomerációs övezetekbe költözés, a nagyarányú lakásépítés, a szolgáltató létesítmények 
(bevásárlóközpontok, szakáruházak, hipermarketek) építése, az egyéni közúti közlekedés 
térnyerése és az ebből következő légszennyezés, a zöldterületek és zöldfolyosók eltűnése, a 
belterületbe vonás és beépítés növekedése, valamit egyes városok belső lakóterületeinek 
lepusztulása sok esetben fenntarthatósági konfliktusokhoz vezet. Környezeti konfliktussal 
veszélyeztetnek a zöldmezős beruházások, illetve a termőföldterületek más célú hasznosításai 
(pl. beépítés, bekötő utak építése, stb.). A lakásállomány megújulása a legtöbb 
vonzáskörzetre, agglomerációs övezetre jellemző, azonban többnyire ez sem kellően 
átgondolt módon, és a településeket egymástól elválasztó zöldterületek megszűnése mellett 
megy végbe.  
Mindezen tényezők alapvető jelentőségűek pl. a környezeti infrastruktúra szükséges 
kapacitásának meghatározásához, a költség- és környezet-hatékony megoldások 
kiválasztásához és kiépítéséhez. 
A kis lélekszámú és népsűrűségű, egymástól viszonylag távol fekvő települések környezeti 
terhelése és igénybevétele fajlagosan lényegesen kisebb, és infrastrukturális helyzetének 
javítására a hagyományosan nagyvárosokra, nagy kapacitásra kidolgozott műszaki 
megoldások nem igazán költség-hatékonyak, az egyedi megoldások viszont még nem minden 
téren kiforrottak, elterjedtek, illetve bevezetésükhöz hiányzik a szükséges támogatási 
rendszer. Ezzel is magyarázható, hogy a potenciális beavatkozási területek közül legnagyobb 
előrelépés nagyobb településeinken, és ott is főként a hulladékgazdálkodás és a csatornázás, 
szennyvíztisztítás területén történt.  
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A városi környezetminőséget javító különféle intézkedések – térbeli és funkcionális – 
alakításában, összhangjának megteremtésében a településfejlesztésnek és -rendezésnek 
meghatározó szerepe van.  
2003-ban megkezdődött és 2004-ben is folytatódott a Budapesti Városrendezési és Építési 
Keretszabályzat (BVKSZ) felülvizsgálata, ezen belül az ökológiai hálózat elemeit érintő 
szabályozás módosítása. A felülvizsgálat jelentőségét növeli az az országos jelenség, 
miszerint bizonyos önkormányzati kényszerek és egyes rövid távú érdekek előre helyezése 
miatt a környezeti szempontok érvényesítése a településtervezésben még mindig nem kap elég 
hangsúlyt. Jellemző példaként említhetők a Budapesti Agglomerációs Terv készítése során 
felmerült konfliktusok (pl. a települések összenövését megakadályozandó, 200-200 m-es 
beépíthetetlen, szabad zöld sáv megőrzése az egyes települések körül; a tömegközlekedésben 
várhatóan áttörést hozó tarifaközösség létrehozása). 
Az ország többi részén is jelentős „fejlesztési” kényszerként jelentkezett a beépített területek 
növekedése, gyakran a potenciális környezeti kockázatok figyelmen kívül hagyása mellett (pl. 
ár- és belvízveszélyes területek telkesítése), ill. a még megmaradt zöldfelületek feláldozása 
árán. Legtöbb településünkön megoldatlan a településszerkezet adottságai, korlátai és az 
aránytalanul megnövekvő közúti közlekedés közötti konfliktus feloldása.  
A környezettudatos városfejlesztés egyik – a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény által előírt – alapfeltétele, hogy a település korszerű 
környezetvédelmi programmal rendelkezzen. Az elmúlt két év során több száz településen 
készült új környezetvédelmi program, illetve sor került a meglévő programok 
felülvizsgálatára. Fontos hangsúlyozni, hogy a környezeti adatok közreadása, tájékoztatók 
kiadása, a tudatos szemléletformálás is jelentős mértékben hozzájárulhat a használói igények 
ésszerű csökkentéséhez, a fogyasztói szokások megváltoztatásához.  
A városi zöldterületek védelméhez, arányuk növeléséhez az önkormányzatok a vizsgált két 
évben a tárcák által meghirdetett pályázatok keretében elnyerhető állami támogatásokat is 
igénybe vették. Így például a turisztikai régiókban, kiemelten a Balatoni üdülőrégióban a 
MeH és a GKM támogatásával parti sétányok, közparkok, kilátók, túraútvonalak, kiránduló 
pihenőhelyek kialakítására került sor. A KvVM pályázata a biológiailag aktív zöldfelületek 
rehabilitációját támogatta, így valósult meg számos település fásítási, virágültetési programja 
(pl. Hajdúböszörmény, Kistelek).  
Az épített kulturális örökségek és a zöldterületek megőrzése és fejlesztése érdekében több 
tárca közreműködésével folytatódott a Magyar Turizmus Rt. által koordinált Virágos 
Magyarországért verseny. 2004-ben pl. 350 település, köztük 89 város nevezett be a 
versenybe. A hasonló célkitűzéssel meghirdetett európai versenyben Kaposvár arany 
minősítést nyert. 
A városi közlekedés okozta környezeti terhelések csökkentése érdekében a GKM 
finanszírozásával 2003-ban 38,7 km elkerülő út épült (pl. Törökszentmiklós, 
Hajdúböszörmény). 2004-ben további 11,9 km elkerülő utat adtak át. 
Az NFT KIOP 2004-2006 között 21,5 km elkerülő és tehermentesítő út építését irányozta elő. 
Eszerint a 2005-ben kezdődő beruházásokkal újabb szakaszokkal bővülnek a már megkezdett 
elkerülő és tehermentesítő utak. Az érintett települések: Pécs, Békéscsaba, Orosháza, Székely, 
Berkesz, Kiskunfélegyháza, Salgótarján, Sátoraljaújhely, Nyírbogdány.  
GKM támogatással 2003-ban 49,6 km, 2004-ben további 40,2 km önkormányzati kerékpárút 
épült.  
A tömegközlekedés fejlesztése érdekében folytatódott a budapesti és debreceni 
villamosközlekedés környezetbarát korszerűsítése. A járműpark cseréje, korszerűsítése 
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jelentős mértékben hozzájárul a közlekedési eredetű emissziók csökkentéséhez, egyben 
javulnak a közlekedés utasbiztonsági és -kényelmi feltételei. Néhány ezek közül: 
− 15 korszerű trolibusz beszerzése, 80 autóbusz környezetbarát felújítása, villamosok 

környezetbarát korszerűsítése és 10 metrógépjármű környezet- és utasbarát felújítása a 
BKV Rt-nél (KvVM támogatásával); 

− 8 korszerű, energiatakarékos autóbusz beszerzése a Pécsi Közlekedési Rt-nél (KvVM 
támogatásával). 

A közlekedési eredetű zajhatások mérséklése érdekében a GKM finanszírozásával 
zajárnyékoló létesítmények épültek, nyílászárókat cseréltek. 2004-ben pl. megépültek a 
passzív zajvédelem szükséges létesítményei a 35 sz. főút debreceni útszakaszán. 
A túlmotorizált városi közlekedés negatív környezeti hatásainak és az alternatív közlekedési 
lehetőségek bemutatása céljából mindkét évben megrendezésre került az Európai Mobilitási 
Hét és Autómentes Nap.  
Az épített környezeti elemek megfelelő állapotának biztosítását, az épített értékek 
védelmét számos intézkedés segítette.  
A GKM támogatásával a Balatoni Régióban megvalósult a területi/egyedi védelmet élvező 
műemlékek és természeti környezetük felújítása, turisztikai alapinfrastruktúrával való ellátása 
(8 helyszín); a kiemelt, nagy látványértékű műemlékek, középületek díszkivilágítása (19 
objektum). A 2003. évi MEH-NKÖM együttműködési megállapodás keretében folytatódott a 
műemlék templomok díszkivilágítása program. A Széchenyi Turizmusfejlesztési Program 
keretében folytatódott a kastélyok és várak turisztikai hasznosítása, a kastélykertek, parkok 
rekonstrukciója.  
A Világörökség-helyszínek és történelmi városközpontok, a nemzeti parkok és más védett 
természeti területek, a kastélyok és várak, múzeumok, valamint kerékpárutak turisztikai célú 
fejlesztését az NFT ROP „Turisztikai vonzerők fejlesztése” című intézkedése támogatta 2004. 
februárjától. (A Világörökség Egyezmény végrehajtását lásd az 1.1.4 fejezetben.) 
A városkép javítása, nemcsak a lakosok, de a magánberuházások számára is vonzó városi 
környezet kialakítása jelentős támogatást kapott, amikor az NFT ROP keretében 2004. 
áprilisában megjelent a „Városi területek rehabilitációja” című intézkedés pályázati kiírása. A 
pályázók egy része a leromlott városi területek komplex megújítására, mások a barnamezők 
(alulhasznosított vagy felhagyott ipari területek, volt katonai objektumok, laktanyák) 
települési struktúrába való integrációjára készítettek és nyújtottak be pályázatot. 
A NKÖM támogatásával folytatódott a kulturális intézmények, műemléképületek felújítása. 
Ezek között szerepelt a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Természettudományi Múzeum 
(Ludovika épület), a fertődi Esterházy kastély, a keszthelyi Festetics kastély és további 18 
kastély állagmegóvása, rekonstrukciója. Folytatódott a Népi műemlékek helyreállítási 
programja, az Árpádkori kistemplomok, egyházi és egyéb műemlékek helyreállítása. 
A belterületi vízrendezés helyzetének javítása érdekében a KvVM kidolgozta a települési 
belvíz- és csapadékvíz elvezetési program előkészítéséről, a szükséges szabályozási 
változásokról és a végrehajtás I. üteméről szóló kormány-előterjesztés-tervezetét. A program 
tervezett megvalósítását elsősorban a finanszírozási kérdések megoldatlansága akadályozza. 
Az önkormányzatok belterületi vízrendezését mindemellett BM és KvVM támogatások 
segítették. A BM a Békés megyei önkormányzat és Tiszakarád pályázatához nyújtott 
támogatást, KvVM támogatásban 15 település részesült (Martonyi, Tiszakarád, Perkupa, 
Nyíri, Szögliget, Pusztafalu, Patak, Mecseknádasd, Nemespátró, Liszó, Újudvar, Jánd, 
Fényeslitke, Domoszló, Kissikátor). 
A települési környezeti ártalmak (pl. patakok medrének és partjának megtisztítása, 
közterületen elhagyott hulladék begyűjtése és megfelelő kezelése) felszámolását az 
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önkormányzatok saját forrásból megvalósult intézkedései mellett KvVM támogatások is 
segítették. 
A társadalmi szervezetek a szemléletformálás, a köztisztaság javítása, a zöldterületek 
védelme területén folytattak aktív és hasznos tevékenységet. Számos kezdeményezésüket (pl. 
a városi közlekedési szokások környezetbarát átalakítása) és akciójukat (pl. biciklis 
felvonulások) a KvVM is támogatta (pályázati formában). 
 
2.5. Biológiai sokféleség védelme és tájvédelem akcióprogram 
 
Az Akcióprogram átfogó céljai 
− A természeti rendszerek és értékek megóvása; 
− A biológiai sokféleség megőrzése; 
− A természeti erőforrások fenntartható használata; 
− A társadalom és a környezet harmonikus kapcsolatának kialakítása. 
 
Főbb intézkedések 
A két év tevékenysége a Természetvédelmi Alaptervben foglaltak időarányos végrehajtását 
szolgálta. Kiemelt figyelmet kapott az elméleti, módszertani fejlesztéseket megalapozó, 
valamint a gyakorlati munkát segítő koncepciók, tervek, útmutatók kidolgozása; a védett 
természeti területek védettségi szintjének helyreállítása, a természeti területek és értékek 
felmérése, a Natura 2000 hálózat létrehozásának előkészítése, a természetes élőhelyek 
rehabilitációja, valamint a természetvédelem nemzetközi kötelezettségeinek és közérdekű 
szolgáltatási feladatainak színvonalas ellátása. 
A két év során a következő stratégiai jelentőségű dokumentumok készültek el:  
− a természetvédelem 2003-2006. évekre szóló stratégiai terve; 
− nemzeti park igazgatóságok (NPI) 2003-2008. évekre vonatkozó fejlesztési tervei; 
− a természetvédelem vagyonkezelési koncepciója és útmutatója, amely meghatározza az 

egységes nemzeti parki vagyonkezelési tevékenység alapelveit és végrehajtását; 
− a 166/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet alkalmazását segítő Tájvédelmi Kézikönyv, amely a 

hatóságok tájvédelmi munkájának egységesítéséhez nyújt segítséget; 
− a szélerőművek elhelyezésének táj- és természetvédelmi szempontjait tartalmazó 

szakanyag, amelynek főbb szakmai szempontjai beépültek a BM önkormányzatok 
számára készített tájékoztatójába; 

− a természetvédelem vadgazdálkodási-vadászati és erdészeti szakmai koncepciója és távlati 
fejlesztési terve. 

A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása érdekében 2003-ban 5 456 
hektár, 2004-ben 3 800 hektár terület került állami tulajdonba és NPI-i vagyonkezelésbe, bár a 
feladat ütemezett végrehajtását forráshiány lassította. Emellett 2004-ben 8000 ha honvédelmi 
minisztériumi tulajdonú, és mintegy 34 000 ha volt állami gazdasági védett és védelemre 
tervezett terület vagyonkezelői jogának átvétele történt meg.  
Az országos jelentőségű védett természeti területek összkiterjedése növekedett és a 
közösségi jelentőségű természeti értékek új típusú védelme érdekében 2004 októberében 
megjelent a magyarországi Natura 2000 hálózat területeire vonatkozó szabályokat tartalmazó 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet. A rendelet mellékletei tartalmazzák a kijelölés alapjául 
szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek listáját, illetve a hazai területek jegyzékét és 
térképét. A 2007-től életbe lépő Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapról szóló 
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rendelet vázának ismeretében megkezdődött a Natura 2000 területek támogatási 
koncepciójának kidolgozása és a földhasználati előírások meghatározása.  
Folytatódott a természetvédelmi kezelési tervek készítése mind a már természetvédelmi 
oltalom alatt lévő, mind a védelemre tervezett területek esetében. Miniszteri rendelet 
mellékleteként 6 természetvédelmi kezelési terv jelent meg. 
A biológiai sokféleség és az élettelen természeti értékek megőrzése érdekében a NPI-ok 2003-
ban 24 231 hektárnyi, 2004-ben 24 384 hektárnyi területen végeztek természetvédelmi 
fenntartási munkát. Élőhely-rehabilitáció 2003-ban 22 512 hektáron, 2004-ben 23 298 
hektáron valósult meg. 2003-ban támogatást nyert LIFE pályázat: „Pannon tölgyesek és 
dolomit gyepek élőhely-rekonstrukciója a Kis- és Nagyszénáson”. 2004-ben támogatást nyert 
LIFE pályázatok: „Gyepterületek rehabilitációja és mocsarak védelme az egyek-pusztakócsi 
mocsárrendszer területén”, „A Beregi-síkság komplex élőhelyrehabilitációja (Északkelet-
Magyarország)”. 
Folytatódott a veszélyeztetett ill. közösségi jelentőségű fajok megőrzési terveinek 
kidolgozása is: 16 állatfaj és 3 növényfaj megőrzési terve készült el és jelent meg, valamint 
megkezdődött további 8 állatfaj és 13 növényfaj megőrzési tervének elkészítése.  
A 2003-ban benyújtott LIFE pályázatok közül 2004-ben támogatást nyert „A túzok védelme 
Magyarországon” és „A rákosi vipera hosszútávú megőrzésének megalapozása” projekt. 
Kunpeszéren Rákosi vipera-védelmi Központ létesült, és elkezdődött a kipusztulással 
veszélyeztetett rákosi vipera tartási és tenyésztési programja. Megkezdődött a közép-dunai 
löszhátságon a fokozottan védett haragos sikló újonnan felfedezett állományainak felmérése, 
és a lokális védelmi tervek kidolgozása. A fajmegőrzési tervekben foglaltak megvalósítása 
négy növényfaj esetében indult el. A NPI-k számos, területi védettségtől független fajvédelmi 
tevékenységet is végeztek (pl.: télen etetőhelyek működtetése; 20kV-os vezetékszakaszokon 
szigetelő-papucsok felhelyezése). 
Befejeződött az invazív növényfajok számbavételét célzó kutatási program, és közel 30, a 
védett természeti területeken veszélyesen terjedő növényfajra – köztük a parlagfűre – készült 
el a visszaszorításukat megalapozó kezelési iránymutatás. 2004-ben kiadásra került a 
„Biológiai inváziók Magyarországon: Özönnövények” című kiadvány, amely 15 növényfaj 
ismertetését és a visszaszorítás lehetőségeit mutatja be. 
A KvVM-FVM megállapodásának megfelelően az egyes vadgazdálkodási körzetekre 
megállapított állományapasztási kvóták alapján folytatódott a nagyvadlétszám csökkentés 
ötéves programja. A 2003/2004. vadgazdálkodási években elsősorban a Dél-Dunántúli 
térségben sikerült a nagyvadállomány (gímszarvas, vaddisznó és dámvad) 
állománynövekedési trendjét megfordítani.  
Az egyedi tájértékek kataszterezése keretében 2003-ban 167 település, 2004-ben további 71 
település egyedi tájérték felmérése készült el (több ezer tájalkotó elem felvételével). Ezzel az 
egyedi tájérték-kataszterrel rendelkező települések száma országos szinten 410-re növekedett. 
Elkészült 4 db táj- és természetvédelmi szabvány. 
Folytatódott az ex lege védett természeti területek felmérése, pontos területi lehatárolása.  
A közhiteles barlangnyilvántartás felállításának feladatai idő- és fedezetarányosan 
teljesültek. Befejeződött a Baradla-, Béke- és Abaligeti-barlang ökológiai állapotfelvétele, az 
Aggteleki-karszt 6 fokozottan védett barlangjában a jelenkori (recens) cseppkőpusztulási 
jelenségek vizsgálata, valamint egyes barlangi denevérállományoknak a Natura 2000 terület 
kijelölésekhez kapcsolódó felmérése.  
A közhiteles nyilvántartásba vett barlangok száma 3640-re emelkedett, amely a karsztos 
eredetű barlangok gyakorlatilag teljes körét lefedi. Emellett további 532 nem karsztos eredetű 
barlang feldolgozása kezdődött el. Megkezdődött (és a DDNPI esetében realizálódott) a 
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kizárólagos állami tulajdonban lévő barlangok vagyonkezelői jogának átadása az érintett NPI-
knak; továbbá azok átfogó vagyonkezelési koncepciójának kidolgozása. 
A védelmi intézkedések megalapozásához négy témakörben, összesen közel 40 barlangban 
folytak a természetvédelem által finanszírozott kutatások; 5 barlang került lezárásra és további 
6 barlangban – így kiemelten az Aggteleki Nemzeti Parkban a Baradla-barlang Vöröstó-
Jósvafői szakaszán – történtek védelmi-rekonstrukciós célú műszaki beavatkozások.  
Lezárult a védett területen kívül eső földtani alapszelvények, valamint a denevérvédelmi 
szempontból érintett mesterséges üregek alapadat-felvétele és jelentőség szerinti 
kategorizálása; amelynek alapján a NPI-k megkezdték 150 nemzetközi jelentőségű földtani 
alapszelvény és a jelentős denevér-élőhelynek bizonyult 35 mesterséges üreg védetté 
nyilvánítási eljárását. A nyílt karsztterületek jegyzékének közzététele érdekében megtörtént az 
érintett helyrajzi számok leválogatása; továbbá megkezdődött a védetté nyilvánítandó 
ásványok-ásványtársulások körének felülvizsgálata. 
Mindkét évben BM támogatásban részesültek az állat- és növénykerteket, valamint vadas 
parkokat fenntartó önkormányzatok (Debrecen, Győr, Szeged, Miskolc, Veszprém, 
Jászberény, Pécs, Nyíregyháza állatkertje, Kecskeméti és Budakeszi vadas park, valamint a 
Fővárosi Állat- és Növénykert). Az állat- és növénykerteknek több mint 2,5 millió látogatója 
volt évente és részben NKÖM támogatással is több ezer rendezvényt (kiállítás, előadás, 
rendhagyó óra) szerveztek. 
Megkezdődött a díszállat-kereskedelem és a cirkuszi állatok védelme kapcsán szükséges 
jogszabályalkotó munka. Az állatvédelmi jogszabályokból fakadó hatósági feladatokat az 
NPI-k folyamatosan végezték. Megjelent az állatkert és az állatotthon létesítésének, 
működésének és fenntartásának előírásairól szóló jogszabály módosítása (13/2003. (IX.9.) 
KvVM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet). 
Több tárca együttműködésében folytatódott a géntechnológiai hatósági- és szakhatósági 
feladatok teljesítése, a géntechnológiai tevékenység ellenőrzése. Kijelölésre kerültek a 
géntechnológiai eredet megállapításra jogosult hatósági laboratóriumok. A GMO 
Laboratóriumok Európai Hálózatának a Mezőgazdasági és Biotechnológiai Központ, valamint 
az OÉTI GMO laboratóriuma is tagja lett. Az OMMI-ban működő takarmányvizsgáló 
laboratórium is akkreditációt kapott. A földművelésügyi géntechnológiai hatóság 2004. évben 
szigorú feltételek mellett 9 szántóföldi kísérleti GMO kibocsátást, 1 ökológiai hatástanulmány 
célú GMO kibocsátást (összes bruttó terület: 55 000 m2) engedélyezett. Megkezdődött az 
Európai Bizottság 2003. július 23-án kiadott 2003/556/EK ajánlása alapján a GM, a 
hagyományos, valamint a biotermékek adott térségben egymás mellett folytatott 
termesztéséről (koegzisztencia) szóló nemzeti stratégia kidolgozása. 2004-ben megkezdődött 
a géntechnológiával módosított szervezetek magyarországi felhasználásával kapcsolatos 
kérdésekről szóló kormányelőterjesztés előkészítése, amelyben az FVM, a KvVM és az EüM 
javaslatot tett a Közösségi Fajtakatalógusba felvett, MON 810 kukoricavonalból származó 
beltenyésztett vonalak és hibridek Magyarország területén történő előállításának, 
felhasználásának, forgalmazásának, illetve Magyarország területére történő behozatalának 
megtiltására. 
A természetvédelmi információs és nyilvántartási rendszerek (TIR) működtetésének 
alapfeltételeként 60 munkatárs vett részt térinformatikai továbbképzésen. A KvVM a rendszer 
egységes térinformatikai szoftver környezete kialakításához az ESRI természetvédelmi 
programjánál térinformatikai szoftvert, országos bevezetésére Phare pályázatot nyert. A TIR 
biotikai modul 2004. évi egységes bevezetése érdekében elkészült a természetvédelmi 
törzsadattárak aktualizálása és az adatbeviteli felület, valamint a természetvédelmi 
alapobjektum tár is.  
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A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében 16 programhoz 
kapcsolódva folytak vizsgálatok. Az NBmR felülvizsgálati program szükségessége 2003-ban 
fogalmazódott meg. A 2003-2004-ben megvalósított program olyan komponensekre terjedt 
ki, amelyek mintavételezése már több éve folyt számos résztvevő bekapcsolódásával, vagy 
amelyek eredményei jelentős módszertani újdonságot ígértek, így a felülvizsgálat alkalmassá 
vált a biodiverzitás-monitorozás eredményeinek átfogó elemzésére. A kiválasztott 
komponensek a következők: élőhelytípusok, növénytársulások, növényfajok, vízi 
makroszkópikus gerinctelenek, halak, egyenesszárnyúak és kisemlősök, mohák, nagygombák. 
A program záródokumentumát 2005 tavaszán fogadta el az NBmR Szakértői Tanácsa. 
Számos, az ökoturizmust szolgáló látogató- és oktatóközpont átadására került sor. A Duna-
Dráva NPI területén 3 tanösvény, 1 oktatóközpont és 1 kiállítóterem nyílt. Az Őrségi, a 
Bükki, a Körös-Maros, valamint az Aggteleki NPI területén 1-1 tanösvény, a Kiskunsági és a 
Duna-Ipoly NPI területén 2-2 tanösvény átadása valósult meg. A Balaton-felvidéki NPI 
területén 2004-ben átadták a Kápolnapusztai Bivalyrezervátum ökológiai bemutatóhelyét, 
valamint 2 tanösvényt. Folytatódott a Hortobágyi NPI látogatóközpont kialakítása. 
Az NFT ROP keretében 2004. februárjában meghirdetett „Turisztikai vonzerők fejlesztése” 
című intézkedés pályázati kiírására számos olyan pályázatot nyújtottak be, amelyek a nemzeti 
parkok és más védett természeti területek bemutathatóságának fejlesztését célozzák. A nyertes 
pályázatok megvalósítása 2005-ben kezdődött.  
A NPI-k szervezetének keretében működő természetvédelmi őrszolgálat technikai felszerelése 
is folytatódott. A létszám nem változott (a természetvédelmi őrök száma 2003-ban és 2004-
ben is 234 fő volt). 
A NPI-k sokrétűen együttműködtek az önkormányzatokkal, természetvédelmi tevékenységet 
is folytató társadalmi szervezetekkel. Az együttműködés legfontosabb területei: a természeti 
értékek feltárása és megőrzése, ismeretterjesztés és környezeti nevelés, oktatás (pl. 
pedagógusok, hallgatók képzése, erdei iskolai programok összeállítása).  
A természetvédelemhez kapcsolódó nemzetközi egyezmények 2003-2004. évi végrehajtását 
az 1.1.4 fejezet tartalmazza.  
 
2.6. Vidéki környezetminőség, terület- és földhasználat akcióprogram 
 
Az Akcióprogram átfogó céljai 
− A területfejlesztés, az agrárpolitika és a környezetpolitika megfelelő összehangolása; 
− A vidék természeti és kulturális értékeinek védelme; 
− A természeti erőforrások fenntartható használata; 
− A vidéken élők számára megfelelő megélhetési színvonal és infrastrukturális ellátottság 

biztosítása. 
 
Főbb intézkedések 
Az Akcióprogram keretében 2003-2004-ben megvalósított intézkedések a vidék természeti 
erőforrásainak (termőföld, erdő) védelmét, a természetkímélő gazdálkodási módok 
kiterjesztését, valamint a vidék eltartó képességének a hazai hagyományokra építő, 
tájgazdálkodási szemléletű, a közösségi politikával összhangban történő javítását szolgálták.  
A vidék átfogó fejlesztésére számos regionális és megyei terv és program született (2003-
ban pl.: Jász-Nagykun-Szolnok megye 2003-2006-ig szóló területfejlesztési stratégiai 
programja és területrendezési terve, Heves megye területrendezési és fejlesztési terve; 2004-
ben a Cserehát halmozottan hátrányos helyzetű kistérségeinek fejlesztési mintaprogramja, a 
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Velencei- tó – Vértes kiemelt üdülőkörzet területfejlesztési programja, Csongrád, Békés, Vas, 
Somogy, Nógrád és Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve).  
Az integrált vidékfejlesztés gyakorlatának elterjesztését támogatták a holland-magyar 
kormányzati együttműködéssel megvalósuló MATRA projektek. A Tisza-mente integrált 
terület-, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási koncepciója, majd programja a 
Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése kiemelt kormányprogram keretében készültek el. A 
kistérségi tervezőmunkából származó információkat, tapasztalatokat, projekt-javaslatokat 
beépítették a Vásárhelyi Terv megfelelő tervezési szakaszaiba. 
A tanyás térségekben élők életminőségi hátrányait felismerve a Kormány a tanyás térségek 
fejlesztéséről döntött. Ennek érdekében megkezdődött egy felmérésen alapuló, a tanyás 
térségek helyzetének javítására, kiemelten a tanyavillamosítási feladatokra vonatkozó átfogó 
fejlesztési program kidolgozására.  
2004-ben került sor az FVM által 1999-től támogatott kistérségi agrárstruktúra- és 
vidékfejlesztési programok felülvizsgálatára. A felülvizsgálat során tekintetbe kellett venni 
a Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programja (NFT AVOP) és a 
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) kínálta lehetőségeket, az ezekhez való kapcsolódás 
esélyeit és ennek várható hatásait a kistérségre.  
A falusi turizmus bővítését, az infrastruktúra fejlesztését a vidékfejlesztési pályázatok, a 
SAPARD, majd 2004-től az NFT AVOP támogatásai segítették. 
A termőföld védelmét, a talajvédelmi intézkedések és beruházások megvalósítását a nemzeti 
támogatás (FVM) mellett 2004-től az NVT és az NFT AVOP több intézkedése is segítette. A 
támogatások többek között a nitrát irányelv betartásának feltételei közé tartozó megfelelő 
trágyatárolás, trágyakezelés kialakítását, meliorációs és öntözésfejlesztési beruházásokat 
célozták. Az Uniós csatlakozás és tagság e két évben kötöttségeket és követelményeket, 
ugyanakkor új lehetőségeket és új támogatási forrásokat is jelentett. Új feladat volt pl. 
közreműködésünk a közösségi tematikus talajvédelmi stratégia kialakításában, valamint a 
keletkező szennyvíziszapok mezőgazdasági területen való, környezetvédelmi és 
talajerőgazdálkodási szempontokat figyelembe vevő felhasználásával kapcsolatos jelentés 
elkészítése az EU Környezetvédelmi Ügynöksége számára. 
Az 1992 óta az FVM Növény- és Talajvédelmi Szolgálatának végrehajtásával működő 
Talajvédelmi Információs és Monitoring (TIM) rendszer keretében – a rendelkezésre álló 
források mértékének megfelelően - folytatódott a mintavételezés és a laborvizsgálat. A minták 
60%-ánál a mezőgazdasági területek talajának állapotváltozását regisztrálták 
(növényvédőszer-maradékok, nehézfém-koncentrációk, tápanyagtartalmak stb.).  
A 2002-ben indult Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) országos és zonális 
programjai 2003-ban folytatódtak. Az országos célprogramok (agrár-környezetgazdálkodási 
alapprogram, integrált növénytermesztés, ökológiai gazdálkodás, gyepgazdálkodás, vizes 
élőhely célprogram) a környezetbarát termelési eljárások elterjedését segítették elő a hosszú 
távon is fenntartható és versenyképes gazdálkodás kialakulása érdekében. A zonális 
programok célterületei közé olyan térségek és kistérségek tartoztak, amelyek természet-, talaj- 
vagy vízvédelmi szempontok miatt valamilyen speciális hasznosítást igényelnek. Az agrár-
környezetvédelmi programok működését területalapú és kiegészítő támogatások (pl. 
bemutató-gazdaság kialakítása, ökológiai és extenzív állattartás) biztosították. 2003-ban a 
NAKP folytatására 301 ezer hektárra vonatkozó igény érkezett, amelyből a rendelkezésre álló 
keret 234 ezer hektáron tette lehetővé a különböző környezet- és természetkímélő 
technológiák alkalmazását. Ez a 7 529-ből 5 114 pályázat támogatását biztosította.  
2004-ben a NAKP szerepét az EU támogatással megvalósuló NVT keretén belül az „agrár-
környezetgazdálkodás” intézkedés vette át (80% EU, 20% hazai költségvetési támogatással). 
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A gazdálkodók igen nagy számban, mintegy 33 ezren adtak be támogatási kérelmet. Ez a 
2003. évi támogatott körnek közel hatszorosa, ill. a regisztrált termelői körnek több mint 8%-
át teszi ki. A kérelmek elbírálása 2005-re húzódott. (Az intézkedés keretében 25 131 gazda, 
mintegy 1,5 millió hektár területtel 44 milliárd forint támogatásban részesült, amelynek 
kifizetése 2005. októberben kezdődött.) Az ökológiai adottságoknak megfelelő gazdálkodási 
módszerek elterjesztését ösztönözték az agrár-környezetgazdálkodási információs anyagok és 
képzések. A KvVM rendszeresen támogatta a környezet- és természetvédelmi társadalmi 
szervezetek fenntartható mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenységeit (pl. az organikus 
tájhasználat bemutatása, az ökológiai gazdálkodás elterjesztése, gyógynövény ismereti- és 
termesztési tanfolyam szervezése, extenzív legeltetéses állattenyésztés megvalósítása). 
A 15 Érzékeny Természeti Terület (ÉTT) közül 3 mintaterületen (Hevesi sík, Marcal-
medence, Észak-Cserehát) folytatódott a természetvédelmi szempontú monitorozás, valamint 
megkezdődött az ÉTT hálózat bővítésének szakmai megalapozása és tanácsadó szolgálatának 
kialakítása.  
Az agrár-környezetgazdálkodási programok között jelentős szerepet kapott az ökológiai 
gazdálkodás valamennyi formája és az ökotermékek piacának fejlesztése. A Magyarországon 
termelt, minősített biotermékek mintegy 80%-a külföldön került értékesítésre. Fő 
exportpiacaink: Németország, Svájc, Hollandia, Ausztria, Franciaország és az Egyesült 
Királyság. A fő termékek: az őszi búza, a tönkölybúza, a kukorica, a csemegekukorica, a 
takarmánynövények, a napraforgó és az olajtök. Az exportált termékek jelentős részét a 
feldolgozatlan, nyers termékek tették ki.  
A tájgazdálkodás helyreállítása terén a nemzeti parkok is példaadó tevékenységet folytattak. 
A saját hasznosításukban lévő őshonos állatállomány a 2002. évhez (összesen 4834 db) 
képest 2004-re közel 27%-kal növekedett (6132 db). Az őshonos magyar fajták hagyományos 
tartásának elterjedése hozzájárul a védett természeti területek kezeléséhez, valamint a 
tájértékek fenntartásához. 
A tudományos alkotóműhelyek bevonásával, széleskörű társadalmi egyeztetést követően 
elkészült és a Kormány elfogadta a Nemzeti Erdőprogram 2006-2015. évi megvalósítási 
tervét (1110/2004. (X. 27.) Korm. határozat). Az ország erdőterületének növelése érdekében 
költségvetési támogatással (FVM) 2003-ban 9 469 ha, 2004-ben 7 574 ha új erdő telepítésre 
került sor. A NVT „mezőgazdasági területek erdősítése” intézkedésén belül a 2004. évi őszi 
és 2005. évi tavaszi erdősítésre 2004. október 15-ig benyújtott támogatási kérelmek alapján 
668 db, 6 664 hektár területre vonatkozó támogatási határozat került kiadásra, amelyek a 
2005. év tavaszi kérelmekkel együtt a 2005. évi telepítési mennyiséghez járulnak hozzá. 
A természetközeli erdőgazdálkodás területi arányának növelése érdekében (részben a 2003-
ban indult IUCN/FAO projekt keretében) folytatódott a mintaterületek kijelölése, terepi 
bemutatók szervezése és az alkalmazási lehetőségek széleskörű elterjesztése a KvVM, a 
MEGOSZ és a PSH Egyesület együttműködésében. A hazai erdőtelepítési rendszerben 
(FVM) is egyre jobban előtérbe került a természetközeli erdőgazdálkodás tervezési és 
támogatási lehetőségeinek szélesebb körű alkalmazása. A nemzeti támogatási rendszer az 
őshonos fafajok felújítására 30-70%-kal nagyobb összeget biztosított hektáronként, valamint a 
természetes felújítás is mintegy 20%-kal magasabb támogatásban részesült, mint a 
mesterségesen felújított erdőrészletek ugyanakkora területe.  
Folytatódott az erdőrezervátum program végrehajtása. Elkészült a Nagybugaci Ősborókás 
Erdőrezervátum miniszteri rendelet-tervezete, további 13 erdőrezervátum esetében pedig 
megkezdődött a védetté nyilvánító rendelet előkészítése. Létrejött a Magyar Nemzeti 
Erdőrezervátum Bizottság és elkészült az erdőrezervátum honlap első változata6. Az 
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erdőrezervátum program módszertani fejlesztései keretében három (a Kékes, a Szalafő Őserdő 
és a felsőtárkányi Vár-hegy) erdőrezervátumban létrejött az „ERDŐ+h+á+l+ó – a faállomány-
dinamikai és erdőökológiai megfigyelő hálózat” rendszere.  
Folytatódott az Erdővédelmi Mérő- és Megfigyelő Rendszer működtetése: légszennyezési 
vizsgálatok, az egyes régiók tűzveszélyességi fokozat szerinti besorolása, az Európai Erdőtűz 
Információs Rendszer magyarországi adatbázis működtetése, kárfelvételek (1204 
mintaterület), faállományok növedékmérése (150 mintaterület), vadállomány okozta élőhely 
változás (306 mintapont), és az utóbbi időben nagy károkat okozó gyapjaslepke 
elterjedésének felmérése és az ellenük való természetkímélő védekezés megszervezése. 
 
2.7. Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogram  
 
Az Akcióprogram átfogó céljai 
− A Víz Keretirányelv ütemezett hazai feladatainak időarányos végrehajtása; 
− Az üzemelő és távlati vízbázisok, valamint a kiemelt vízvédelmi területek védelme; 
− Az ésszerű vízhasználat és a szennyezés-csökkentő technológiák széles körű elterjesztése; 
− A települési szennyvíz kezelésének fejlesztése, figyelembe véve a település sajátosságait; 
− A kommunális szennyvíziszapok hasznosítási arányának növelése; 
− A felszín alatti vízkészletet veszélyeztető környezetkárosodások felszámolása; 
− Diffúz (nem pontszerű) szennyezések csökkentése. 
 
Főbb intézkedések 
Az Akcióprogram minden célkitűzése és kapcsolódó intézkedése szorosan illeszkedik a 
vízpolitika új irányvonalába, melyet az EU Víz Keretirányelv7 (VKI) határoz meg, s amely 
az ökológiai szempontok korábbinál sokkal hatékonyabb érvényesítése érdekében szerves 
egységben kezeli a vizek mennyiségi és minőségi készletének alakulását befolyásoló 
valamennyi tényezőt. A Víz Keretirányelvben foglaltak végrehajtása – a jogharmonizáció és 
az irányelv bevezetéséhez szükséges feladatok megvalósítása – egy évekre lebontott ütemterv 
alapján történik. Ennek megfelelően az irányelvet Magyarország átültette a nemzeti 
jogrendbe. Az előírt 2004. december 22-i határidőre elkészült a vízgyűjtők jellemzése (a 
felszíni és a felszín alatti víztestek kijelölése, jellemzése, a felszíni víztestek kategóriákba és 
típusba sorolása, a vízgyűjtők lehatárolása, a felszín alatti vizektől függő élőhelyek 
azonosítása), a vizeket érő hatások elemzése, a vízhasználatok gazdasági elemzése, valamint a 
védett területek listája. A VKI előírásai alapján felszíni vízfolyásaink és tavaink víztesteinek 
mintegy 46%-a vízszennyezettség szempontjából kockázatosnak minősül (2005. évi 
országjelentés). Elkészült az ún. II. listás, „veszélyes” anyagok felszíni vízbe való 
kibocsátásainak csökkentésére irányuló Országos Szennyezés-csökkentési Intézkedési Terv is. 
A két évben mutatkozó forráshiány miatt a monitoring program és a vízgyűjtőgazdálkodási 
tervek készítése a tervezettnél lassabban haladt. Az elkövetkező években ugyanakkor mind az 
ország érdeke, mind tagállami kötelezettségünk miatt biztosítani kell a VKI következő 
határideinek teljesítéséhez szükséges feltételeket, az eredeti ütemtervhez való felzárkózást. 
Az Akcióprogram keretében végzett több intézkedés – a megelőzés elvére épülve – a 
vízkészletek potenciális szennyezésének csökkentését szolgálta. Ezek közül meghatározó 
jelentőségű az NKP-II egyik legnagyobb költségigényű programja, a Nemzeti Települési 
Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program („A” program), amelynek 
végrehajtása e két évben is nagy ütemben, időarányosan folytatódott, hazai (főként címzett és 
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céltámogatás) és uniós forrásokból (ISPA, Kohéziós Alap, Strukturális Alapok/KIOP). A 
beruházások három fő tényezőre irányulnak: csatornázás révén a meglévő tisztítókapacitás 
gyűjtőkörzetének kiterjesztése, kihasználtságának javítása (rákötések ösztönzése); új 
csatornahálózat és kapcsolódó tisztítókapacitás létesítése; tisztítási hatásfok javítása. A 7 
ISPA támogatásban részesült szennyvízkezelési projektnél (érintett lakosság közel 1,9 millió 
fő) 2003-2004-ben folytatódott a tenderdokumentumok, szerződések elkészítése, több 
projektnél megkezdődött a kivitelezés (pl. 2003-ban Szegeden, 2004-ben Győrben) és 2004-
ben több helyen volt alapcsőletétel (Pécs, Sopron). 2004 decemberében részátadás volt a pécsi 
projektben. 2004-ben hazánk benyújtotta az Európai Bizottságnak a Budapesti Központi 
Szennyvízkezelő Telep, Veszprém és Zalaegerszeg szennyvízkezelési Kohéziós Alap 
projekteket. Emellett 2004-től a települési szennyvízkezelés fejlesztésére a KIOP keretében is 
lehetett pályázni. 
A fenti „A” program elsősorban a 2000 lakosegyenértéket meghaladó terhelésű 
szennyvízelvezetési agglomerációk, tehát a koncentráltan nagy terhelést jelentő, urbanizált 
területek programja. 2003-ban elkészült a másik, régi hiányt pótló, a kisebb lélekszámú és 
laksűrűségű vidéki területekre vonatkozó program is. Az ún. közműves szennyvízelvezető és -
tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó, Egyedi Szennyvízkezelés 
Nemzeti Megvalósítási Program (174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet) végrehajtása azonban 
hatékony támogatási rendszer hiányában 2004-ben még nem kezdődött el.  
A szennyvízprogram mellett a felszíni vizek minőségének javítását szolgálták a kiemelten 
kezelt vízvédelmi területek (nagy tavaink, ill. a Felső-Duna szakasz és a Ráckevei 
(Soroksári)-Duna ág) komplex vízvédelmi beruházásai is. A Balatonnal kapcsolatos 
intézkedéseket a 1075/2003. (VII.30.) Korm. határozat és az annak felülvizsgálatáról is szóló 
1033/2004. (IV.19.) Korm. határozat nevesítette. Az utóbbi Korm. határozat kiegészült a tó 
ökológiai állapotának védelmére és a vízminőség javítására vonatkozó intézkedési tervvel is. 
A KvVM kezdeményezésére 2004-ben indult útjára a természetes fürdőhelyek minősítését 
magába foglaló „Kékhullám Mozgalom”. A megmérettetésre vállalkozó strandoknak a 
környezetminőségi feltételek, biztonsági feltételek, esélyegyenlőségi szempontok, 
tájékoztatás, ellenőrzés területén szabott szigorú kritériumokat kellett teljesítenie. 2004-ben 
27 balatoni strand pályázott, és 19 strand nyerte el a 2004. évi szezonra érvényes kitüntető 
címet.  
Felszín alatti vizeink mennyiségi és minőségi készleteinek védelme stratégiai szintű feladat, 
hiszen a hazai lakosság ivóvízellátása döntően (97%) e forrásból történik. A közüzemi 
vízellátáshoz szükséges víz kitermelését jelenleg mintegy 1600 üzemelő vízbázis biztosítja, a 
75 távlati vízbázis stratégiai tartalékot jelent. Valamennyi távlati vízbázisunk és az üzemelő 
vízbázisok közül közel 600 földtani szempontból sérülékeny környezetben van. A sérülékeny 
vízbázisokon működő kapacitás közel 6 millió fő ivóvízellátásának biztonságát érinti. A 
készletek megőrzését az Ivóvízbázis-védelmi Program szolgálja, melynek végrehajtásáról, 
határidejéről és pénzügyi ütemezéséről a 2052/2002. (II. 17.) Korm. határozat rendelkezett. A 
vizsgált két évben a Program végrehajtása során folytatódtak a diagnosztikai vizsgálatok, de 
az előírtnál kisebb támogatás miatt több feladatot is át kellett ütemezni a későbbi évekre. Az 
üzemelő vízbázisoknál 2003-ban 162, 2004-ben 128 diagnosztikai vizsgálat volt folyamatban 
(ebből 30, illetve 15 volt az új induló beruházás). A két év során 72 beruházás zárult, amivel 
2004 végére összesen 228-ra nőtt az üzemelő vízbázisok befejezett diagnosztikai 
vizsgálatainak száma. A távlati vízbázisoknál 2003-ban 11, 2004-ben 16 diagnosztikai 
vizsgálat volt folyamatban (ebből 2004-ben 5 új beruházás indult). A vizsgált két évben 1 
beruházás ért véget, amivel 2004 végére 48-ra nőtt a távlati vízbázisokon befejeződött 
diagnosztikai vizsgálatok száma. Az elvégzett állapotértékelések tapasztalatai szerint a 
hosszú-távú, jó minőségű ivóvízellátás a védőterületek kijelölésével és a jogszabályok szerinti 
korlátozások érvényesítésével a vízbázisok nagy többségénél biztosítható.  
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A mezőgazdasági eredetű nitrát-terhelés csökkentését segítette a jó mezőgazdálkodási 
gyakorlat, a növény igényeinek és az ökológiai feltételeknek megfelelő tápanyag-gazdálkodás 
elterjesztése, a trágya tárolásának, felhasználásának szabályozása. Az állattartó telepek 
korszerűsítésének támogatására lehetőséget biztosított a SAPARD program, majd 2004-től az 
NVT és NFT AVOP támogatások.  
A múltban keletkezett számos szennyező-forrás veszélyezteti, vagy potenciálisan 
veszélyezteti vízkészleteink biztonságát. Az Országos Környezeti Kármentesítési Program 
(OKKP) keretében vizsgált szennyezett területeken, a szennyező-források, vagy potenciális 
szennyező-források száma mintegy 30-40 000 db. Az 1996-ban indult Programban a két év 
során 674 helyen történt meg a tartós környezetkárosodások és szennyezett területek, illetve a 
szennyező-források országos számbavétele (2004 végéig összesen 14 990 helyen). Mind az 
általános feladatok, mind az alprogramok többségénél 2003-2004-ben is folytatódott a 
Program végrehajtása (bár egyes alprogramok esetében forráshiány miatt, vagy adminisztratív 
okokból 2003-ban, illetve 2004-ben nem történt kármentesítés).  
2003-ban 18, 2004-ben 17 helyszínen folyt KvVM beruházásában indított kármentesítési 
projekt. Az induló közbeszerzési eljárások száma 2003-ban 12, 2004-ben 9 volt. 35, illetve 39 
területen a már befejezett projektek utóellenőrzése zajlott. Megkezdődött néhány kiemelt 
jelentőségű kármentesítési projekt előkészítése/végrehajtása. Ezek egyike volt az üröm-
csókavári projekt Kohéziós Alap pályázati dokumentációjának előkészítése. Megkezdődött a 
műszaki beavatkozás a budafoki barlanglakások területén (a gáztisztítói massza elszállítása és 
ártalmatlanítása), valamint az M6 autópálya építéséhez kapcsolódóan a nagytétényi 
Metallochemia gyárterületének és környezetének kármentesítése. 
A Szilárdásvány-bányászati Alprogram keretében a Mecseki Uránércbánya bezárásával 
összefüggő munkálatok, valamint szénbányászati területen a volt mecseki, veszprémi, 
oroszlányi, tatabányai, dorogi, nógrádi, borsodi és mátraaljai szénbánya vállalat 
környezetében hátramaradt környezeti károk felszámolása folytatódott. A MÁV Alprogram 
részeként 2003-ban 6 helyszínen befejeződött a kármentesítés, 2004-ben pedig ugyanennyi 
területen kezdődött meg a munka. Évente több mint 100 vasútállomáson, járműjavítóban, 
átfejtő telepen folyt kármentesítés. A Társasági Privatizációs Alprogram keretében 
tényfeltárás és műszaki beavatkozás történt a Nitrokémia Rt., a Mecsekérc Rt. és a Tisza Cipő 
Rt. területén, ezen kívül támogatást kapott számos agrár társaság, erdőtársaság és Volán 
társaság hasonló kármentesítési munkálatok elvégzésére. Mindkét évben 7 volt szovjet katonai 
objektumban, 14 területen folyt környezeti kármentesítés. A Honvédelmi Alprogram 
végrehajtása keretében 2003-ban összesen 30 helyszínen (repülőterek, gyakorlóterek, 
üzemanyagbázisok, laktanyák területén) folytak a kármentesítés különböző munkafázisai 
(tényfeltárás, műszaki beavatkozás vagy ellenőrzés). A munkák túlnyomó része 2004-ben 
tovább folytatódott, és további 20 helyszínen, főleg gyakorlótereken és laktanyák területén 
kezdődött meg a tényfeltárás, illetve a műszaki beavatkozás. 
A szennyezett területek kármentesítéséhez 2004-től EU-s támogatásra is lehetett pályázni az 
NFT KIOP keretében. 
A vízhasználat és vízfogyasztás racionalizálása terén az 1990-es évek elejéhez képest 
számos előrelépés történt. A vízárak növekedésének és a víztakarékos technológiák 
elterjedésének köszönhetően az 1990-es évek elejéhez képest szinte minden területen 
csökkent a vízfelhasználás. Az ivóvíz-fogyasztás nemzetgazdasági szinten 1992 és 2001 
között 31%-kal csökkent (775-ről 535 millió m3-re), 2002-ben és 2003-ban viszont kis 
mértékben emelkedett (a szolgáltatott mennyiség 2002-ben 546, 2003-ban 560 millió m3). 
2004-ben a vízfogyasztás újra csökkent 533 millió m3-re.  
A mezőgazdasági célú vízfelhasználásban évenkénti ingadozásokkal 1992-től kezdve 
folyamatos, radikális csökkenés figyelhető meg. A mezőgazdasági vízfogyasztás 1992 és 
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2002 között 40%-kal csökkent (1078-ról 649 millió m3-re). 2003-ban a fogyasztás 6%-kal 
haladta meg a 2002. évit. 
Folyamatos csökkenés jelentkezett a nem energetikai célú ipari vízfelhasználásban 1994 óta. 
A vízfelhasználás több, mint a felére csökkent 2002-ig (575,5 millió m3-ről 273,7 millió m3-
re). Ez a tendencia azóta is folytatódik, 2003-ban a csökkenés közel 8%-os volt. Jelentős 
előrelépés történt a víz ismételt felhasználásában, a víztakarékos technológiák elterjedésében. 
Különösen a feldolgozóipar, ezen belül a gépipar teljesítménye emelhető ki.  
Vizeink vízgyűjtő szemléletű védelmét, az alvízi helyzetünkből adódó kedvezőtlen hatások 
csökkentését a nemzetközi együttműködés új elemei is segítették (pl. Budapesti 
Kezdeményezés a fenntartható vízgazdálkodás regionális szintű elterjesztéséért, ENSZ EGB 
együttműködés erősítése). A két- és többoldalú, illetve nemzetközi vízvédelmi 
együttműködések eredményeit az 1.1.4 fejezet tartalmazza. 
 
2.8. Hulladékgazdálkodási akcióprogram 
 
Az Akcióprogram átfogó céljai 
− A megelőzés és a hasznosítás fejlesztése a települési, illetve termelési hulladékok 

körében; 
− Az ártalmatlanítandó települési és termelési hulladékok alacsony környezeti kockázatú 

kezelése; 
− A tervezettség és a hatékonyság javítása a hulladékgazdálkodásban. 
 
Főbb intézkedések 
Az akcióprogram megvalósításának első két évében - az Országos Hulladékgazdálkodási 
Tervvel (OHT) összhangban - kiemelt hangsúlyt kapott a szabályozás és a tervezés 
fejlesztése. 2003-ban megkezdődött a különböző hulladékfajták szakszerű kezelését elősegítő 
országos programok kidolgozása (pl. biohulladék, mezőgazdasági és élelmiszeripari 
biomassza, ipari hulladék, települési folyékony hulladék, egyes kiemelt hulladékáramok 
programjai). Folytatódott a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
végrehajtása keretében a szakterületi szabályok megalkotása (pl. a kiselejtezett gépjárművek, 
az elektromos és elektronikai hulladékról, valamint a gyártói felelősségen alapuló visszavételi 
és hasznosítási kötelezettségről). A helyi önkormányzatok és más hatóságok, szervezetek 
bevonásával elkészültek a 7 statisztikai régióra vonatkozó területi hulladékgazdálkodási 
tervek és megkezdődött a helyi hulladékgazdálkodási tervek kidolgozása. A környezetvédelmi 
felügyelőségekre 2005. február végéig 1178 db, egy-egy településre vagy több településre 
közösen készített helyi hulladékgazdálkodási terv érkezett véleményezés céljából, amelyek 
összesen 2080 településre vonatkoznak. 
A vizsgált két évben az intézkedések elsősorban a keletkezett hulladék EU-konform 
kezelésére irányultak, a hulladék képződés csökkentése terén - az OHT-ban megfogalmazott 
célkitűzések teljesítése érdekében - további erőfeszítések szükségesek (pl. a fogyasztói 
szokások megváltoztatását célzó szemléletformáló, oktató-képző és ismeretterjesztő 
tevékenység bővítése, ebbe a társadalmi szervezetek és az oktatási intézmények bevonása). 
A települési hulladék gazdálkodás fejlesztése során a vizsgált két évben jelentős munka 
folyt az EU támogatásban (ISPA) részesült komplex regionális begyűjtő-kezelő rendszerek 
kiépítése és a további projektek (Kohéziós Alap) előkészítése terén. A közel 3,8 millió lakost 
érintő 12 regionális hulladékgazdálkodási ISPA projekt felépítése hasonló. A projektek 
magukban foglalják a szelektív hulladékgyűjtés tárgyi (eszköz) feltételeit, egy vagy több a 
jogszabályoknak megfelelő regionális hulladéklerakót, a szelektíven gyűjtött hulladék 
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utóválogatására szolgáló válogatóműve(ke)t és a biohulladék kezelésére komposztáló 
telepe(ke)t. Amennyiben a rendszer igényli, átrakóállomás is épül a szállítási útvonalak 
optimalizálása érdekében. A szemléletformálás (PR) keretében kiválasztott konzulens cég 
ismerteti a lakossággal a projektet és a szelektív hulladékgyűjtés részleteit. 2003-2004-ben 
nagy ütemben folytatódott az ISPA projektek tenderdokumentumainak, szerződéseinek 
elkészítése, és több helyszínen megkezdődött a kivitelezés is (pl. Miskolc, Szeged, Sajó-
Bódva völgye, Duna-Tisza köze, Tisza-tavi projektek). 2004-ben átadták a debreceni és a 
hajdúböszörményi hulladékkezelő telepeket, amelyek Magyarország első környezetvédelmi 
ISPA létesítményeinek átadását jelentették. Az ISPA projektek megvalósításán túl 2004-ben 
hazánk benyújtotta az Európai Bizottságnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
hulladékgazdálkodási Kohéziós Alap projektet (érintett lakosság: 592 ezer fő). A regionális 
rendszerek üzemeltetési költségeinek biztosítása azonban számos problémát vethet fel a 
jövőben.  
Az EU támogatásban részesült komplex hulladékgazdálkodási projektek mellett a szelektív 
gyűjtés elterjesztésében jelentős szerepet játszott a települési hulladékkezelés fejlesztését 
szolgáló központi támogatás is. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztését célzó, a 
regionális fejlesztési tanácsok által kezelt támogatások segítségével 2003-2004-ben összesen 
1632 hulladékgyűjtő sziget, 12 hulladékgyűjtő udvar és 17 komposztáló telep létesült. Az 
önkormányzatok részéről 111 hulladékgyűjtő jármű (közte folyékony hulladékgyűjtésre 
alkalmas 31 speciális szállítójármű) és 5950 házi komposztálást segítő speciális eszköz 
(komposztáló keret) beszerzésére került sor. A támogatások ellenére 2004 végéig nem történt 
számottevő előrelépés a biohulladék és a veszélyes hulladék szelektív gyűjtése és kezelése 
terén a lerakóba kerülő szerves hulladék, illetve veszélyes hulladék arányának csökkentése 
érdekében.  
A gyártói felelősség körébe tartozó hulladékok lakossági szelektív gyűjtési rendszerének 
kialakításához – a csomagolási és az elektronikai hulladékok területén – a koordináló 
szervezetek is jelentős mértékben hozzájárultak. 2003. januártól párhuzamosan működött a 
régi, ún. termékdíjas, valamint az új, ún. hasznosítási díjas rendszer.  
A települési hulladék szakszerű ártalmatlanításának fejlesztését szolgálta többek között az 
ISPA projektek részeként megvalósuló regionális lerakók kiépítésének és a régi lerakók 
felszámolásának megkezdése. A komplex regionális települési hulladékkezelési projektek 447 
lerakó rekultivációját tartalmazzák. Emellett a KvVM 2003-ban 5, 2004-ben 31 település 
részére nyújtott támogatást a régi lerakók bezárásához, rekultivációjához. Folytatódott a 
hulladéklerakók környezetvédelmi felülvizsgálata, azonban a hulladékgazdálkodási törvény 
által előírt határidőre – forráshiány miatt – nem fejeződött be. A megkezdett beruházások 
ellenére több száz állandó környezeti kockázatot jelentő veszélyforrás ütemezett 
megszüntetése szükséges. 
2003-ban megkezdődött a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű korszerűsítése is, amely a korábbi 
években jelentős szennyező forrás volt.  
A termelési hulladékgazdálkodáson belül az iparihulladék-kezelés fejlesztésénél emelhetők 
ki előrelépések. Megkezdte működését a GKM által létrehozott Ipari Hulladékhasznosító 
Kht., amely műszaki-tudományos kutatásokra alapozva az erőművi pernyék, kohósalakok és 
bányameddők útépítési hasznosítását készíti elő és szervezi meg . Elkészült a tiszaújvárosi 
pernye és a dunaújvárosi kohósalak autópálya építésben való felhasználását elősegítő terv. 
A kiemelt hulladékáramok közül az állati, egészségügyi és építési-bontási hulladékok 
kezelésének fejlesztésére az NFT KIOP keretében lehetett pályázni 2004-től. Az intézkedések 
célja a régi dögkutak felszámolásának, állati hulladék kezelő telepek fejlesztésének, az 
egészségügyi hulladékkezelő rendszerek korszerűsítésének, az építési és bontási hulladékot 
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kezelő, feldolgozó és a hulladék újrahasznosítását lehetővé tevő üzemek kialakításának, 
valamint a lakó- és középületek azbesztvakolatai biztonságos ártalmatlanításának támogatása. 
Folytatódott a szórt azbeszttel kivitelezett épületek országos felmérése, és egy helyszínen, 
Szolnokon a városi sportcsarnok épületénél megkezdődött az azbesztmentesítés is. 
A veszélyes hulladék kezelés fejlesztése részben gazdálkodói forrásból, részben KvVM 
támogatással folytatódott (pl. BVM Garé-i veszélyes hulladék okozta környezetszennyezés 
lokalizációja, Heves megyei, Észak-Magyarországi veszélyes hulladékgyűjtés és 
ártalmatlanítás fejlesztése). A nem megfelelő veszélyes hulladék égetők tekintetében az 
ország időarányosan teljesítette az EU szabályozásban, illetve a Csatlakozási Szerződésben 
meghatározott feladatokat (több égető működését le kellett állítani). 
 
2.9. Környezetbiztonság akcióprogram 
 
Az Akcióprogram átfogó céljai 
− A környezetbiztonság stratégiai szintre emelése; 
− A múltban bekövetkezett környezeti károkozások (haváriák) hatásainak elemzése; 
− A környezeti katasztrófahelyzetek és veszélyek azonosítása; 
− A környezeti kockázatok kezelése; 
− Horizontális feladatok a környezetbiztonság területén. 
 
Főbb intézkedések  
Az intézkedések - a veszélyes anyagok, a biztonságos szállítás, a potenciális természeti 
katasztrófák esetében egyaránt – elsődlegesen a megelőzést és az esetleges védekezésre való 
felkészülést szolgálták.  
A környezetbiztonság stratégiai szintre emelése érdekében tett intézkedések közül kiemelkedő 
jelentőségű volt 2004-ben a Nemzeti Biztonsági Stratégia Környezetvédelmi Ágazati 
Stratégiájának elkészítése. További előrelépést jelent, hogy a súlyos balesetek bekövetkezési 
kockázatának csökkentése érdekében már valamennyi felső küszöbértékű veszélyes ipari 
üzem által veszélyeztetett település rendelkezik jóváhagyott külső védelmi tervvel. 
Folytatódott a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek ellenőrzéséről 
szóló 96/82/EK Tanácsi Irányelv (Seveso II. Irányelv) szerinti kötelezettségek teljesítése, 
melyet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) hatóságként és a 
Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal szakhatóságként végzett. Az EU-hoz történő 
csatlakozásunk időpontjáig befejeződött a biztonsági dokumentációk értékelése, a lakossági 
tájékoztató kiadványok elkészítése. 2004 végéig a külső védelmi tervek részleges 
begyakorlására is sor került. 2004 második felében megkezdődött a Seveso II. Irányelv 
módosításának (az Európai Parlament és a Tanács 2003/105/EK Irányelve) hazai jogrendbe 
történő beépítése, a BM OKF számos tanfolyamot és rendezvényt tartott, és megkezdődött a 
„Seveso-s” veszélyes üzemek környezetében a vegyi monitoring és lakossági riasztó rendszer 
kiépítése.  
A környezeti katasztrófahelyzetek és veszélyek azonosítása terén fontos feladat a hazánkat 
veszélyeztető külföldi tevékenységek, illetve az alkalmazott joggyakorlat feltérképezése és 
kockázatának csökkentése. Ezzel kapcsolatos eredmény a Magyar-Szlovák 
Környezetbiztonsági Munkacsoport működtetése, amely keretében szoros együttműködés 
alakult ki a Seveso II. irányelv hatálya alá eső ipari létesítmények környezeti hatásainak 
elemzésében, értékelésében, továbbá biztosításra került a határmenti hatóságok kölcsönös 
riasztási- tájékoztatási rendszere. 
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A környezetbiztonság területén végzett horizontális feladatok keretében jelentősen bővült a 
veszélyhelyzetek gyors felismerése érdekében kifejlesztett Környezetbiztonsági 
Információs Rendszer adatbázisa és korszerűsödött a BM OKF által felállított 
Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok (VFCS) felszereltsége (VFCS gépjárművek 
meteorológiai és veszélyes anyag monitoring képességének fokozása). Az Integrált 
Katasztrófavédelmi Információs Rendszer (IKIR) működtetése révén lehetővé vált a 
Magyarországon bejegyzett gazdálkodók kezelésében lévő veszélyes anyagok mennyiségi és 
minőségi adatainak nyilvántartása, jogszabályi előírás alapján. A PIAC-05 Nemzeti Központ 
működtetése és a NAVINFO Rádiós Információs és Segélyhívó Rendszer alállomásának 
kiépítése folyamatos és azonnali információt biztosít a felszíni vizek szennyezéséről. 
Folytatódott a kiégett nukleáris üzemanyagok és más radioaktív anyagok kezelésének és 
végleges elhelyezésének megoldását előirányzó program végrehajtása, melynek 
részfeladatai: a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló létesítésének előkészítése 
(Bátaapáti), a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló beruházásai, a nagy 
aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése (Mecsek hg.: bodai aleurolit formáció), 
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése és felújítása.  
A biztonságos szállítás érdekében a BM OKF közreműködésével a jogszabályoknak 
megfelelően a veszélyes közúti szállítmányok részére történő útvonal-kijelölések, valamint 
közúti és telephelyi ellenőrzések valósultak meg. 
A környezetbiztonsággal kapcsolatos szemléletformálás, társadalmi tájékoztatás körében 
számos tájékoztató kiadvány készült a felső küszöbértékű veszélyes ipari üzemekről, a 
lehetséges súlyos balesetekről és az ellenük való védekezés lehetőségeiről. Megtörtént a 
polgári védelmi szervezetek veszélyelhárításra való felkészítése. 
A pincerendszerek, természetes partfalak veszély-elhárítási munkálatai a vizsgált 
időszakban is folytatódtak.  
Az éghajlatváltozással összefüggő, mind gyakoribb szélsőséges időjárási helyzetek 
megfelelő kezelése szempontjából előrelépésnek tekinthető, hogy javult a természeti 
veszélyek elleni védekezésben érintett szervezetek együttműködése. KvVM-BM OKF 
együttműködés keretében folytatódott a Balatoni Viharjelző Rendszer működtetése, és 
megvalósult működési idejének kiterjesztése. 
A környezetbiztonság terén hazánkban hagyományosan kiemelkedő jelentőségű ügy mind az 
aszály, mind az ár- és belvizek kártétele elleni védelem. E tekintetben nemzetközi 
összehasonlításban is példaértékű, hogy a Kormány 1107/2003. (XI.5.) Korm. határozatában 
döntött a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) I. ütemének végrehajtásáról, valamint 
hogy hatályba lépett a 2004. évi LXVII. törvény, amely a Tisza-völgy árvízi biztonságának 
növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgálja. A 2004. évi 
LXVII. törvény jelölte ki a VTT I. ütemében megépítendő tározókat, illetve rendelkezett a 
megvalósítás államigazgatási eljárásainak összehangolása, gyorsítása érdekében. Az árvízi 
tározók vonatkozásában megindultak, illetve részben befejeződtek a tervezési, engedélyezési 
és területszerzési eljárások és több helyszínen megkezdődtek a nagyvízi meder vízszállító 
képességét növelő hullámtéri beavatkozások. 
A Duna árvízvédelmi fejlesztéseit összefoglaló Duna-programról 2003-ban kormány-
előterjesztés készült, ami „jelentés” formájában került a Kormány elé. A vízkárelhárítási 
művek fejlesztési, illetve rekonstrukciós programjának (KvVM, FVM) keretében 
folytatódott az elsőrendű árvíz- és belvízvédelmi művek fejlesztése, árvízvédelmi töltések 
erősítése, partfal felújítás, a vízépítési nagyműtárgyak és a szivattyútelepek rekonstrukciós 
programja a Duna- és a Tisza-völgyben. A dombvidéki helyi vízkárok megelőzése érdekében 
rekonstrukciós munkákra került sor. A jégvédekezés eszközeit képező, elöregedett jégtörő 
hajópark üzemképességének biztosítása érdekében részleges felújítások történtek. A 
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rekonstrukciós munkák eredményeként nőtt a vízfolyások és belvízcsatornák vízelvezető 
képessége, a mezőgazdasági hasznosítású területeken a termelés biztonsága. 
A vízminőségi kárelhárítási rendszer fejlesztése Phare támogatással valósult meg. A Phare 
projekt végrehajtása során a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok olajleszedő 
berendezéseket, merülőfalakat, vízi járműveket és terepjárókat kaptak, hordozható 
informatikai felszereléssel. Emellett 10 új védelmi hely kiépítésére került sor a 
legveszélyeztetettebb helyeken és informatikai fejlesztések valósultak meg a védelmi 
készletek, védelmi helyek és a szennyezések gyors és pontos azonosítása és a beavatkozás 
hatékonyságának növelése céljából. Újabb 11 részvízgyűjtőre készült el a területi vízminőségi 
kárelhárítási terv, amelyek a későbbiekben beépülhetnek a vízgyűjtőgazdálkodási tervekbe. A 
korszerű információk folyamatos átadása és a szakterületen dolgozók továbbképzése céljából 
elkészült az oktatóközpont megvalósíthatósági terve is. 
A két év során környezetbiztonsági szempontból kiemelkedő események: 2003-ban a 
Paksi Atomerőmű Rt-ben, a 2. blokk évi ellenőrző karbantartása közben a reaktorblokk 
melletti tisztítórendszerből radioaktív gáz szivárgását észlelték. Sugárveszély nem állt fenn, 
veszélyhelyzeti intézkedésre nem volt szükség. A vizsgálatok során a fűtőanyagcellák 
sérülésére derült fény.  
További események (a mentesítés minden esetben megtörtént): 
− veszélyes anyag kiömlés a Kenyérmezei patakba Dorogon; 
− robbanássorozat egy törökbálinti raktárban; 
− ammónia-gázömlés nagykanizsai gyártelepen; 
− sósav szivárgás a salgótarjáni MÁV állomáson; 
− pótkocsis teherautó balesete Budapesten, nátrium-hidroxid kiömlés; 
− robbanás egy balatonfűzfői pirotechnikai üzemben; 
− tehervonat kisiklás Fényeslitke vasútállomáson, petróleum kiömlés; 
− tűzeset egy veszélyes hulladék tárolónál Budapest XV. kerületben. 
Az eltelt időszakban természeti katasztrófával összefüggő események is történtek, pl.: 
− erdőtűz Jakabszálláson (leégett közel 250 hektár); 
− tűz a Hortobágyon (leégett mintegy 500 hektár);  
− tőzegtűz Balatonfenyves és Fonyód között; 
− heves esőzések Bács-Kiskun megyében; 
− viharkárok Kiskunhalas-Kecel térségében; 
− orkán erejű szél, jégverés a Kisalföldön; 
− sárlavina négy Fejér megyei településen; 
− szélvihar, felhőszakadás és jégeső a fővárosban és több megyében (Pest, Borsod-Abaúj-

Zemplén, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun, Fejér).  
Az események az előrejelző és a kármegelőző, ill. csökkentő rendszerek további 
fejlesztésének fontosságára hívják fel a figyelmet.  
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3. FŐBB VÁLTOZÁSOK A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁNAK ALAKULÁSÁBAN 
- ELŐREHALADÁS AZ NKP-II FŐ CÉLKITŰZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁBAN  
 
A környezeti tervezési és szabályozórendszer fejlesztésének, valamint a környezetvédelmi-
infrastrukturális beruházásoknak köszönhetően Magyarország környezeti állapota a vizsgált 
két évben több környezeti elem, ill. tényező és folyamat tekintetében a korábbi évek 
tendenciájához hasonlóan javult. Az intézkedések hatásai a környezeti rendszer sajátosságai 
következtében egyes esetekben azonnal, más esetekben csak rövidebb, hosszabb idő elteltével 
jelentkeznek, amit az adatok értékelésekor mindig célszerű figyelembe venni. A következő 
értékelés a két év intézkedéseivel és a főbb környezeti problémákkal összefüggő tendenciákat, 
valamint a célkitűzések megvalósítása során elért eredményeket és azok területi 
összefüggéseit tekinti át. 
 
3.1. Légkör 
 
A légszennyezés csökkentése 
Az ország levegőminőségi állapot-változásának átfogó értékelésére 3-5 évenként kerül sor. A 
legutolsó (2003. évi) KvVM adatok értékelése szerint a szennyezett levegőjű területek 
aránya az ország területéhez viszonyítva a 2000. évi 11%-ról 6,3%-ra, a légszennyezés által 
érintett lakosság aránya az ország népességéhez viszonyítva 40%-ról 35,9%-ra csökkent. A 
legjelentősebb eredmény a savasodást okozó kén-dioxid (SO2) kibocsátás csökkenése volt 
(2000. évi 486 kt-ról 2004-re 247,5 kt-ra), amely a gazdaság egyidejű növekedése mellett 
valósult meg („decoupling hatás”). Az ipari és főleg energetikai kén-dioxid kibocsátások 
lényeges visszaesése az erőművi kéntelenítő berendezések üzembe állításának és az egyéb 
technológiai fejlesztéseknek köszönhető. Emellett a lakossági fűtést támogató földgáz 
program kiterjesztése is számottevően hozzájárult kén-dioxid kibocsátásának csökkentéséhez. 
A nitrogén-oxidok (NOx) és az illékony szerves anyagok (VOC) kibocsátása nem változott 
számottevő mértékben (NOx kibocsátás 2000-ben 185 kt, 2004-ben 185,6 kt; VOC kibocsátás 
2000-ben 173 kt, 2004-ben 157 kt). Ennek fő oka, hogy az ipari kibocsátások 
mérséklődésével párhuzamosan növekedtek a közúti közlekedésből eredő emissziók (a 
személygépkocsik száma 2000 óta 463 ezerrel, a tehergépkocsiké 35 ezerrel nőtt, így 2004-re 
számuk összesen 3 192 ezerre emelkedett). A közlekedés okozta terhelés növekedése az 
elsődleges oka annak, hogy az európai városokhoz hasonlóan nagyvárosainkban és a 
forgalmas közutak, közlekedési csomópontok, határátkelők környezetében időszakosan 
mérsékelt, esetenként jelentős mértékű légszennyezettség tapasztalható. Emellett egyes ipari 
szennyezőforrások (pl. vegyipar, pernyehányók, nyílt bányafelületek) is lokális 
légszennyezési problémát eredményeztek (pl. Közép-Dunántúlon Komárom-Esztergom 
megyében, ill. Észak-Magyarország ipari területein).  
Az ammónia kibocsátásban szintén nem mutatkozott jelentős változás (2000-ben 71 kt,  
2004-ben 74 kt).  
A fővárosban és 27 vidéki városban (a megyeszékhelyeken és néhány ipari településen) 
működő mérőállomás 2003. és 2004. évi adatainak értékelése alapján a következő 
összefoglaló megállapítások tehetők. A levegő minősége a kén-dioxid koncentrációt illetően 
szinte minden mérési helyen „kiváló” volt (Pécs a fűtési idényben „jó”, Tatabánya a nem-
fűtési idényben „jó”, a fűtési idényben „megfelelő” minősítést kapott). Vegyesebb a kép a 
nitrogén-oxid koncentrációk alapján: Budapest „erősen szennyezett”, Vác, Debrecen, 
Nyíregyháza, Kecskemét, Szeged, Szekszárd a „megfelelő” vagy „szennyezett” kategóriába 
sorolható, a levegő minősége a többi mérési helyen jó, Tiszaújvárosban pedig „kiváló” volt. A 
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kisméretű szálló por (PM10) szennyezettséget tekintve Budapest, Miskolc, Salgótarján a 
fűtési időszakban „erősen szennyezett” minősítést kapott, de időszakos határérték túllépés a 
többi mérőhelyen is előfordult, „szennyezett” minősítésű Tatabánya, Szeged és 
Százhalombatta. 
Mindezek alapján Magyarország összességében a közepesen szennyezett levegőjű országok 
közé tartozik. Néhány jelentősen, és számos mérsékelten szennyezett levegőjű településünk 
mellett, az ország nagy részén a levegő megfelelő minőségű. A környezetvédelmi hatóságok 
intézkedési terveiben foglalt feladatok folyamatos végrehajtása révén javult a szennyezett 
levegőjű térségek és települések levegőminősége, ezáltal csökkent a légszennyezés által 
érintett lakosság aránya.  
 
A globális légszennyező hatások csökkentése  
A hazai üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátás 2000-2003-ig tartó monoton növekedése 2004-
ben megtört (2000-ben 73 600 kt, 2003-ban 79 283 kt, 2004-ben 79 133 kt). A kibocsátás 
összességében még mindig a nemzetközi kötelezettségvállalásunk szerinti mértéken belül van. 
A nettó üvegházgáz potenciált markánsan befolyásoló szén-dioxid kibocsátás kis mértékben 
emelkedő tendenciát mutatott az elmúlt időszak során (2000-ben 59 411 kt, 2003-ban 
62 912 kt (KSH)), területi megoszlása differenciált. 
A szén-dioxid emisszió mérséklésében jelentős szerepet játszik a növényvilág a légkörből 
történő szén-dioxid elnyelés révén. Így az erdőtelepítés elősegíti a szén-dioxid nyelők 
kapacitásának növekedését. Hazánkban az erdők által megkötött szén-dioxid mennyiség az 
összkibocsátás 4-5%-át ellensúlyozza. Viszont számolnunk kell azzal a súlyos 
következménnyel is, hogy az ÜHG koncentrációk csak évtizedes, évszázados késéssel követik 
a kibocsátás időbeli dinamikáját. Sőt, minthogy a legtöbb ÜHG kibocsátása ma meghaladja a 
nyelők kapacitását, a kibocsátás szinten maradása is még emeli a koncentrációkat. 
Az ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyezményekben foglalt feladatok 
végrehajtásának köszönhetően csökkent az ózonkárosító gázok kibocsátása. A KSH adatai 
szerint a metil-bromid felhasználás 2000-ben 40 t 2003-ban 16 t, a klórozott-fluorozott 
szénhidrogének (HCFC-k) felhasználás 2000-ben 1 103,7 t 2003-ban 403,6 t volt. 
 
3.2. Víz 
 
Felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelme 
A felszín alatti vizek Magyarország stratégiai jelentőségű készletét alkotják. Az ország 
vízellátása 95%-ban a felszín alatti készletekre támaszkodik, és ez az arány magasabb, mint a 
legtöbb európai ország hasonló mutatója. A felszín alatti vizek (működő és távlati vízbázisok) 
védelmének az ad különleges fontosságot, hogy a készleteknek közel 2/3-a érzékeny, illetve 
fokozottan érzékeny a felszínről származó, antropogén hatásokkal szemben.  
A felszín alatti, elsősorban a felszín közeli vízkészletek minőségének romlását a 
településekről származó szennyezések (a csatornázás hiánya, a csatornára való rákötés 
elmaradása, szennyvízszikkasztók, kommunális hulladéklerakók), mezőgazdasági 
tevékenységek (pl. állattartó telepek nem megfelelő trágyakezelése), vagy ipari tevékenységek 
okozzák (vörösiszap-tárolók, erőművi salak- és pernyetárolók, bányameddők, nem 
megfelelően kialakított szilárd és folyékony hulladék tárolók).  
Különösen az éghajlatváltozással összefüggésben kiemelt figyelmet érdemel a talajban 
tározott nedvesség alakulása, amelynek a vízgazdálkodás egészére, felszíni és felszín alatti 
vízkészleteink mennyiségére és minőségére, térbeli eloszlására és időbeni dinamikájára 
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jelentős, gyakran meghatározó hatása van. E kérdéskör kezelése az elkövetkező évek 
tájökológiai, illetve kapcsolódó szakterületi kutatásainak egyik központi elemét kell, hogy 
alkossa.  

1. táblázat: A fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő 
települések száma 

Régiók Települések száma 
Közép-Magyarország* 66 
Közép-Dunántúl 174 
Nyugat-Dunántúl 127 
Dél-Dunántúl 141 
Észak-Magyarország 138 
Észak-Alföld 78 
Dél-Alföld 38 

* Budapest kerületei önálló településként szerepelnek 
Forrás: 7/2005.(III.1.) KvVM rendelet melléklete 
 
Elsősorban a két Alföldi régióban, valamint a Dél-Dunántúlon fordul elő a rétegvizekben 
egyes elemek természetes feldúsulása (vas, mangán, ammónia, arzén), illetve magasabb 
metán-tartalom. Az ivóvíz-minőségi előírások betartásához költséges műszaki beavatkozások 
szükségesek. 
A vízellátás szempontjából fontos karsztvíz-készlet főleg az Észak-Magyarországi és a 
Közép-Dunántúli Régióban található, ez utóbbi helyen előforduló nyitott karszt a felszíni 
szennyeződésre erősen érzékeny. 
Hazánkban értékes termál- és gyógyvizek találhatók, amelyek idegenforgalmi 
hasznosításának bővítését tervezik.  
A felszín alatti vízkészletek nyomásszintjének változása csak jelentős időkülönbséggel 
követi a vízkitermelések mennyiségi változásait. Jelentős elmozdulás az elmúlt két évben nem 
volt megfigyelhető. Eredménynek tekinthető ugyanakkor, hogy az ország területének 90%-án 
nem csökkent tovább a felszín alatti vizek nyomásszintje, és az a pozitív trend is folytatódott, 
miszerint az ország területének mintegy 10%-át jelentő Dunántúli-középhegység területén a 
karsztvízszintek lassan emelkednek. 
2003-ban a közüzemi vízművek termelő kútjainak 1,55%-ában volt 50 mg/l feletti a nitrát-
koncentráció (az átlagértékek alapján végzett számítás szerint). Ez 2000. évi 3,6%-hoz képest 
jelentős csökkenést, a 2002. évi adathoz képest (1,4%) kismértékű emelkedést jelent. 
 
Felszíni vizek minőségének javítása 
A vízfolyások vízminőségének alakulásában meghatározó tényező a határszelvényben belépő 
vizek állapota, ugyanakkor számottevő a hazai forrásokból eredő terhelés is. Az ország 
szennyezőanyag-terhelési mérlege szerint 2003-ban a hazánk területéről kilépő nagy 
vízfolyásokon a szerves anyag, az ammónium-ion és az ortofoszfát mennyisége kismértékben 
meghaladta a felvízi országokból beérkező mennyiségeket. 
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2. táblázat: Főbb vízfolyások szennyezőanyag-terhelési mérlege 
Vízhozam KÖQ 

m3/s 
Oxigénfogyasztás

KOIk (kt/év) 
Ammónium-ion 
NH4-N (kt/év) 

Ortofoszfát 
PO4-P (kt/év) 

Vízgyűjtő, 
vízfolyás 

Mérleg (belépő-kilépő) 
Duna -266,6 -470,3 -3,0 -0,8 
Tisza -129,0 -107,4 0 +0,1 
Dráva +77,2 +14,2 +0,1 +0,1 
Összesen -318,4 -563,5 -2,9 -0,6 

Forrás: KvVM, Vizeink minősége 2003. tanulmány 
 
Az alábbi két táblázat a Duna és a Tisza határszelvényeiben mért vízminőségi adatok 
(osztályba sorolások) összehasonlítását mutatja, kiemelve azokat a jellemzőket, amelyek 
esetében a kilépő szelvény adatai változatlanok, vagy jobbak voltak, mint a belépő szelvényé. 
 

3. táblázat: A Duna vízminőségi jellemzői 
(belépő szelvény: Rajka; kilépő szelvény. Hercegszántó) 

2001 2002 2003 2004 Mutató 
Be Ki Be Ki Be Ki Be ki 

Oxigénháztartás II. II. II. III. II. III. II. II. 
Tápanyag háztartás III. III. III. III. III. III. III. III. 
Mikrobiológiai paraméterek III. IV. IV. IV. III. III. III. IV. 
Szerves és szervetlen mikroszenny. III. II. III. II. II. II. I. III. 
Egyéb (Ph, vez.kép.) II. II. II. III. II. III. II. III. 
Forrás: KvVM 

4. táblázat: A Tisza vízminőségi jellemzői 
(belépő szelvény: Tiszabecs; kilépő szelvény: Tiszasziget) 

2001 2002 2003 2004 Mutató 
Be Ki Be Ki Be Ki Be ki 

Oxigénháztartás III. III. II. III. II. III. II. III. 
Tápanyag háztartás III. III. II. III. II. III. III. III. 
Mikrobiológiai paraméterek IV. IV. IV. IV. III. V. IV. IV. 
Szerves és szervetlen mikroszenny. II. III. III. III. IV. IV. V. III. 
Egyéb (Ph, vez.kép.) I. II. I. II. I. II. I. II. 
Forrás: KvVM 
 
A felszíni vizek minőségének általános jellemzéséhez a felszíni törzshálózati pontokon mért 
adatok szolgálnak alapul. Az alábbi táblázatban a különböző vízminőségi osztályokba tartozó 
mintavételi helyek megoszlása látható a vizsgált mintavételi helyekhez viszonyítva. 
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5. táblázat: A különböző vízminőségi osztályokba tartozó mintavételi helyek megoszlása 
Oxigén háztartási 

mutatók 
Tápanyag háztartási 

mutatók 
Mikrobiológiai 

mutatók 
Vízminőségi 

osztály 
2000 2003 2004* 2000 2003 2004* 2000 2003 2004* 

I. 0 0 0,4 0 0 0 3,3 4,9 4,9
II. 17,4 15,8 11,3 4,2 8,8 6,3 11,5 12,1 14,2
III. 46,5 37,5 48,5 38,2 32,5 37,1 29,2 41,8 31,1
IV. 20,7 27,1 25,5 29,4 32,2 23,3 44,5 28,6 41,0
V. 15,4 19,6 14,2 28,2 27,5 33,3 11,5 12,6 8,7

 
Mikro-szennyezők Egyéb szennyezők Vízminőségi 

osztály 2000 2003 2004* 2000 2003 2004* 
I. 0 0 0 0 1,7 2,5 
II. 6,6 4,6 7,5 24,9 15,4 22,5 
III. 47,3 57,5 59,8 39 47,9 38,8 
IV. 40,3 34,2 23,4 32,4 30,0 30,0 
V. 5,8 3,8 9,3 3,7 5,0 6,3 

* A táblázatban szereplő értékek meghatározása – az összehasonlíthatóság érdekében - a 2000-2003. 
évben is alkalmazott „régi” számítási metodikát követte; a 2004-től érvényes „új” metodikát csak a 
2005. év utáni évek beszámolóiban alkalmazzuk. 
Forrás: KvVM 
 
A felszíni vizek minősége a fenti adatok alapján nem változott jelentősebb mértékben a 2000. 
évi adatokhoz képest. A felszíni vizek 2004. évi minőségéről összefoglalóan megállapítható: 
− a folyók vízminősége elfogadható, részben a szennyvíztisztítási programok 

előrehaladásának, részben nagy higítókapacitásuknak köszönhetően; 
− a kisvízfolyások állapota kedvezőtlenebb, mert terhelésük esetenként jóval meghaladja 

öntisztuló képességük mértékét (pl. a Közép- és Dél-Dunántúli Régióban); 
− a folyami fürdőhelyek többsége a bakteriológiai szennyezettség miatt fürdésre 

alkalmatlan. 
 
A régiók egyedi értékeihez/problémáihoz kapcsolódó megállapítások: 
− A Közép-Magyarországi Régióban kedvelt idegenforgalmi helyszín a természeti 

értékekben gazdag ráckevei (soroksári) Duna-ág. Régóta megoldásra vár azonban a 
zsilipekkel lezárt mederszakasz vízminőségének javítása. 

− Nehezen helyrehozható beavatkozást jelent a vízfolyások ökológiai rendszerébe a 
kisvízfolyások mederburkolása, illetve lefedése, amely főleg a Közép-Magyarországi 
Régióban, elsősorban a főváros területén fordult elő. 

− A vízminőség romlását, de a tározóterek eredeti funkciójának ellátását is veszélyezteti a 
feliszapolódás, a növényzet elburjánzása (pl. az Észak-Magyarországi Régió tározói, az 
Észak-Alföldi Régióban található Tisza-tó egyes részei). 

− Hasonló folyamat játszódik le számos holtág esetében (pl. a Dél-Alföldi vagy Dél-
Dunántúli Régióban), ahol a fokozatos elöregedés a holtágak további hasznosítását és 
ökológiai értékeik megmaradását veszélyezteti. 
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− Nem szabályozott, nem megoldott a kavicsbányászat felhagyása után kialakuló tavak 
hasznosítása (pl. Közép-Magyarországi, Észak-Magyarországi Régió). A tavak 
vízminősége általában még jó, ezért sokan látogatják ezeket a helyeket, az infrastruktúra 
hiánya azonban a víz minőségének romlását és közegészségügyi problémákat 
eredményezhet. 

 
Balaton 
A tó egyedülálló és megőrzendő természeti értékünk, a belföldi és külföldi idegenforgalom 
közkedvelt célterülete, amelyben mindhárom dunántúli régió gazdasági fejlődésének 
kulcsterületét is látja. A Balaton vizének minőségére általában jellemző, hogy az a keleti 
medencétől NY-felé haladva fokozatosan romlik, ez a jellegzetesség az utóbbi években sem 
változott. A csatornahálózat és a szennyvíztisztítók kiépítése, a tisztított szennyvizek más 
vízgyűjtőre való átvezetése, a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer üzemeltetése és egyéb 
intézkedések eredményeként összességében csökkentek a tavat érő szennyezőanyag-
terhelések. A kedvezőtlen időjárási körülmények (hosszú száraz időszakok) jelentős változást, 
pl. a tó komoly készlet-csökkenését képesek előidézni.  
A Balaton és vízgyűjtője vizeinek minőségi vizsgálata 2003-2004-ben a felszíni vizekre 
egységesen érvényes MSZ 12749:1993 szabvány szerint történt, a minősítés azonban a 
Balaton (és a többi állóvíz) tekintetében esetenként félrevezető lehet, minthogy a tó 
természetes sajátosságainak figyelembe vételére, ökológiai következtetések levonására nem 
ad lehetőséget. Megoldás a VKI bevezetésével várható (új minősítési rendszer). 
 

6. táblázat: A Balaton és vízgyűjtője vizeinek minősége 2003-ban 
Változás 2002-hoz képest 

a mintavételi helyek százalékában 
Mutató Minősítés 

(osztály) 
javulás változatlan romlás 

Adathiány 
% 

Oxigénháztartás IV. 14,9 53,2 28,7 3,2 
N és P háztartás III. 23,4 67,0 6,4 3,2 
Mikrobiológia II. 21,3 46,8 16,0 16,0 
Mikroszennyezők III. 21,3 48,9 21,3 8,5 
Egyéb jellemzők III. 6,4 80,9 4,3 8,5 
Forrás: Tájékoztató a Balaton és vízgyűjtője 2003. évi vízminőségi helyzetéről – készítette: Közép-
Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
 
A 2003. évet a vízminőség szempontjából kedvezőtlen időjárás, hosszú szárazság jellemezte. 
Ennek ellenére dominánsan változatlan maradt a nyílt víz minősége (javulás az N és P 
háztartásban és a mikrobiológiai paraméterekben, 30%-ot meg nem haladó mértékű romlás az 
oxigénháztartás, a mikrobiológia és a mikroszennyezők esetében). A balatoni strandok 
minőségére a javulás volt jellemző minden vízminőségi osztályban, jelentősebb romlás csak 
az oxigénháztartás adatait tekintve volt tapasztalható. A vízfolyások minőségének javulási 
tendenciáját leginkább az északi vízfolyások adatai igazolták. 
 



 47

7. táblázat: A Balaton és vízgyűjtője vizeinek minősége 2004-ben 
Változás 2003-hoz képest 

a mintavételi helyek százalékában 
Mutató Minősítés 

(osztály) 
javulás változatlan romlás 

Adathiány 
% 

Oxigénháztartás V. 20,2 38,3 38,3 3,2 
N és P háztartás III. 23,4 61,7 11,7 3,2 
Mikrobiológia II. 19,1 48,9 17,0 14,9 
Mikroszennyezők III. 13,8 59,6 18,1 8,5 
Egyéb jellemzők III. 6,4 78,7 6,4 8,5 
Forrás: Tájékoztató a Balaton és vízgyűjtője 2004. évi vízminőségi helyzetéről – készítette: Közép-
Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
 
2004-ben változatlan állapotot, sőt a mikrobiológiai jellemzők kivételével javulást mutat a 
nyílt víz adatainak értékelése, míg a strandok vízminősége – elsősorban az oxigénháztartás – 
nagyobb ingadozást mutat az előző év adataihoz viszonyítva. Az északi, a déli és a nyugati 
vízfolyások vízminőségének változásában egységes tendencia nem volt megfigyelhető. 
 
Velencei-tó 
A tó ökológiai állapota a külső vízpótlás megoldása után jelentősen javult. A tó vize igen 
nagy mennyiségű oldott szervetlen és szerves anyagot tartalmaz. A vízminőség változó, erős 
algásodás az utóbbi években viszont nem volt kimutatható. A tavat továbbra is fenyegeti az 
eutrofizálódás.  
 
Tisza-tó 
A Tisza-tó vízminősége a vizsgált időszakban legtöbbször a III. osztálynak felelt meg. A tó 
szerves-anyag terhelése alacsony, azonban a nyári tartós felmelegedés miatt olyan kémiai és 
biológiai folyamatok játszódnak le, amelyek elősegítik a vízinövények, főleg a sulyom 
túlszaporodását. Ennek ellensúlyozására az illetékes vízügyi igazgatóság vegyszeres és 
mechanikus vízinövény gyérítést végez. 
 
Fertő-tó 
A tó területének csak alig 1/5-e, 75 km2 tartozik az országhoz. A tó a befogadója a környező 
települések tisztított szennyvizének, vízminősége jó. 
 
Összefoglalóan megállapítható, hogy 2004-ben nagy tavaink, a holtágak, kisebb tavak 
vízminősége megfelelő volt, de nagyobb igénybevétel és kedvezőtlen hidrológiai viszonyok 
esetén jelentős vízminőség-romlás léphet fel. 
 
A vizek kártétele elleni védelem 
Magyarország földrajzi elhelyezkedésének („alvízi ország”) esetenként kedvezőtlen hatásai az 
elmúlt években is tapasztalhatók voltak (árvizek kialakulása, szennyezés-hullámok 
levonulása) és szélsőséges időjárási helyzetek (rendkívüli csapadékok, árvizek, helyi 
vízkárok, aszály) is előfordultak, amelyek az érintett területeken jelentős anyagi kárt okoztak.  
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Legfontosabb vízkáresemények 2003-ban és 2004-ben: 
Árvíz, jég 
− 2003. január-március: jégtorlódás a Tiszán, műtárgy-problémák Tiszalöknél; III. fokú 

jégvédelmi készültség; 
− 2003. július-augusztus: árvíz a Zagyva-Tarnán; II. fokú készültség; 
− 2004. március: árvíz a Túron és Fekete-Körösön; III. fokú készültség; partfalbecsúszás a 

Bodrog jobb partján, Tokajnál; 
− 2004. november: árhullám a Kettős- és Sebes-Körösön; I. fokú készültség. 
Belvíz 
− 2003. tavasza: 128 napos védekezés; maximális elöntés: 104 200 hektár; 
− 2004. tavasza: 228 napos védekezés; maximális elöntés: 31 300 hektár. 
A belvizek megjelenése síkvidéki területeinken a térség adottságaiból következik, mértéke, 
területi kiterjedése ugyanakkor több tényező függvényében is igen változó. A két évben 
elöntött területek nagysága – a sok év átlagához képest - nem tekinthető szélsőségesnek. 
Helyi vízkár (csapadékból, egyéb vizekből keletkezett elöntés) 
− 2003. évben 36 településen volt helyi vízkár: az Észak-Magyarországi Régióban 26, a 

Dél-Dunántúli Régióban 4, a Közép-Dunántúli és a Nyugat-Dunántúli Régióban 1-1; 
− 2004. évben a megyék 2/3-a, összesen 55 település volt érintett: az Észak-Magyarországi 

Régióban 26, a Közép-Dunántúli és a Nyugat-Dunántúli Régióban 11-11, a Dél-Dunántúli 
Régióban 6, a Közép-Magyarországi Régióban 1 település. 

Az árvízvédelmi fővédvonal előírt kiépítettsége 2000 és 2004 között 1,9%-kal emelkedett, 
ezzel 63,9%-osra nőtt. Ennek keretében egyebek között folytatódtak a Mosoni-Duna 
töltéserősítési munkái Győr alatt; a Pinkán, Szentpéterfánál elkezdett beruházási munkák; 
valamint befejeződtek a Budapest XXII. kerületi Dunatelepet védő töltés építési munkálatai. 
Emellett sor került az új fejlesztések megalapozására. A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése 
(VTT) program keretében a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését szolgáló beruházások 
előkészítő munkái folytak (hatásvizsgálatok, engedélyeztetés, területbiztosítás). 
 
3.3. Termőterület, talaj 
A területhasználat szerkezete 1999-2004 között figyelemre méltó módon változott. A 
termőterület nagysága mintegy 300 ezer ha-ral, aránya 86,1%-ról 83,1%-ra (3,3%-kal) 
csökkent (KSH). A termőterületen belül csökkent a szántó, gyep és szőlő, de pl. nőtt a nádas 
aránya (csaknem megduplázódott).  
A mezőgazdasági termelésből véglegesen kivonásra engedélyezett földek új hasznosítása 
meghatározó módon a belterületbe vonás és az útépítés (összesen 40%), továbbá az ipar és a 
bányászat (összesen 22%). A véglegesen kivonásra engedélyezett földek főként a szántó 
(70%) és a gyep (24%) területeket érintették. 
A mezőgazdasági hasznosítású talajok nitrogén- és foszfortartalmának alakulása 
nagymértékben meghatározza a növények fejlődését, szakszerűtlen pótlásuk kedvezőtlen 
környezeti következményekkel járhat. 1990 előtti évekre jellemző intenzív műtrágyázás 
visszaesését követően a mezőgazdasági hasznosítású talajok nitrogén-mérlegegyenlege 2000-
2004 között +1 és +34 kg N/ha, a foszfor-mérlegegyenlege -10 és +2 kg P2O5/ha között 
ingadozott.  
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8. táblázat: A mezőgazdasági hasznosítású talajok nitrogén- és foszformérlegének alakulása 
kg/ha 

Nitrogénmérleg 
Input 

Év 

Műtrágya Szerves 
trágya 

Légköri 
ülepedés 

Biológiai N-
kötés 

Vetőmag 
Output* Felesleg

2000 44,3 11,6 14 2,1 1,8 50,1 +24 
2003 49,5 13,2 14 2,1 2,1 47,1 +34 
2004 51,3 13,1 14 2 2,2 81,8 +1 

Foszformérleg 
Input Output* Felesleg

 

Műtrágya Szerves trágya Vetőmag   
2000 7,6 6,6 0,8 22 -7 
2003 11,6 7,9 0,9 18,4 +2 
2004 13,0 7,8 0,9 32,1 -10 
Forrás: KSH, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet  
*Output: A betakarítással elvont nitrogén, illetve foszfor mennyisége  
 
A Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszer adatai alapján megállapítható, hogy a 
mezőgazdasági és erdészeti talajok állapota megfelelő, nehézfémekkel, peszticid-
maradványokkal és egyéb káros anyagokkal való terheltségük elmarad a szennyezettségi 
határértéktől. A talajok nitrát-tartalma átlagosan csupán a minták 1,7-7,2%-ában haladta meg 
az 50 mg/kg értéket. (FVM jelentés az agrárgazdaság 2004. évi helyzetéről) 
A talajpusztulással veszélyeztetett területek országos felmérésére forráshiány miatt évek 
óta nem került sor, de az egyedi vizsgálatok szerint a talajvédelmi intézkedéseknek és 
beruházásoknak köszönhetően kis mértékben csökkent az erózióval érintett területek száma. 
A főként légköri kiülepedés okozta savanyodás elsősorban a Közép- és Nyugat-Dunántúl, ill. 
Észak-Magyarország (Sajó völgy, Salgótarjáni medence) egyes területeit érinti. A korábbi 
évtizedek során bekövetkezett, kisebb vagy nagyobb kiterjedésű és veszélyességű 
szennyezések országszerte előfordulnak (pl. Dunaújváros térségében a kohászati salak nem 
megfelelő tárolása, bányászat okozta tájsebek Komárom-Esztergom megyében, 
talajszennyezés meddőhányók, vörösiszap-, pernye- és salaktárolók környezetében (Veszprém 
megye, Ajka és Várpalota térsége); Baranya megyében: Garé; Tolna megyében: Hidas-
Bonyhádi vízbázis, Szekszárd lőtéri vízbázis; uránbányászat következtében: Pellérd, 
Kővágószőlős környezetében). A területek számbavétele, diagnosztikai vizsgálata, majd 
szükséges kármentesítése és helyreállítása az Országos Környezeti Kármentesítési Program 
végrehajtása keretében zajlik. 
 
3.4. Természeti értékek védelme - tájvédelem 
 
Természeti területek és értékek védelme 
Az egyedi jogszabállyal védett természeti terület kiterjedése az 1999. évi 857 327 hektárhoz 
képest 2004. végére 867 953 hektárra növekedett, amely az ország területének 9,33%-a. Az 
országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek kiterjedése: 828 490 ha 
(nemzeti park 484 126 ha, tájvédelmi körzet 316 677 ha, természetvédelmi terület 27 687 ha). 
A helyi jelentőségű védett természeti területek összkiterjedése a TvH nyilvántartásában 
39 463 ha.  
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1. ábra: Egyedi jogszabállyal védett természeti terület kiterjedése és a természetvédelmi 

kezelési tervek által lefedett területek nagysága 
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Az ex lege védett természeti területek felmérése, illetve pontos területi lehatárolása még nem 
fejeződött be teljes körűen, becslés alapján az ex lege védett lápok kiterjedése 47 500 ha, az 
ex lege védett szikes tavaké 14 000 ha. 
A természetvédelmi kezelési tervek által lefedett terület nagysága 2004-ben 656 673 ha volt, 
míg a rendelettel elfogadott természetvédelmi kezelési tervek által lefedett terület nagysága 
129 ha.  
Az összefüggő természetes/természetközeli élőhely-együttesek arányát tekintve továbbra is 
sikerült megőrizni az ország területéhez viszonyított több mint 20%-os arányt.  
1999-hez képest a veszélyeztetettség miatt védett növényfajok száma 35%-kal, a védett 
állatfajok száma 12%-kal nőtt. 
A Magyar Madártani Egyesület Mindennapi Madaraink Monitoring programjának (MMM) 
1999-2005 közötti, a környezet állapotára és változására nézve indikátorként értékelhető 
adatai azt mutatják, hogy a 100 leggyakoribb hazai madárfaj állományából mezőgazdasági és 
erdei élőhelyeken 32 esetben volt tapasztalható szignifikáns állománycsökkenés; 20 fajnál 
viszont állománynövekedés következett be. 
Az EBCC (Európai Madármonitoring Szervezet) ajánlásainak megfelelően elkészített 
Biodiverzitás Indikátor indexek alapján megállapítható, hogy a hazai mezőgazdasági 
élőhelyeken az EU csatlakozás előtti és a csatlakozás első két évében egyelőre nem volt 
tapasztalható negatív állapotváltozás, a legtöbb ezen élőhelyhez kötődő faj állománya állandó 
vagy számos esetben növekedést mutat - szemben számos EU 15 országban tapasztaltakkal.8 
 
Nemzeti Ökológiai Hálózat 
Magyarország igen kedvező természeti, ökológiai adottságokkal, természeti értékekkel 
rendelkezik. Ez a biológiai és táji sokféleség az egyes fajok és élőhelyek védelmén túl az 
ökológiai hálózatok kiterjedésének, szerkezetének, működésének védelmével őrizhető meg. A 
Pán-európai Ökológiai Hálózat (PEEN) részét képező Nemzeti Ökológiai Hálózat (NÖH) az 
                                                 
8 Szép T.-Nagy K., MME Madártávlat, 2006/1. 
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ország területének mintegy 32%-át teszi ki (29 909 km2), ebből mintegy 12 300 km2 (41%) 
erdőterület, és mindössze 17 609 km2-en találhatók meg a természetes vagy természetközeli 
élőhelyek.  
Az ökológiai hálózat több mint felét a magas ökológiai értékű magterületek alkotják. 14%-a 
tekinthető folytonos ökológiai folyosónak, míg 9%-a megszakított folyosó. Igen jelentős, bár 
nagytájanként eltérő mértékű a magterületek védelmét szolgáló puffer területek aránya, ami a 
magterületek szabdaltságát és a környezeti hatásokkal szembeni sérülékenységét jelzi. A 
területi eloszlás az egyes földrajzi tájak tekintetében jelentős eltérést mutat. 
 

2. ábra: A NÖH kategóriák megoszlása az egyes nagytájakon belüli NÖH területek %-ban 

 
Forrás: A Nemzeti Ökológiai Hálózat fejlesztésének stratégiai szempontjai; ÖKO Rt. 2003. 
 
A legmagasabb arányban az Észak-Magyarországi középhegységben (46,6%) és a Dunántúli-
középhegységben (42,3%) kerültek kijelölésre NÖH területek, mivel itt nagyobb arányban 
maradtak fenn természetes élőhelyek, az Alföld és a Kisalföld esetében ez az arány 
alacsonyabb. 
Hasonló eltérések tapasztalhatók az országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett 
területek, illetve a Közösségi jelentőségű Natura 2000 területek regionális megoszlásában is.  
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9. táblázat: A védett területek regionális megoszlása 

 

A régió országos jelentőségű, egyedi 
jogszabállyal védett természeti 

területeinek aránya az összes védett 
területhez képest (%) 

A régió Natura 2000 
területeinek aránya az 

összes Natura 2000 
területhez képest (%) 

Közép-Magyarország 9,63 7,27 
Közép-Dunántúl 10,69 11,63 
Nyugat-Dunántúl 14,10 12,32 
Dél-Dunántúl 9,64 12,05 
Dél-Alföld 15,33 15,64 
Észak-Alföld 17,55 17,97 
Észak-Magyarország 23,06 23,12 
Összesen 100,00 100,00 

Forrás: KvVM-TVH 
 
Fentiek arra hívják fel a figyelmet, hogy a fejlesztéspolitikai, területi tervezési és egyéb 
(regionális és ágazatpolitikai) tervezés során a jövőben megkülönböztetett figyelmet kell 
fordítani a természetvédelem területi szempontjainak megfelelő érvényesítésére. 
A leginkább veszélyeztetettek a vizes élőhelyek és a gyepek, amelyek fragmentálódása, 
felszámolása az elmúlt időszakban is folytatódott. Az épített környezet területének 
növekedése megnehezíti a természeti területek védelmét, tovább folytatódik az állományok 
feldarabolódása. 
 
Erdők 
Hazánk erdőkkel való borítottsága 1999 és 2004 között 69 700 hektárral növekedett. Az 
Országos Erdőállomány Adattár (OEA) szerint a faállománnyal borított és erdőfelújítási 
kötelezettség alá tartozó erdőterület nagysága a vizsgált 1999-2004 közötti időszakban 
1 773 300 hektárról 1 843 000 hektárra növekedett, az ország területéhez viszonyított 
erdőterület aránya 19,06%-ról 19,80%-ra változott. Az őshonos fafajokkal borított 
erdőterület nagysága is 999 624 hektárra nőtt, aránya az ország területéhez képest 10,74% 
(1999-ben 883 804 ha, 9,5%). Örvendetes tendencia, hogy az őshonos fafajokkal borított 
erdőterület 1999-2004 között 115 820 hektárral növekedett, ami több mint 1,5 szerese a teljes 
erdőterület növekedésnek, tehát jelentős területeken állománycsere történt. 
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3. ábra: Őshonos fafajokkal borított erdőterület nagysága 
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4. ábra: Az összes erdőterület és az őshonos fafajokkal borított erdőterület növekedése 
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Forrás: Országos Erdőállomány Adattár  
Az erdők egészségi állapotában 1990 óta kismértékű változás következett be. A levélvesztés 
alapján a tünetmentes erdők aránya mintegy 10%-kal csökkent (49,6%-ról 38,6%-ra), s a 
változás az enyhén károsodott állapot irányába (1990: 28,6%; 2004: 38,6%) haladt. A 
levélszíneződés alapján a tünetmentes állomány aránya lényegesen nagyobbá vált (1990: 
59,3%; 2004: 93,7%). Az összes károsodások tekintetében a folyamat enyhén kedvezőtlenebb 
irányba fordult. 
A védett természeti területeken lévő erdők kiterjedése az 1999. évi 336 927 hektárról 2004-
re 387 839 hektárra nőtt. A fokozottan védett természeti területeken lévő erdők kiterjedése 
1999-ben 61 916 ha, 2004-ben 88 628 ha volt, az összes erdőterülethez viszonyított aránya 
pedig 3,49%-ról 4,86%-ra növekedett a KvVM adatai szerint.  
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5. ábra: Védett és fokozottan védett természeti területeken lévő erdők kiterjedése 
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Forrás: KvVM 
 
Magyarország erdőrezervátum-hálózata 2004-ben 49 miniszteri rendelettel 
erdőrezervátummá nyilvánított rezervátumból állt 9 730 hektár kiterjedéssel. A magterületek 
kiterjedése 2 932 ha, a védőzónáké 6 798 ha. A két zóna aránya nem tekinthető optimálisnak, 
ezért az erdőrezervátum program jövőbeni céljai között szerepel, hogy a védőzónák a 
magterületnek legalább háromszorosára bővüljenek.  
 
Érzékeny természeti területek 
A környezetkímélő gazdálkodás irányába változó szemléletet és törekvést jól mutatja, hogy az 
agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesült területek 2002-től folyamatosan 
növekedtek. 2002-ben és 2003-ban a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) 
keretében mintegy 153 ezer, majd 235 ezer hektárral, 2004-ben a Nemzeti Vidékfejlesztési 
Terv keretében 1,5 millió hektárral vettek részt a gazdálkodók. Ezen belül az Érzékeny 
Természeti Területek kiterjedése a 2002. évi 22 ezer hektárhoz képest 2003-ra 39 ezer, 
2004-re 117 ezer hektárra bővült. 
 
Natura 2000 hálózat kijelölése 
2004 októberében megjelent a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, amellyel 467 különleges természet-
megőrzési terület (1,41 millió ha) és 55 különleges madárvédelmi terület (1,29 millió ha) 
kijelölésére került sor. A két területtípus átfedése 41%. A kijelölt Natura 2000 területek 
mintegy 1,91 millió hektárt tesznek ki, mely az ország területének 20,6%-a. A Natura 2000 
hálózat 38%-a, azaz 730 000 ha Magyarországon eddig is külön jogszabállyal védett terület 
volt. A Natura 2000 területeken belül magas az erdők aránya (a különleges természet-
megőrzési terület 38%-a, a különleges madárvédelmi terület 51%-a erdő a Corine Landcover 
1:50 000 felszínborítási adatbázis alapján). 
 
Földtani értékek megóvása 
A nyilvántartásba vett barlangok száma 1999-ben 1 500, 2004-ben 3 640 volt, ami a karsztos 
eredetű barlangok gyakorlatilag teljes körét lefedi. Fokozott védelem alatt áll 133 barlang; a 
100 m-es hosszúságot összesen 181 barlang, a -50 m-es mélységet 78 barlang haladja meg.  
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A védett területeken kívül nyilvántartott földtani alapszelvények száma 2004-ben 280 volt, 
közülük nemzetközi jelentőségű 153 db. Ezek, továbbá a denevérvédelmi szempontból 
jelentősnek bizonyult 35 mesterséges üreg védetté nyilvánítása előkészítés alatt állt. Az ex 
lege védett felszínalaktani értékek közül a felmért és nyilvántartásba vett víznyelők száma 
250, a felmért forrásoké 1500 volt. 
A földtudományi (barlangtani, földtani, felszínalaktani) természeti értékek nyilvántartásba 
vételének és állapotfelmérésének befejeződéséig a veszélyeztetett értékek arányára 
vonatkozóan csak becslés adható. A KvVM által vezetett nyilvántartások 2004 végi 
készültségi állapota, továbbá a 2004. év folyamán megvalósult konkrét barlangvédelmi 
intézkedések (vagyonkezelésbe vétel megkezdődése, védelmi- rekonstrukciós célú műszaki 
beavatkozások) alapján e mutató becsült értéke az 1999/2000. évi 30%-ról 2004-re 25%-ra 
csökkent. 
 
3.5. Megújuló energiaforrások 
A megújuló energiaforrások hasznosítása terén említett új szakpolitikai koncepciók főként az 
elkövetkező években hoznak naturálisan is jól kimutatható eredményt. A megkezdett 
beruházások és a kedvezőbb átvételi ár ellenére a megújuló energiaforrások használatának 
aránya 2000-hez képest e két évben még nem változott a teljes energiamérlegen belül, 
továbbra is 3,6% maradt (ennek egyik oka, hogy a beruházások hatása 2005-ben jelentkezett). 
A megújuló energiahordozóból előállított villamosenergia részaránya Magyarországon a 
villamosenergia-felhasználáson belül 2003. évi szinten 0,7% volt (hulladékégetés 
figyelembevétele nélkül), ami 2004-re az erőművek faapríték-tüzelésre történő átállása, 
szélerőművek létesítése következtében jelentősen emelkedett, 2,1%-ra nőtt. Az alábbi táblázat 
a megújuló energiahordozókból előállított villamos és hőenergia hordozók szerinti 
megoszlásáról tájékoztat.  

10. táblázat: Villamos energia termelés és hőhasznosítás megújuló energiahordozóval  

Villamosenergia-termelés 
megújuló 

energiahordozóval GWh 

Hőhasznosítás TJ 
(tartalmazza a villamosenergia-
termelésre felhasznált megújuló 

energiahordozó mennyiségeket is)

Megújuló 
energiahordozó 

2003 2004 2003 2004 
Geotermia - - 3 600 3 600 
Napkollektor - - 76 76 
Tűzifa 109 678 14 850 14 659 
Tűzifa erdészeti 
hulladék - - 3 326 2 805 

Egyéb forrásból 
biomassza - - 14 425 16 892 

Biogáz 18,37 22 191 274 
Vízenergia 171 205,5 615,6 739,8 
Szélenergia 3,6 5,6 12,96 20,16 
Fotovillamos 0,07 0,1 0,025 0,03 
Összesen 301,97 911,2 37,1 PJ 39,1 PJ 
Hulladékégetés 67 54 1 507 1 373 
Hulladékkal együtt 
összesen 368,97 965,2 38,6 PJ 40,4 PJ 

Forrás: KvVM, GKM 
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3.6. Egészségmegőrzés, élelmiszerbiztonság 
A lakosság egészségi állapota összességében az utóbbi évtizedekben nem javult. A hazai 
halálozás legfontosabb mutatószámai kedvezőtlenek. A vezető halálokok közül a 
leggyakoribbak a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a rosszindulatú daganatok. A 
légszennyezéssel leginkább összefüggésbe hozható légzőszervi betegségek (hörghurut, a 
tüdőtágulás és az asztma) okozta halálozás 2001-től csökkent, de a légzőszervi betegségekben 
szenvedők száma növekszik. 
A szénanáthával diagnosztizált új megbetegedések száma ingadozó mértékű, de csökkenő 
tendenciát mutat: 1999-hez képest 2004-ben 5,34%-kal csökkent. Az allergiás 
megbetegedések csökkenésével közvetetten hozható kapcsolatba a kültéri biológiai allergének 
koncentrációjának alakulása. Örvendetes tény az is, hogy a legjelentősebb kültéri allergén, a 
parlagfű koncentrációjának alakulása az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózat adatai alapján az öt év 
folyamán csökkenő tendenciát mutatott.  
Az egészséget közvetlenül befolyásoló paraméterek (arzén, nitrit, bór, fluorid, ammónium) 
miatti nem megfelelő ivóvízminőség a lakosság 25,1%-át érinti. Az ivóvíz magas nitrát 
tartalma által okozott csecsemőkori Methaemoglobinaemiás („kék betegség”) eset 2003-ban 
egyetlen alkalommal, 2004-ben már egyáltalán nem fordult elő.  
Az élelmiszerbiztonság növelése szempontjából előrelépésnek tekinthető, hogy a világ más 
országaihoz hasonlóan Magyarországon is dinamikusan nőtt az ökológiai gazdálkodással 
művelt terület és az ilyen módon gazdálkodó szervezeti egységek száma. A KSH adatai 
szerint az ellenőrzött ökológiai gazdálkodásba vont terület nagysága a 2000. évi 53,6 ezer 
hektárról 2003-ra 116,5 ezer ha-ra, 2004-re 133 ezer ha-ra nőtt, a mezőgazdasági területhez 
viszonyított aránya 2004-ben 2,26% volt. 2004-ben az ellenőrzött területből 75 834 ha 
(57,0%) volt a már átállt, ökológiai minősítésű és 57 175 ha (43,0%) a még átállási 
időszakban lévő terület. Az ökológiai gazdálkodást folytató mezőgazdasági termelők száma a 
2000. évi 471-ről 2004-re 1610-re nőtt. 
A Magyarországon termelt, minősített biotermékekkel foglalkozó vállalkozások körében a 
feldolgozó, csomagoló egységek száma 2003-ig folyamatosan emelkedett, 215-re nőtt, de 
2004-ben 160-ra csökkent. A biotermékekkel foglalkozó kereskedelmi egységek száma 2000-
ben 54 db volt, aztán 2002-re jelentősen megnőtt (92 db), 2003-ra 53 db-ra csökkent, majd 
2004-ben ismét emelkedésnek indult (67 db). (FVM jelentés az agrárgazdaság 2004. évi 
helyzetéről) 
 
3.7. Települési környezetminőség  
 
Közüzemi ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás 
A KSH adatai szerint az ivóvízellátó hálózatba bekötött lakások aránya a 2000. évi 92,1%-
os országos értékről 2004-ben 93,7%-ra emelkedett. Az ellátottság 2004-ben a Dél-Alföldi és 
az Észak-Magyarországi Régióban nem érte el a 90%-ot, az arány a Közép-Magyarországi 
Régióban a legmagasabb (96,3%), ezen belül Budapestet 98,5%, a régió többi részét pedig a 
lakások 91,8%-os ellátottsága jellemzi. 
A szolgáltatott ivóvíz jelentős részének minősége néhány paraméter esetében továbbra is 
elmaradt az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv, illetve a 
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet határértékeinek előírásaitól. 2004-ben a nem megfelelő 
(arzén, nitrát, bór, fluorid, ammónium határértékeket nem teljesítő) ivóvízzel ellátott lakosok 
száma több mint 2,5 millió fő volt, az ország lakosságának 25,1%-a. (Az ivóvízminőségi 
problémákkal kiemelten érintett régiók: Dél-Alföldi, Észak-Alföldi, Dél-Dunántúli Régió.) 
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A csatornázott települések aránya a 2000. évi 27,2%-ról 2004-re 44,2%-ra nőtt. Kivétel nélkül 
mindenütt nőtt a szennyvízcsatorna hálózatba bekötött lakások aránya, jelentősebb területi 
eltérések láthatók azonban mind a növekedés mértékét, mind pedig az ellátottságot tekintve. 
Az országos ellátottság a 2000. évi 51%-ról 2004-re 62,2%-ra emelkedett, ezen belül a 
bekötött lakások aránya a két alföldi régióban volt a legkisebb, további két régióban nem érte 
el a 60%-ot (Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl). A csatornahálózatra bekötött lakások 
alacsony aránya mellett mindkét alföldi régióban az is problémát jelentett, hogy nincsenek 
megfelelő szigeteléssel ellátva a lakossági szikkasztók, derítők.  
Országos átlag feletti volt a bekötési arány két dunántúli régióban (Nyugat- és Közép-
Dunántúl), a legmagasabb érték a Közép-Magyarországi Régiót jellemezte (81,0%), ezek 
azonban jelentős régión belüli különbségeket takarnak: a Közép-Magyarországi Régióban 
Budapesten 95,0%, a régió egyéb területein 52,5%, a Nyugat-Dunántúli Régióban a 
törpefalvakban csak 10% körüli volt a szennyvízcsatorna-hálózatba bekötött lakások aránya. 
A Közép-Dunántúli Régióban a csatornahálózat fejlesztésekre elsősorban az érzékeny 
területeken, az üzemelő sérülékeny vízbázisok területén, valamint a Balaton vízminőség 
védelmének megóvása érdekében a partközeli településeken került sor. 
Fentieknek megfelelően a közműolló (az 1 km ivóvízvezeték-hálózatra jutó 
szennyvízcsatorna hossza) évente mintegy 2,1-2,7%-kal zárult. A fejlesztések komoly területi 
különbségei ellenére is (a változás a Közép- és a Dél-Dunántúli Régióban több, mint 
kétszerese a Közép-Magyarországinak) megmaradt a régiók korábbi sorrendje, eszerint a 
Közép-Magyarországi Régióban a közműolló zártsága a legnagyobb, a legkisebb pedig a Dél-
Alföldi Régióban.  
2004-ben az összegyűjtött szennyvíznek már 66,5%-a került biológiai tisztítás után a 
befogadókba (2000-ben ez az arány 58,4% volt). A Közép-Magyarországi Régióban, ahol az 
elvezetett szennyvíz mennyisége a legnagyobb régiós értéknek több, mint ötszöröse, a 
kezelési arány mindössze 39,3%, csak a budapesti adatokat tekintve pedig 31% volt 2004-
ben. A másik 6 régióban ennél kedvezőbben alakult a biológiai és a III. fokozatú tisztítási 
arány. Az Észak-Magyarországi Régióban a közcsatorna és szennyvíztisztító-kapacitás 
fejlesztése a legelmaradottabb Nógrád megyében volt a legintenzívebb. Az Észak-Alföldi 
Régióban problémát jelent, hogy a sérülékeny, illetve a magas talajvízállású területeken 
üzemelő tavas szennyvíztisztítók (pl. Balmazújváros, Biharkeresztes, Hortobágy, Derecske, 
Kaba, Tiszalök) az érvényben levő előírásoknak nem felelnek meg, és jelenleg nincsenek új, 
korszerű tisztítóművek. A régi telepek a környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől 
függően csak 2006. év végéig üzemeltethetők. Más régiókban (Dél-Alföldi, Közép-Dunántúli) 
a meglévő szennyvíztisztító-kapacitás kihasználtsága volt alacsony. 
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11. táblázat: Közüzemi ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás (2003, 2004) 
KMo Mutató 

ország 
Bp. Pest m

ÉMo ÉA DA NyDt KDt DDt 

95,9 
96,3 

Ivóvízhálózatba 
bekötött lakások 
aránya (%) 

93,2 
93,7 

98,3 
98,5 

90,9 
91,8 

87,8 
88,2 

92,7 
93,3 

88,0 
88,6 

95,3 
95,2 

96,6 
96,7 

94,7 
95,9 

78,8 
81,0 

Szennyvízcsatorna 
hálózatba bekötött 
lakások aránya (%) 

59,1 
62,2 

94,1 
95,0 

47,4 
52,5 

49,6 
54,1 

42,0 
44,8 

38,6 
41,4 

63,2 
65,8 

65,0 
69,2 

54,3 
58,5 

776,9 
797,0 

Közműolló (m) 

521,7 
550,8 

1016,8 
1044,9 

638,5 
656,0 

518,1 
541,9 

458,5 
493,0 

321,9 
356,5 

599,9 
601,3 

536,0 
576,1 

366,2 
411,7 

257,7 
284,3 

Közcsatornán 
elvezetett szennyvíz 
mennyisége  
(millió m3/év) 

523,6 
557,4 

224,1 
248,1 

33,6 
36,2 

42,2 
41,9 

48,8 
52,1 

51,8 
55,8 

44,5 
42,9 

49,5 
50,5 

29,1 
29,9 

107,5 
112,0 

A biológiai vagy III. 
tisztítási fokozattal 
kezelt szennyvíz 
mennyisége  
(millió m3/év) 

345,8 
370,8 

76,7 
77,4 

30,8 
34,6 

40,1 
40,9 

47,6 
50,0 

38,6 
36,1 

43,7 
52,0 

41,4 
51,3 

26,9 
28,5 

Forrás: KSH, A kommunális ellátás alapvető adatai 2003, 2004 
 
Hulladékgazdálkodás 
Magyarországon 2004-ben mintegy 4,7 millió tonna települési szilárd hulladék keletkezett. 
2003-ban a begyűjtött települési szilárd hulladéknak 10,6%-a, 2004-ben 11,8%-a került 
anyagában hasznosításra, döntő részét lerakással ártalmatlanították. Az égetésre kerülő 
mennyiség aránya 2004-ben csökkent, mivel ekkor került sor a Fővárosi Hulladékhasznosító 
Mű korszerűsítési munkálatainak legnagyobb részére, és az égetőmű ennek megfelelően csak 
csökkentett kapacitással működött.  

 
12. táblázat: A települési szilárd hulladék hasznosítása és ártalmatlanítása 

ezer tonna 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Lerakott  3760 3800 3890 3900 3860 
Energetikailag hasznosított 340 350 280 240 160 
Anyagában hasznosított 350 360 400 490 540 
Összes begyűjtött 4450 4510 4570 4630 4560 

Forrás: KvVM 
 
A szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége 2002-ben 3,5%, 2004-ben már 
közel 12% volt. Ezt a folyamatot az tette lehetővé, hogy – a szelektív hulladékgyűjtési 
infrastruktúra (gyűjtőszigetek, hulladékudvarok) fokozatos kiépülésével párhuzamosan – a 
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szelektív hulladékgyűjtésben részt vevő lakosok száma is növekedett, 2004-ben meghaladta a 
két millió főt.  
A 2004-ben szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladék mennyiségének mintegy 60%-a 
csomagolási hulladék volt. 2002-ben a csomagolási hulladék-hasznosítás aránya 37,9% volt, 
2004-ben már megközelítette a 45%-ot (2005 végére elértük az EU kötelezettség szerinti 
50%-ot).  
A KSH adatai szerint a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya a jogszabályi 
kötelezés hatására az utóbbi években gyorsan nőtt, a 2000. évi 85,1%-ról 2004-re 90,7%-ra 
változott. A legmagasabb arány Budapesten jelentkezett és csak a két alföldi régióban nem 
érte el a 90%-ot. 
 

13. táblázat: A települési hulladékgazdálkodás regionális adatai (2003, 2004) 
KMo  

Bp. Pest m. 
ÉMo ÉA DA NyDt KDt DDt 

95,5 
95,8 

A rendszeres 
hulladékgyűjtésbe bevont 
lakások aránya (%) 99,9 

99,9 
86,4 
87,5 

92,7 
91,6 

88,1 
87,4 

85,3 
84,6 

93,2 
93,0 

92,7 
90,7 

95,9 
95,6 

29,9 Az elszállított települési 
hulladék megoszlása (%) 21,1 8,8 

11,9 13,1 12,6 10,3 12,7 9,5 

 
 

77,08 

Települési szilárd hulladék 
kezelése (%) 
   - rendezett lerakás 

70,55 92,71 

 
98,64

 
88,93

 
82,67 

 
91,91 

 
95,23 

 
89,40 

1,39    - rendezetlen lerakás - 4,73 1,09 6,62 14,59 0,60 0,17 7,32 

18,82    - égetés 26,68 - - - 0,02 - - 0,01 

2,7    - újrafeldolg./komp. 2,76 2,57 0,22 4,01 2,16 5,85 4,60 3,21 

0,01    - egyéb 0,01 - 0,05 0,44 0,56 1,64 - 0,05 

Forrás: KSH, A kommunális ellátás alapvető adatai 2003, 2004; KSH Környezetstatisztikai Évkönyv 
2003 adatai alapján 
 
A KSH adatai szerint 2003-ban a Közép-Magyarországi Régiónak volt a legnagyobb és a Dél-
Dunántúli Régiónak a legalacsonyabb a részesedése a településekről elszállított hulladék 
mennyiségét tekintve. Az elszállított hulladék legnagyobb része, 54-74%-a a rendszeresen 
gyűjtött lakossági hulladék, a gazdálkodó szervezetektől származik az elszállított hulladék 
további 22-42%-a, a maradékot pedig a közterületeken összegyűjtött hulladék teszi ki (0,8-
6,0%). 
Az elszállított hulladék csaknem teljes egészében (82,7-98,6%) rendezett lerakókba került. A 
Közép-Magyarországi Régióban a 77,1%-os lerakási arány mellett figyelembe kell venni a 
hulladékégető üzemeltetését is (itt történik a régióban összegyűjtött összes hulladék további 
18,8%-ának ártalmatlanítása). Nem volt jelentős különbség a régiókban újrafeldolgozott, 
komposztált hulladék arányában (2,2-5,9%), az Észak-Magyarországi Régiót kivéve, ahol ez 
az érték mindössze 0,2% volt. Jelentős eltérés volt azonban a régiók között abban, hogy 
milyen arányú a rendezetlen hulladék lerakás (a Közép-Dunántúli Régióban 0,2%, a Dél-
Alföldi Régióban 14,6%). De az illegális hulladék-lerakás szinte minden régióban problémát 
jelentett. 
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A környezetvédelmi előírásokat ki nem elégítő, üzemelő hulladéklerakók aránya a 2002. évi 
85%-ról, 2003-ra 73%-ra, 2004-re 70%-ra mérséklődött. A jogszabályi kötelezettségek 
azonban csak a megfelelően kialakított jövőbeni állami támogatási politika segítségével 
teljesíthetők.  
 
Települési zöldterületek 
Számos helyi kezdeményezések ellenére 2004-ben tovább csökkent az egy lakosra jutó 
közhasználatú zöldterület nagysága (a 2000. évi 38,9 m2/fő-ről 24,81 m2-re), és nem javult 
jelentősen a legtöbb meglévő állapota sem. 
 
Zaj és rezgés 
A zajterheléssel kapcsolatos - beszámolási időszakra eső – mutatók ugyan még mindig 
becsült értékek, azonban a 2004. évi értékek megbízhatósága erősen javult a korábbi évekhez 
képest, többek között az elkészült zajtérképeknek köszönhetően. A zajtérképek - különösen a 
falusias és városias térségeket egyaránt magába foglaló Szeged zajtérképe - azt mutatják, 
hogy az érintettek számát az elmúlt években alulbecsültük. Reprezentatív országos felmérés 
vagy vizsgálat hiányában a jelenlegi értékek azonban továbbra is csak közelítik a tényleges 
érintettséget. Az 1999 óta bekövetkezett változások tendenciájáról (az eddig alulbecsült 
mutatók ellenére) elmondható, hogy lassú és kismértékű javulás valószínűsíthető, aminek oka 
főleg az elkerülő utak megépülésével, illetve az azóta átadott közlekedési létesítmények 
zajvédelemmel való ellátásával magyarázható. Ezzel ellentétes következménnyel jár, ha a 
település új útvonalak mentén történő terjeszkedését a rendezési tervek nem korlátozzák. 
2004-ben a becslések szerint 1,9 millió fő volt 65 dB(A) feletti zajterheléssel érintett és 
jelentős részük a Közép-Magyarországi Régióban, ezen belül is a fővárosban lakik. A 
terhelések – a légszennyezéshez hasonlóan – az ország valamennyi régiójában dominánsan 
közlekedési eredetűek. A régióban az autópályák és azok bevezető szakaszaihoz, főforgalmi 
utakhoz, főútvonalakhoz közel lakók a határértékeket 7-10 dB-el meghaladó zajterhelésnek 
vannak kitéve. Budapesten a zajszint-túllépés mértéke a belváros főútjai, az autópályák 
bevezető szakaszai mentén és a közúti felüljárók környékén jelentős. Magas a zajkibocsátás 
az elővárosi vasútvonalak és a fővároson átmenő vasútvonalak mellett, utóbbinál különösen 
éjszaka. Különösen magas a zajterhelés Budapest Ferihegy Repülőtér környékén. Az utóbbi 
években a megnövekedett légi forgalom következtében romlottak az ezen a környéken élők 
életkörülményei. 
A települési zajterhelést a még kevés számú elkerülő út kiépülése egyelőre csak kismértékben 
csökkentette, pl. az Észak-Alföldi Régióban Szolnok, Törökszentmiklós, Hajdúszoboszló 
esetében. 
Az ország valamennyi régiójában kisebb és csökkenő tendenciájú az ipari eredetű zajterhelés, 
bár még számos határérték-túllépés tapasztalható.  
 
3.8. Környezettudatosság 
A környezettudatosság növelését szolgáló programok eredményessége rövid-, közép- és 
hosszabb távon jelentkezik. Az intézkedések tekintetében fontos szempont a programokkal 
elértek köre, valamint azok az eredmények, amelyeket a reprezentatív közvélemény kutatások 
mutatnak.  
A lakosság környezettudatosságának erősödését jelzi az Ökoszolgálat és a KvVM 
Közönségszolgálati Irodájának tájékoztatási tevékenysége iránt növekvő érdeklődés. A 
Közönségszolgálati Irodához évente mintegy 15 000 megkeresés érkezett, zömmel (80%) 
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telefonon, kisebb mértékben személyesen. A budapesti lakosok körében ugyanakkor egyre 
gyakoribb az elektronikus levelezés használata. Az iroda továbbította a lakossági panaszokat 
az illetékes hatóság felé. A lakossági megkeresések fő területei: a hulladékgazdálkodással, a 
környezetvédelemmel összefüggő gazdasági szabályozókkal, környezeti adatokkal, különböző 
pályázatokkal kapcsolatos kérdések.  
Hasonló tevékenységet biztosított 19 NGO közreműködésével, szerte az országban a 
KÖTHÁLÓ is, amely – hasonlóan az állami Zöld Pont Irodákhoz – számos egyéb 
szolgáltatást is biztosított (pl. rendezvények, kiadványok, könyvtár, jogi tanácsadás). Évente 
összesen mintegy 40 000 lakossági megkeresés érkezett hozzájuk. 
A reprezentatív hazai közvéleménykutatási felmérések (Eurobarométer9, KvVM10) alapján a 
következő megállapítások tehetők: 
A környezetvédelemről hallva az emberek főként 
− természetvédelemre, városi környezetszennyezésre és tájvédelemre (Eurobarométer); 
− hulladékszállításra és a vízminőséggel kapcsolatos kérdésekre (KvVM) 
gondolnak. 
Az emberek kb. 50%-ban tartják informáltnak magukat. Ellentmondás található abban, hogy  
− információikat döntően a televízióból (88%), a napilapokból (59%) szerzik, míg 
− bizalom szempontjából ezek a források elég hátul állnak (televízió 20%, napilap 5%) a 

környezetvédelmi szervezetek (39%) és az Európai Unió (38%) mögött. 
A környezetvédelemmel kapcsolatban a megkérdezettek 53%-a bizonyult szkeptikusnak, 
nemtől, kortól, iskolai végzettségtől függetlenül (Eurobarométer). Az aggodalomra leginkább 
okot adó környezeti kérdések:  
− a légszennyezés és az ember által okozott katasztrófák, valamint a vízszennyezés és a 

növekvő hulladékmennyiség (Eurobarométer); 
− az ivóvíz minősége, a veszélyes hulladékok, a szemétszállítás, árvízvédelem és élővizek 

védelme. 
Az Eurobarométer EU 25 felmérése is azt igazolja, hogy az állampolgárok figyelme 
elsősorban a mindennapjaikban, a lakóhelyükön tapasztalható környezeti problémákra 
irányul, és a köztájékoztatásban sokat hangoztatott egyes globális problémák iránt érzett 
aggodalmukat is főként a helyi viszonyokhoz kötve fejezik ki (pl. klímaváltozás kedvezőtlen 
hatásai). 
Az emberek főképp a problémák megoldási módjairól hallanak szívesen. A problémáról csak 
akkor, ha megoldás is említésre kerül (Eurobarométer). 
A környezetvédelem érdekében leghatékonyabbnak 
− a döntéshozás terén az EU-t (40%), a kormányzatot (38%) és az önkormányzatokat (37%) 

jelölték meg;  
− a problémamegoldás terén a jelenlegi szabályok szigorúbb betartatását (57%), új 

jogszabályokat (51%) és a szennyezésért felelősök megadóztatását (49%), valamint a 
tudatformálást (42%) jelölték meg. (Eurobarométer). 

A válaszokból összességében az tűnik ki (mindkét felmérés alapján), hogy a lakosság a 
felelősséget sokkal kevésbé érzi magáénak a problémák és megoldásuk kapcsán, mint 
amennyire elvárják a megoldást a kormányzattól, vagy az úgynevezett nagy szennyezőktől. 
Mind a cselekvők, mind a nem cselekvők úgy látják, egyénileg nem sok hatásuk van, ha 
mások és/vagy a nagy szennyezők nem tesznek semmit. Mindez a szemléletformálás, 
társadalmi részvétel további erősítésének szükségességére hívja fel a figyelmet. 
                                                 
9 http://ec.europa.eu/environment/barometer/index.htm 
10 GfK Hungária kutatása a KvVM számára: Környezet, és természetvédelem lakossági megítélése (2004) 
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4. PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS 
 
Az NKP-II egyes tematikus akcióprogramjai végrehajtásának finanszírozása több forrásból 
valósult meg:  
− a központi kormányzat NKP-II céljait szolgáló 2003-2004. évi ráfordításai, 
− az EU támogatások és a kapcsolódó hazai társfinanszírozás, 
− a kormányzaton kívüli jövedelemtulajdonosok ráfordításai11.  
Az NKP-II első két évében megvalósult ráfordításokat a 6. ábra és a 12. táblázat foglalja 
össze. A kilenc tematikus akcióprogramot azok sorszáma jelöli. 
 
Az NKP-II céljait szolgáló 2003-2004. évben felhasznált összes forrás (azaz az EU 
támogatás és a kapcsolódó hazai társfinanszírozás, a központi kormányzat, valamint a 
kormányzaton kívüli jövedelemtulajdonosok által biztosított források összesen)  
mintegy 353,4 milliárd Ft volt (2003-ban 204,3, 2004-ben 149,1 milliárd Ft). A források 
közel 40%-a a vizeink védelme akcióprogram intézkedéseinek megvalósítását szolgálta 
(148,5 milliárd Ft). 20%-nál nagyobb a részesedése az éghajlatváltozás akcióprogramnak 
(20,4%), a 10%-os arányt pedig a városi környezetminőség (9,8%) és a környezetbiztonság 
(9,5%) akcióprogramok közelítik meg. 
 

6. ábra: Az NKP-II céljait szolgáló 2003-2004. évi ráfordítások tematikus 
akcióprogramonkénti (TAP) megoszlása 

                                                 
11 A kormányzaton kívüli jövedelemtulajdonosok ráfordításainak felmérése a minisztériumi adatszolgáltatások 
mellett a támogatási rendszerek adatainak feldolgozásával, valamint szakértői becslés alapján történt (tájékoztató 
jellegű). 
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14. Összesített pénzügyi táblázat (2003-2004. évi ráfordítások) 
millió Ft, % 

Tematikus akcióprogram 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Összesen 
2003 (mFt) 286 4 000 571 0 0 0 2 939 1 171 0 8 967 4,39% 
2004 (mFt) 25 9 514 0 0 0 0 5 421 5 672 0 20 632 13,84% 
2003-2004 

(mFt) 311 13 514 571 0 0 0 8 360 6 843 0 29 599 8,38% 

EU támogatás  
és hazai 

költségvetési 
társfinanszírozás 2003-2004 

% 1,05% 45,66% 1,93% 0,00% 0,00% 0,00% 28,24% 23,12% 0,00% 100,00%  

2003 (mFt) 6 317 19 600 862 17 171 3 833 8 884 54 538 6 542 14 222 131 969 64,59% 
2004 (mFt) 1 413 11 084 1 273 13 344 2 996 6 593 43 572 2 669 18 286 101 230 67,91% 
2003-2004 

(mFt) 7 730 30 684 2 135 30 515 6 829 15 477 98 110 9 211 32 508 233 199 65,99% 
Központi 

kormányzat 
2003-2004 

% 3,31% 13,16% 0,92% 13,09% 2,93% 6,64% 42,07% 3,95% 13,94% 100,00%  

2003 (mFt) 6 603 23 600 1 433 17 171 3 833 8 884 57 477 7 713 14 222 140 936 68,98% 
 2004 (mFt 1 438 20 598 1 273 13 344 2 996 6 593 48 993 8 341 18 286 121 862 81,75% 
2003-2004 

(mFt) 8 041 44 198 2 706 30 515 6 829 15 477 106 470 16 054 32 508 262 798 74,37% 
Központi 

költségvetés* 
2003-2004 

% 3,06% 16,82% 1,03% 11,61% 2,60% 5,89% 40,51% 6,11% 12,37% 100,00%  

2003 (mFt) 1 482 16341 87 2 829 160 3 361 33 729 4 586 795 63 370 31,02% 
2004 (mFt) 1 817 11 362 1 275 1 386 164 107 8 290 2 546 262 27 209 18,25% 
2003-2004 

(mFt) 3 299 27 703 1 362 4 215 324 3 468 42 019 7 132 1 057 90 579 25,63% 
Kormányzaton 

kívüli jövedelem-
tulajdonosok** 

2003-2004 
% 3,64% 30,58% 1,50% 4,65% 0,36% 3,83% 46,39% 7,87% 1,17% 100,00%  

2003 (mFt) 8 085 39 941 1 520 20 000 3 993 12 245 91 206 12 299 15 017 204 306 100,00% 
2004 (mFt) 3 255 31 960 2 548 14 730 3 160 6 700 57 283 10 887 18 548 149 071 100,00% 
2003-2004 

(mFt) 11 340 71 901 4 068 34 730 7 153 18 945 148 489 23 186 33 565 353 377 100,00% Mindösszesen 

2003-2004 
% 3,21% 20,35% 1,15% 9,83% 2,02% 5,36% 42,02% 6,56% 9,50% 100,00%  

*Központi költségvetés = EU támogatás és hazai költségvetési társfinanszírozás + központi kormányzat 
**A kormányzaton kívüli jövedelemtulajdonosok 2003. és 2004. évi ráfordításainak felmérése a minisztériumi adatszolgáltatások mellett a támogatási rendszerek adatainak 
feldolgozásával és elemzésével, valamint szakértői becslés alapján történt. Az adatok tájékoztató jellegűek. 
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A csak hazai forrásból megvalósuló központi kormányzati kiadások 2003. évi összege 
mintegy 30 milliárd Ft-tal haladja meg a 2004. évi ráfordításokat. Ezzel párhuzamosan, 
magasabb arányú volt a központi támogatásokhoz társuló saját forrás összege is. A központi 
kormányzati ráfordítások 2004. évi csökkenése az alábbi fő témaköröket érintik (a felsorolás a 
ráfordítás különbségek csökkenő sorrendjét követi): 
− Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program 

végrehajtása (7. TAP), 
− vasúti fő- és mellékvonalak fejlesztése, kombinált közlekedési módok elterjesztése, 

logisztikai szolgáltató központok fejlesztése (2. TAP), 
− környezetvédelmi kutatás-fejlesztés, környezeti nevelés, oktatás (1. TAP), 
− településeket elkerülő és tehermentesítő utak építése (4. TAP), 
− csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása (8. TAP). 
A fenti témakörök esetében többnyire az EU támogatások (amelyek kifizetése részben  
2005-re húzódott át) kerültek előtérbe a központi kormányzat támogatásai helyett.  
A két év alatt jelentősen módosult a finanszírozási struktúra. Az EU támogatás és a hazai 
társfinanszírozás nagysága több mint duplájára nőtt. Ezzel párhuzamosan csökkent a csak 
hazai forrásból megvalósuló központi kormányzati kiadások nagysága, de az összes 
ráfordításból mindkét évben meghatározó nagyságrendet képviselt, aránya 60% fölött volt. 
Az EU források jelentősége az NKP-II hátralévő időszakában tovább nő. A 2005. évi 
költségvetéssel összhangban készült NKP-II 2005. évi végrehajtási tervben az EU 
támogatások és a kapcsolódó társfinanszírozás tervezett értéke 158 milliárd Ft volt. 
Az NKP-II központi költségvetési forrásból fedezendő hatéves időtartamra becsült 
költségigénye 2 100 milliárd Ft. Ebből 900 milliárd Ft a közvetlen környezetvédelmi 
beruházás, 800 milliárd Ft a közvetett beruházás, 400 milliárd Ft pedig a működési jellegű 
kiadás. A közvetlen és a közvetett környezetvédelmi beruházásokkal kapcsolatosan meg kell 
említeni, hogy az NKP-II-ben szereplő és a KSH által gyűjtött és publikált12 
környezetvédelmi ráfordítások tartalma eltér egymástól. Az NKP-II-ben a közvetlen 
környezetvédelmi beruházások között szerepeltetjük a környezeti terhelések, kibocsátások 
megelőzését, csökkentését célzó fejlesztéseket, az EU környezetvédelmi joganyagában 
szereplő és EU forrásból környezetvédelmi támogatásban részesülő szakterületeket, valamint 
a környezetbiztonság növelését szolgáló ráfordításokat. Az NKP-II közvetett 
környezetvédelmi fejlesztései statisztikailag nem tartoznak a környezetvédelmi 
beruházásokhoz, azonban számottevő pozitív környezeti hatásuk van (pl. az energia- vagy 
nyersanyag-takarékos berendezésekbe történő beruházások, tömegközlekedés fejlesztése). A 
közvetett környezetvédelmi fejlesztések olyan (általában nyereséges és produktív) 
beruházások, melyeknek a környezeti teljesítmény javulás csak járulékos mellékterméke.   
Az NKP-II és a KSH szerinti környezetvédelmi beruházások felmérésében is számos 
különbség van: 

− Míg a KSH beruházási adatai tartalmazzák pl. a pótlási és rekonstrukciós jellegű 
kiadásokat, az NKP-II alapvetően fejlesztési (bővítő jellegű) kiadásokkal számol.  

− A KSH felmérés tartalmazza azokat a gazdálkodói beruházásokat is, amelyek állami 
támogatások nélkül valósulnak meg. Az NKP-II döntően csak az állami 
támogatások által ösztönzött fejlesztéseket kezeli.  

− A KSH a folyó ráfordításokat teljes körűen gyűjti (gazdálkodók, önkormányzatok 
stb.), míg az NKP-II egyes, elsősorban központi államigazgatási intézményi 
kiadásokkal számol.  

                                                 
12 Környezetvédelmi ráfordítások és környezetvédelmi ipar 2003, 2004, KSH  
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Az NKP-II-ben az egyéb kiadások között szerepelnek a működtetés (intézményfejlesztés) 
kiadásai, a szemléletformálás, a K+F, információs rendszer és monitoring működtetése, a 
kommunikáció, oktatás, tervezés, programozás, jogszabályalkotás ráfordításai. 
Az NKP-II első két évében tervezett és megvalósult központi költségvetési ráfordításokat (EU 
és hazai költségvetési társfinanszírozás + központi kormányzat) a 13. táblázat mutatja. 
 

15. táblázat: Az NKP-II központi költségvetés ráfordításainak megoszlása 
                                                                                                                  millió Ft 

Megnevezés 

Közvetlen 
környezet- 

védelmi 
beruházások 

Közvetett 
környezetvédelmi 

beruházások 

Egyéb 
(K+F, intézményi 

működés, szemlélet- 
formálás, 

oktatás, információs-
rendszer működtetése) 

Összesen 

Központi költségvetés tervezett 
ráfordításai a 2002. évi árszinten 
2003-2008 

900 000 800 000 400 000 2  100 000 

Központi költségvetés tervezett 
ráfordításai a 2004. évi árszinten 
2003-2008* 

951 100 845 400 447 300 2 243 800 

Központi költségvetés tervezett 
ráfordításai a 2004. évi árszinten 
2003-2004* 

209 700 186 400 93 200 489 300 

Központi költségvetés tényleges 
ráfordításai folyó áron 2003-
2004 

161 316 84 132 17 350 262 798 

Központi költségvetés tényleges 
ráfordításai a 2004. évi árszinten 
2003-2004* 

163 856 85 614 17 700 267 170 

A kétéves teljesítés aránya a terv 
%-ban 78,1 45,9 19,0 54,6 

*A közvetlen és közvetett beruházások 2004. évi árszinten való meghatározása a 2003.évi 102,5%-os; a  
2004. évi 103,1%-os beruházási árindex-el, az egyéb ráfordítások a 2003. évi 104,7%-os és a 2004. évi  
106,8%-os fogyasztói árindex-el (KSH) kalkulálva. 
 
A kétéves teljesítés mintegy fele a tervezett ráfordításoknak, ezen belül a közvetlen 
környezetvédelmi beruházások azonban meghaladják az előzetesen számított érték 
kétharmadát. Az előzetesen tervezett összegektől való lemaradás legfontosabb oka, hogy az 
EU által finanszírozott projektek végrehajtása 2004-ben éppen csak elkezdődött, egyes 
környezetvédelmi programok tényleges beindulása is késett (pl. ivóvízminőség-javítás), a 
rendelkezésre álló hazai források pedig a tervezettnél kevesebb beruházás finanszírozására 
voltak elegendőek. A Kohéziós Alapból, az NFT-ből és az NVT-ből támogatott fejlesztések 
végrehajtása 2005-ben felgyorsult és ez 2006-ban is folytatódik.  
Az NKP-II megalapozó számítások szerint a közvetlen környezetvédelmi ráfordítások 
hatéves időtartamra vonatkozó értéke a 2002. évi árszinten 900 milliárd Ft-ot tesz ki. A 
közvetlen ráfordítások – az előzetes becslés szerint – az időszak alatt reálértékben 
folyamatosan nőnek, a 2003. évi 100 milliárd Ft-ról 2008-ra mintegy 220 milliárd Ft értékre. 
A közvetlen beruházások kétéves teljesítése az előzetesen számított kétéves összeg 78,1%-a. 
A központi költségvetésből a közvetett beruházásokra fordítandó összeg a megalapozó 
számítások szerint a 6 év alatt a 2002. évi árszinten mintegy 800 milliárd Ft-ot tesz ki. A 
közvetett fejlesztések az induló évben a 90 milliárd forintos szintről fokozatosan 
növekednének 2008-ig, amikor elérik a 200 milliárd Ft-ot. A közvetett beruházások kétéves 
teljesítése az előzetesen számított kétéves összeg 45,9%-át teszi ki. 
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Az előzetes számítások szerint hat év alatt az egyéb, működési jellegű intézkedések 400 
milliárd Ft értékben valósulnak meg. A működési jellegű kiadások mintegy 40 milliárd 
forintról a Program záró évére a tervek szerint 90 milliárd forintra nőnek. A kétéves teljesítés 
az előzetesen számított kétéves érték 19%-át éri el, ezáltal itt figyelhető meg a legnagyobb 
lemaradás, melynek egyik oka az, hogy a terv az önkormányzati működési kiadásokkal is 
számolt, de az előrehaladási jelentésekben leginkább a központi költségvetési szervek 
működési kiadásait tudtuk figyelembe venni. Továbbá a működési költségek nem minden 
esetben különíthetők el. 
A továbbiakban bemutatjuk a környezetvédelmi beruházások nagyságát és a GDP-hez 
viszonyított arányát a rendelkezésre álló statisztikai adatok (KSH) alapján is (14. táblázat).  
 

16. táblázat: Környezetvédelmi beruházások megoszlása (2002-2004) 
                                                                                                                  millió Ft 

Megnevezés 2002 2003 2004 
Összes környezetvédelmi 
beruházás folyó áron  146 737 162 413 170 061 

Összes környezetvédelmi 
beruházás a 2004. évi 
árszinten 

155 068 167 448 170 061 

Környezetvédelmi beruházás 
a GDP %-ában 0,92 0,90 0,83 

*A beruházások 2004. évi árszinten való meghatározása a 2003.évi 102,5%-os; a 2004. évi 103,1%-os 
beruházási árindex-el (KSH) kalkulálva. 
 
A környezetvédelmi beruházások értéke 2002-ről 2003-ra 10,7%-al, 2003-ról 2004-re közel 
4,7%-al nőtt folyó áron. Reálértékben a növekedés 2003-ra mintegy 8%-os értéket ért el, 
2004-re azonban a növekedés mértéke 1,6%-ra csökkent. 
Az NKP-II első két évében a beruházások GDP-hez viszonyított aránya csökkent. 2004-ben a 
KSH szerinti környezetvédelmi beruházások és a GDP arány már csak 0,83% volt. 
Az NKP-II első két évében jelentősen átalakult a környezetvédelmi beruházások beruházók 
szerinti összetétele és finanszírozási struktúrája is (15. táblázat). A gazdálkodói beruházások 
(közigazgatáson kívüli gazdasági ágak) részesedése az összes környezetvédelmi beruházásból 
a 2002. évi 35%-ról 2004-re 56%-ra nőtt. 2004-ben megnőtt a támogatások (elsősorban az 
állami támogatások) részesedése a közigazgatáson kívüli gazdasági ágak beruházásainak 
finanszírozásában. 
 

17. táblázat: Környezetvédelmi beruházások összetétele, 
finanszírozási struktúrája (2002-2004) 

folyó áron, millió Ft, % 

Megnevezés 2002 % 2003 % 2004 % 

Közigazgatás 95 370 65,0 7 1644 44,1 75 373 44,3 
Közigazgatáson kívüli 
gazdasági ágak 51 367 35,0 90 769 55,9 94 688 55,7 

Ebből:    saját forrás 42 785 29,2 74 115 45,6 63 195 37,2 
támogatás* 8 581 5,8 16 654 10,3 52 423 30,8 

Összesen 146 737 100,0 162 413 100,0 170 061 100,0 
*állami támogatás, önkormányzati támogatás, egyéb pályázati támogatás, egyéb forrás együtt 
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A Program kétéves időszakának finanszírozási helyzetére vonatkozóan összefoglalóan a 
következők állapíthatók meg:  
− Az első két év finanszírozási aránya a tervezett ütemtervtől elmaradt, de a további 

években – az EU források nagyarányú bővülése miatt – ez az elmaradás csökken. 
− A ráfordításokban a közvetlen környezetvédelmi beruházások kaptak prioritást. Járulékos, 

de jelentős környezeti hasznuk miatt a jövőben az egyes közvetett beruházásokra és az 
egyéb működési jellegű kiadásokra is nagyobb figyelmet célszerű fordítani (pl. 
környezetbarát közlekedés fejlesztése, öko-hatékonyabb anyag- és energiafelhasználás, 
K+F, innováció, szemléletformálás, információs rendszerek fejlesztése). 
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5. ÉRTÉKELÉS, KÖVETKEZTETÉSEK 
 
Az NKP-II végrehajtásának első harmadában ért el Magyarország az EU csatlakozás tízéves 
folyamatának utolsó szakaszához, amely 2004. május 1-én az ország tagországgá válásával 
zárult le. Ebben a folyamatban – nemcsak a környezetvédelmi szakterületen – kiemelt 
szerepet kapott a közösségi és a hazai joganyag harmonizációja (a Közösségi Vívmányok 
Átvételének Nemzeti Programja), majd az átmeneti mentességi igények bejelentése, illetve 
ezek többfordulós egyeztetése. 
A környezetvédelmi szakterületen a jogalkotási-jogharmonizációs tevékenység sikerességét 
egyértelműen jelzik a következők: 
− az EU másfél évvel a csatlakozási tárgyalások befejezése előtt ideiglenesen lezárta 

Magyarországgal a környezetvédelmi fejezet tárgyalását, és azt a későbbiekben sem 
nyitotta meg újra; 

− a jogharmonizáció keretében 163 új vagy módosított jogszabály született, amely a 
környezetügyet közvetlenül érintette (19 törvény, 53 kormányrendelet és 91 miniszteri 
rendelet); 

− az egyeztető tárgyalások eredményeként elfogadott 4 átmeneti mentesség a fajlagosan 
legnagyobb beruházási igénnyel járó feladatok elvégzésére vonatkozott (ezek közül 3 már 
teljesült, a negyedik teljesítése a határidőknek megfelelően időarányosan zajlik). 

A csatlakozást követően az EU új tagországaként aktívan részt vettünk a közösségi 
szabályozások (pl. rendelet a vegyi anyagok szabályozásáról, irányelv a bányászati 
hulladékokról, irányelv a felszín alatti vizek szennyezéssel szembeni védelméről) és számos 
stratégia kidolgozásában. 
 
Az NKP-II első 2 évében sikeresnek értékelt jogalkotási tevékenység mellett néhány 
szakterületi program végrehajtása az eredeti ütemezéstől elmaradt, ezért az elkövetkező 
években fel kell gyorsítani a programokban már megtervezett feladatok végrehajtását, 
elsősorban az alábbi területeken:  
− az előrejelző és a kármegelőző, ill. csökkentő rendszerek további fejlesztése a 

felkészülés, a veszélyhelyzetek gyors felismerése, illetve a természeti folyamatok 
(szélsőséges időjárási helyzetek, ár- és belvizek) vagy emberi tevékenység okozta károk 
csökkentése érdekében;  

− a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése I. ütemének végrehajtása a Tisza-völgy árvízi 
biztonságának növelése, az érintett térség terület- és vidékfejlesztése érdekében; 

− az előkészített települési belvíz- és csapadékvíz elvezetési program véglegesítése és a 
program I. ütemének megvalósítása; 

− az Ivóvízbázis-védelmi Program átütemezett diagnosztikai vizsgálatainak elvégzése, a 
program további elemeinek végrehajtása a tervezett ütemezés szerint;  

− az Ivóvízminőség-javító Program átütemezett beruházásainak végrehajtása; 
− felzárkózás a Víz Keretirányelvben foglaltak végrehajtásának eredeti ütemtervéhez - 

lemaradás elsősorban a monitoring program és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése 
terén tapasztalható; 

− a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre 
vonatkozó, Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Program végrehajtásának 
megkezdése; 
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− a védett természeti területek állami tulajdonba vétele és nemzeti park igazgatósági 
vagyonkezelésbe adása a védettségi szint helyreállítása érdekében; 

− az Országos Környezeti Kármentesítési Program további ütemezett végrehajtása, 
illetve az egyes alprogramok forráshiány miatt, vagy adminisztratív okokból elmaradt 
munkálatainak elvégzése;  

− a hulladéklerakók környezetvédelmi felülvizsgálatának befejezése, a környezeti 
kockázatot jelentő veszélyforrások gyorsított ütemű megszüntetése; 

− a környezeti oktatás, nevelés és szemléletformálás hosszú távon, évről-évre 
rendszeresen biztosított kormányzati támogatása annak érdekében, hogy fokozatosan 
megszűnjenek a környezettudatos viselkedés széles körű elterjedésének legfőbb akadályai 
(ismerethiány, a pozitív minta hiánya, a környezeti szempontból helytelen viselkedés 
társadalmi elítélésének hiánya, a közösségek együttműködésének gyengesége); 

− a környezetvédelmi teljesítések elősegítése érdekében az állattartó telepek pontszerű 
szennyezőforrásainak felszámolása. 

 
A régiók egyedi értékeihez/problémáihoz kapcsolódó intézkedések: 
− a természeti értékekben gazdag Ráckevei(Soroksári)-Duna vízminőségének javítása 

(Közép-Magyarországi Régió); 
− a kisvízfolyások ökológiai rendszerének helyreállítása (Közép-Magyarországi Régió, 

elsősorban a főváros); 
− intézkedések egyes tározók vízminőség-romlásának megelőzése, a funkcióellátást 

veszélyeztető feliszapolódás, növényburjánzás megszüntetése érdekében (Észak-
Magyarországi Régió, Észak-Alföldi Régió); 

− megelőző intézkedések a holtágak hasznosítása, ökológiai értékeik megmaradása 
érdekében (pl. Dél-Alföldi Régió); 

− a Balaton Intézkedési Terv ütemezett végrehajtása (Közép-Dunántúli Régió, Dél-
Dunántúli Régió, Nyugat-Dunántúli Régió); 

− szabályozás és infrastruktúra fejlesztések a kavicsbánya tavak vízminőségének megőrzése, 
a közegészségügyi problémák megelőzése érdekében (pl. Közép-Magyarországi, Észak-
Magyarországi Régió). 

 
Az NKP-II első két évében a szakmai programoknak a tervezettnél lassabb végrehajtását, 
egyes feladatok kényszerű átütemezését az esetek többségében a finanszírozás nehézségei, 
korlátai indokolták, és szükségszerűen megnövelték a Program még hátralevő éveiben 
elvégzendő feladatok számát, a végrehajtás költségigényét. Az EU források nagyarányú 
bővülése, illetve e lehetőség célirányos felhasználása több szakterületen jelentős mértékben 
hozzájárulhat a megvalósítás gyorsításához, az elmaradások csökkentéséhez.  
Erre az egyértelműen kedvező hatásra azonban csak azokon a szakterületeken számíthatunk, 
ahol a Program célkitűzéseinek teljesítését az EU által társ-finanszírozható beruházások 
szolgálják (közvetlen vagy közvetett környezeti hatások). Fontos felhívni a figyelmet emellett 
arra, hogy bizonyos szakterületeken (pl. K+F, innováció, szemléletformálás, információs 
rendszerek fejlesztése) a működési-jellegű kiadások fedezeteként elengedhetetlen a 
kizárólagosan hazai források felhasználása. Külön említést érdemel a környezeti szempontok 
ágazati integrációja, illetve ennek környezeti mutatókban mérhető eredményessége.  
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6. RÖVIDÍTÉS JEGYZÉK 
 
ANP az Európai Unió Közösségi Vívmányai (Acquis) átvételének Nemzeti Programja 

(National Programme for the Adoption of the Acquis Communautaire) 
ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
BAT az IPPC közösségi irányelv által megkövetelt elérhető legjobb technikák (Best 

Available Techniques) 
BISEL Biotikus Index a Középiskolai Oktatásban (Biotic Index at Secondary Education 

Level) 
BM Belügyminisztérium 
BM OKF BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
BVKSZ Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat 
BVM Budapesti Vegyi Művek 
CITES Washingtoni Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő növény- és állatfajok nemzetközi 

kereskedelméről (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora) 

DA Dél-Alföldi Régió 
dB(A) decibel (A) – zajmértékegység  
DDNPI Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
DDt Dél-Dunántúli Régió 
DPSR társadalmi, gazdasági hajtóerők/környezetterhelés/környezetállapot/válaszintézkedések 

egységes ok-okozati, komplex modell (Driving forces/Pressure/State/Response) 
ÉA Észak-Alföldi Régió 
EBCC Európai Madármonitoring Szervezet (European Bird Census Council) 
EGB ENSZ Európai Gazdasági Bizottság 
EiT Európai Tanács 
EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (Eco-Management and Audit 

Scheme) 
ÉMo Észak-Magyarországi Régió 
ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete 
EPER/PRTR Európai Szennyezőanyag Kibocsátási Regiszter (European Pollution Emission 

Register) / Szennyezőanyag-Kibocsátási és Transzfer Regiszter (Pollutant Release and 
Transfer Register) 

ERA-NET Európai Kutatási Térség (European Research Area Network) 
ESRI  
ESzCsM Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 
ETAP Környezettechnológiai Akcióterv (Environmental Technologies Action Plan) 
ÉTT Érzékeny Természeti Terület 
EU Európai Unió (European Union) 
EU LIFE EU környezetvédelem pénzügyi eszközei (Financial Instrument for the Environment) 
FAO Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (Food and Agriculture Organization) 
FAVI Környezetvédelmi Felszín Alatti Víz és Földtani Közeg Nyilvántartási Rendszer 
FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
GDP bruttó hazai termék (gross domestic product) 
GEF Globális Környezeti Alap (Global Environment Facility) 
GEO Globális Környezeti Áttekintés (Global Environment Outlook) 
GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
GLOBE Nemzetközi Környezeti Nevelési Program (Global Learning and Observations to 

Benefit the Environment) 
GMO Genetikailag módosított szervezetek (Genetically Modified Organism) 
GyISM Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 
HCFC Hidrogénezett Freonok (hydrochlorofluorocarbon) 
IKIR Integrált katasztrófavédelmi információs rendszer 



 72

IMPEL Az Európai Unió Hálózata a környezetvédelmi jogszabályok alkalmazásáért és 
érvényesítéséért (Europeian Union Network for the Implementation and Enforcement 
of the Environmental Law) 

IPP Integrált termék politika (Integrated Product Policy) 
IPPC Integrált Szennyezés-Megelőzés és Csökkentés (Integrated Pollution Prevention and 

Control) 
ISPA EU tagjelöltek számára az előcsatlakozási stratégia keretében nyújtandó strukturális 

támogatás (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) 
IUCN Természetvédelmi Világszövetség (World Conservation Union – International Union 

for the Conservation of Nature and Natural Resources) 
K+F kutatás és fejlesztés 
KÁRINFO Országos Környezeti Kármentesítési Program információs rendszere 
KDt Közép-Dunántúli Régió 
KMo Közép-Magyarországi Régió 
KOI kémiai oxigénigény 
KÖQ közepes vízhozam 
KÖTHÁLÓ Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata 
KSH Központi Statisztikai Hivatal 
kt kilotonna 
KvVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
LS Lisszaboni Stratégia (Lisbon Strategy) 
MEGOSZ Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége 
MeH Miniszterelnöki Hivatal 
MME Magyar Madártani Egyesület  
MMM Mindennapi Madaraink Monitoring 
MSZ Magyar Szabvány 
MTA Magyar Tudományos Akadémia 
MWh Mega Watt óra 
MWth Mega Watt thermal / hőteljesítmény 
N nitrogén 
NAKP Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 
NAVINFO Rádiós Információs és Segélyhívó Rendszer (hajózási információs és segélykérést 

fogadó rádióállomás) 
NBmR Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer 
NEP Nemzeti Energiatakarékossági Program 
NFT Nemzeti Fejlesztési Terv 2004-2006 
NFT AVOP Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program (az NFT 2004-2006 része) 
NFT KIOP Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (az NFT 2004-2006 része) 
NFT ROP Regionális Fejlesztés Operatív Program (az NFT 2004-2006 része) 
NGO Civil szervezet (Non-governmental organization) 
NH4-N ammónium-nitrogén 
NKÖM Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
NKP-II Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 
NOx nitrogén-oxidok 
NÖH Nemzeti Ökológiai Hálózat 
NPI nemzeti park igazgatóság 
NVT Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 
NyDt Nyugat-Dunántúli Régió 
OÉTI Országos Élelmezésbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet 
OGY Országgyűlés 
OHT Országos Hulladékgazdálkodási Terv 
OKJ Országos Képzési Jegyzék 
OKKP Országos Környezeti Kármentesítési Program 
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OLM Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 
OM Oktatási Minisztérium 
OMMI Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet 
P foszfor 
PEEN Pán-európai Ökológiai Hálózat (Pan-European Ecological Network) 
Phare Segélyprogram Lengyelország és Magyarország gazdasági szerkezetváltásához 

(Poland and Hungary – Assistance for the Restructuring of Economy) 
Phare-CBC A Phare határmenti együttműködés programja (Cross-border Co-operation) 
PIAC Határokon átterjedő vízszennyezéseket előrejelző riasztórendszer (Principle 

International Alert Centres) 
PO4-P ortofoszfát-foszfor 
ppm koncentráció mértékegység – megfelel a mg/l-nek (part per million)  
PSH Pro Silva Hungaria Közhasznú Társadalmi Szervezet – a Pro Silva Europa magyar 

tagozata: a természeti folyamatokra alapozott erdőgazdálkodást folytató magyarországi 
erdészek egyesülete 

REACH Vegyi anyagok bejegyzése, értékelése és engedélyezése (Registration, Evaluation and 
Authorisation of Chemicals) 

Ro-La Közúti-vasúti kombinált szállítás (Rollander Landstrasse - Gördülő országút) 
SAICM Nemzetközi Vegyi Anyag Kezelés Stratégiai Megközelítése (Strategic Approach to 

International Chemicals Management) 
SAPARD Különleges Segélyprogram a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés Számára (Special 

Accession Programme for Agriculture and Rural Development) 
SDS Fenntartható Fejlődés Stratégia (Sustainable Development Strategy) 
SO2 kén-dioxid 
TAP Tematikus Akcióprogram 
TIM Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszer 
TIR Természetvédelmi információs és nyilvántartási rendszerek 
TvH Természetvédelmi Hivatal 
UN CSD ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága (United Nations Commission on Sustainable 

Development) 
UNEP ENSZ Környezetvédelmi Programja (United Nations Environmental Programme) 
UNESCO ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organisation) 
UNIDO ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (United Nations Industrial Development 

Organisation) 
ÜHG üvegházhatású gázok 
VFCS Veszélyhelyzeti Felderítő Csoport 
VKI Víz Keretirányelv 
VOC illékony szerves anyagok 
VTT Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése 
WHO Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization) 
WWF Világ Természetvédelmi Alap (World Wide Fund for Nature) 
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FÜGGELÉK 
 

A 2003-2004 folyamán megjelent fontosabb környezetvédelmi közösségi irányelvek, rendeletek, 
valamint hazai jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei 

 
Közösségi irányelvek, rendeletek 

2003 
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve a környezeti információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/17/EK irányelve a benzin és dízelüzemanyagok minőségéről 
szóló 98/70/EK irányelv módosításáról 
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/30/EK irányelve a közlekedési ágazatban a bio-
üzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról 
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/35/EK irányelve a környezettel kapcsolatos egyes tervek és 
programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv 
módosításáról 
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv 
módosításáról 
A Bizottság 349/2003/EK rendelete az egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak a 
Közösségbe történő behozatalának felfüggesztéséről 
Az Európai Parlament és a Tanács 1946/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított 
szervezetek országhatárokon történő átviteléről 

2004 
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/12/EK irányelve a csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról 
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve a környezeti károk megelőzése és 
helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről 
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/42/EK irányelve a szerves oldószerek egyes festékekben, 
lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező 
illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról 
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/101/EK irányelve az üvegházhatású gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek 
a Kiotói Jegyzőkönyv projekt-mechanizmusára tekintettel történő módosításáról 
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/107/EK irányelve a környezeti levegőben található arzénről, 
kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről 
Az Európai Parlament és a Tanács 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről 
Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete a környezetben tartósan megmaradó 
szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról 

 
Törvény 

2003 
2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett 
vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről 
2003. évi XXXIII. törvény az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló, Hágában, 
1995. június 16-án aláírt nemzetközi megállapodás kihirdetéséről 
2003. évi LI. törvény a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról 
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2003. évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról 
és forgalomba hozataláról 
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 
2003. évi CVII. törvény „A sivatagosodás elleni küzdelemről a súlyos aszállyal és/vagy 
sivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára” ENSZ Egyezmény kihirdetéséről 
2003. évi CXX. törvény egyes törvények környezetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek 
módosításáról 

2004 
2004. évi LXVII. törvény a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség 
terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről 
és megvalósításáról 
2004. évi LXXVI. törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról 
2004. évi CI. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények 
módosításáról - a környezetterhelési díj tekintetében 
2004. évi CIII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi 
termékdíjáról szóló 1995. LVI. törvény módosításáról 
2004. évi CVIII. törvény a nagy távolságokra jutó országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről 
szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a kén kibocsátások további csökkentéséről szóló 
Oslói Jegyzőkönyv kihirdetéséről 
 

Kormányrendelet 
2003 

30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból 
való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről 
53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj 
visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről 
74/2003. (V. 28.) Korm. rendelet a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) 
részt vevő szervezetek nyilvántartásáról 
76/2003. (V. 28.) Korm. rendelet a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból 
való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 
30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosításáról 
83/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet a közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről 
94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet az ózonréteget károsító anyagokról 
126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi 
követelményeiről 
164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről 
174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el 
nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról 
183/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi 
miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatásköréről 
192/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról 
208/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 
felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról 
269/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és 
hatásköröket megállapító kormányrendeletek módosításáról 
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270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a 
kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának 
szabályairól 
271/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 
203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról 

2004 
47/2004. (III. 18.) Korm. rendelet egyes környezetvédelmi jogszabályok módosításáról 
120/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé 
történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről 
163/2004. (V. 21.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási 
Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról 
164/2004. (V. 21.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási 
Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 
26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról 
165/2004. (V. 21.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási 
Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről szóló 
27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról 
173/2004. (V. 26.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről 
szóló 155/2002. (VII. 9.) Korm. rendelet módosításáról 
213/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj 
visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről 
szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 
224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 
közszolgáltatási szerződésről 
264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések visszavételéről 
267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről 
272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának 
engedélyezéséről, nyomon követéséről és jelentéséről  
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet a Natura 2000 területekre vonatkozó részletes szabályokról 
276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet a természet védelmét szolgáló állami támogatásokról, valamint 
egyes kártalanítási szabályokról 
280/2004.(X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelvének harmonizálásáról 
283/2004.(X.20.) Korm. rendelet a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott a 
veszélyeztetett vadonélő állat – és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény 
végrehajtásáról szóló 271/2002.(XII.20.) Korm. rendelet módosításáról 
300/2004.(XI.2.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció 
Kormánya között a környezetvédelmi együttműködésről szóló, Moszkvában, 2002. december 20-án 
aláírt Egyezmény kihirdetéséről 
305/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet az ózonkárosító anyagokról szóló Montreali jegyzőkönyv 
kihirdetéséről 
342/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj 
visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről 
szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról  
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364/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról - a december 22-i kormányülés 
napirendjén vita nélkül szerepel 
365/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról - a december 22-i kormányülés napirendjén vita nélkül szerepel 
367/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet módosításáról  
368/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról  
 

Miniszteri rendelet 
2003 

1/2003. (I. 9.) KvVM-ESzCsM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a 
helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-
EüM-FVM együttes rendelet módosításáról 
2/2003. (II. 26.) KvVM rendelet az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM 
rendelet módosításáról 
3/2003. (III. 7.) KvVM rendelet a Környezetvédelmi alap célfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat 
felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól 
4/2003. (III. 7.) KvVM rendelet a Vízügyi célelőirányzat felhasználásának és ellenőrzésének 
szabályairól 
5/2003. (IV. 11.) KvVM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek 
környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) 
KTM rendelet módosításáról 
6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet a környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a 
meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekről 
7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási 
határértékeiről 
8/2003. (VI. 4.) KvVM rendelet a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításához 
szükséges kisajátítások ütemezéséről szóló 12/1997. (IV. 25.) KTM rendelet módosításáról 
9/2003. (VII. 9.) KvVM rendelet a hadköteleseknek a rendkívüli állapot idejére szóló ideiglenes 
meghagyásának követelményeiről 
10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű 
tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről 
11/2003. (VII. 18.) KvVM rendelet a Környezetvédelmi alap célfeladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2003. (III. 7.) KvVM rendelet, 
valamint a Vízügyi célelőirányzat felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2003. (III. 
7.) KvVM rendelet módosításáról 
12/2003. (VII. 30.) KvVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) 
KHVM rendelet módosításáról 
13/2003. (IX. 9.) KvVM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon 
létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-
NKÖM-BM együttes rendelet módosításáról 
14/2003. (X. 21.) KvVM rendelet a Budakalászi Kemotaxonómiai Botanikus Kert Természetvédelmi 
Terület létesítéséről és a Budai Tájvédelmi Körzet határának módosításáról 
15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről 
16/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a 
meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekről szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM 
rendelet módosításáról 
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17/2003. (XI. 24.) KvVM rendelet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint szervei 
szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 9/2002. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításáról 
18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon 
történő besorolásáról 
19/2003. (XII. 10.) KvVM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési 
feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM 
rendelet módosításáról 
20/2003. (XII. 16.) KvVM rendelet a Kámoni Arborétum Természetvédelmi Terület bővítéséről és 
határainak módosításáról 
21/2003. (XII. 19.) 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 
22/2003. (XII. 27.) KvVM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb 
névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai 
kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet módosításáról 
23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki 
követelményeiről 
24/2003. (XII. 29.) KvVM-GKM együttes rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-
nál kisebb bemenő hőteljesítményű, helyhez kötött gázturbinák légszennyező anyagainak technológiai 
kibocsátási határértékeiről szóló 7/1999. (VII. 21.) KöM rendelet módosításáról 
25/2003. (XII. 30.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és 
alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet módosításáról 
26/2003. (XII. 30.) KvVM rendelet a környezetvédelmi felügyelőségek, a vízügyi felügyeletek és a 
nemzeti park igazgatóságok illetékességi, valamint a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok 
működési területéről 

2004 
1/2004. (II. 6.) KvVM rendelet egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és 
hatásköröket megállapító miniszteri rendeletek módosításáról 
2/2004. (II. 16.) KvVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM 
rendelet módosításáról szóló 12/2003. (VII. 30.) KvVM rendelet módosításáról 
3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és a vízügyi célelőirányzat felhasználásának és 
ellenőrzésének szabályairól 
4/2004. (I. 12.) FVM rendelet az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési 
támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a 
„Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról 
4/2004. (IV. 7.) KvVM-ESzCsM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a 
helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-
EüM-FVM együttes rendelet módosításáról 
5/2004. (IV. 23.) KvVM rendelet a mosó- és tisztítószerek felületaktív hatóanyagainak biológiai 
bonthatóságának egyes szabályairól szóló 6/2001. (II. 28.) KöM rendelet módosításáról 
6/2004. (IV. 27.) KvVM rendelet a motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor és 
áttöltésekor keletkező szénhidrogén-emisszió korlátozásáról szóló 9/1995. (VIII. 31.) KTM rendelet 
módosításáról 
7/2004. (IV. 27.) KvVM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források 
kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001. 
(VIII. 3.) KöM rendelet módosításáról 
8/2004. (IV. 28.) KvVM-ESzCsM együttes rendelet a vegyi anyagok kockázatának becsléséről és a 
kockázat csökkentéséről szóló 12/2001. (V. 4.) KöM-EüM együttes rendelet módosításáról 
9/2004. (V. 25.) KvVM rendelet a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés 
használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet módosításáról 
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10/2004. (VI. 12.) KvVM rendelet a védett természeti területek védettségi szintjének 
helyreállításához szükséges kisajátítások ütemezéséről szóló 12/1997. (IV. 25.) KTM rendelet 
módosításáról 
11/2004. (VII. 7.) KvVM rendelet a környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a 
meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekről szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM 
rendelet módosításáról 
12/2004. (VII. 13.) KvVM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek 
környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) 
KTM rendelet módosításáról 
13/2004. (VII. 21.) KvVM rendelet a Sóshartyáni Hencse-hegy Természetvédelmi Terület 
létesítéséről 
13/2004. (XII.25.) EüM-KvVM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM 
rendelet módosításáról 
14/2004.(IX.28.) KvVM rendelet a Balatonkenesei-tátorjános Természetvédelmi Terület 
természetvédelmi kezelési tervéről 
15/2004.(X.8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének 
részletes szabályairól 
16/2004.(X.8.) KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai 
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról 
17/2004. (X. 18.) KvVM rendelet az 50 MW és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű 
tüzelőbe-rendezések működési feltételeiről és lég-szennyező anyaga-inak kibocsátási határértékeiről 
szóló 10/2003.(VII.11.) KvVM miniszteri rendelet módosítása 
18/2004.(X.25.) KvVM rendelet a Bükki Nemzeti Park bővítéséről és határainak módosításáról 
19/2004.(X.25.) KvVM rendelet az Attyai-láprét Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 
7/1993.(III.9.) KTM rendelet módosításáról 
20/2004.(X.28.) KvVM rendelet a vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használat építési 
termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes 
szabályairól 
21/2004.(XI.9.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat felhasználásának és 
ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2004.(II.24.) KvVM rendelet módosításáról 
22/2004. (XII.11.) KvVM rendelet a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet 
módosításáról 
23/2004. (XII.16.) 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 
24/2004. (XII. 18.) KvVM rendelet az ivóvizekre és használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni 
víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi 
határértékeiről és azok ellenőrzéséről szóló 6/2002. (XI. 5. ) módosításáról 
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 
készítésének részletes szabályairól  
26/2004. (XII.22.) KvVM rendelet a környezeti zaj értékelésére és kezelésére való stratégiai 
zajtérképek tartalmi és formai követelményeiről, valamint a stratégiai zajtérképek készítéséhez 
alkalmazott számítási és vizsgálati módszerekről - kihirdetése decemberben várható 
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken 
levő települések besorolásáról 
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól  
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29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek 
illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok 
működési területéről 
30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól  
31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes 
szabályairól  
43/2004. (IV. 26.) ESzCsM-KvVM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve 
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) 
EüM-KöM együttes rendelet módosításáról 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól 
139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, 
valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege 
társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai 
előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól 
150/2004. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, 
valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege 
társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének 
részletes szabályairól 
172/2004. (XII. 23.) FVM rendelet az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program kihirdetéséről 
 

Országgyűlési határozat 
2003 

11/2003. (II. 19.) OGY határozat a Parlagfűmentes Magyarországért” eseti bizottság felállításáról 
13/2003. (II. 26.) OGY határozat a „Parlagfűmentes Magyarországért” eseti bizottság 
tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról 
94/2003. (IX. 23.) OGY határozat a biológiai biztonságról szóló Cartagena jegyzőkönyv 
megerősítéséről 
113/2003. (X. 27.) OGY határozat a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő 
levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a környezetben tartósan 
megmaradó szerves szennyezőanyagok (POP) légköri kibocsátásának csökkentéséről szóló, 
Aarhusban, 1998. június 24-én elfogadott jegyzőkönyv megerősítéséről 
126/2003. (XI. 21.) OGY határozat a „Parlagfűmentes Magyarországért” eseti bizottság jelentésének 
elfogadásáról és a szükséges kormányzati intézkedésekről 
132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti 
Környezetvédelmi Programról 

2004 
31/2004. (IV. 19.) OGY határozat az ipari balesetek határokon átterjedő hatásaiból eredően a 
határvizeken okozott károkért viselt polgári jogi felelősségről és kártérítésről szóló, Kijevben, 2003. 
május 21-én aláírt Jegyzőkönyv megerősítéséről 
39/2004. (V. 11.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997-1998. évi 
végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról 
40/2004. (V. 11.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program 1999-2000. évi 
végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról 
41/2004. (V. 11.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program 2001-2002. évi 
végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról 
114/2004. (XI. 10.) OGY határozat a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi 
kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény módosításáról 
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1075/2003. (VII. 30.) Korm. határozat a Balatonnal kapcsolatos intézkedésekről 
1107/2003. (XI. 5.) Korm. határozat a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az 
érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló programról (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) 
2045/2003. (III. 27.) Korm. határozat az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek 
Konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzőkönyvben meghatározott 
egyes feladatok végrehajtása érdekében tárcaközi bizottság felállításáról 
2082/2003. (IV. 24.) Korm. határozat a Meteorológiai Világszervezet XIV. Kongresszusán való 
magyar képviseletről 
2083/2003. (IV. 24.) Korm. határozat az integrált folyógazdálkodás megvalósításáról 
2105/2003. (V. 30.) Korm. határozat az ENSZ EGB keretében készült, az ipari balesetek határon túli 
hatásaiból eredően a határvizeken okozott károk miatti polgári jogi felelősségről szóló Jegyzőkönyv 
aláírásáról 
2106/2003. (V. 30.) Korm. határozat az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról 
szóló ENSZ EGB egyezményhez kapcsolódó stratégiai környezeti vizsgálati jegyzőkönyv aláírásáról 
2107/2003. (V. 30.) Korm. határozat az ENSZ EGB Szennyezőanyag Kibocsátás és Átadás 
Nyilvántartási Rendszerről (PRTR) szóló Jegyzőkönyv aláírásáról 
2112/2003. (V. 30.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció 
Kormánya között a környezetvédelmi együttműködésről szóló Egyezmény utólagos jóváhagyásáról 
2114/2003. (V. 30.) Korm. határozat a "Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló 
Keretegyezmény" aláírásáról 
2128/2003. (VI. 6.) Korm. határozat a hazai joganyagnak a közösségi jog négy szabadsága alapján 
történő átvilágításáról és a csatlakozásig hátralévő feladatokról 
2130/2003. (VI. 19.) Korm. határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti 
Környezetvédelmi Programhoz kapcsolódó feladatokról 
2131/2003. (VI. 19.) Korm. határozata az ivóvízminőség-javító program végrehajtásának részletes 
előkészítéséről és finanszírozási rendszeréről 
2143/2003. (VII. 1.) Korm. határozat a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő 
levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a környezetben tartósan 
megmaradó szerves szennyező anyagok (POP) légköri kibocsátásának csökkentéséről szóló, 
Aarhusban, 1998. június 24-én elfogadott Jegyzőkönyvvel kapcsolatos egyes feladatokról 
2146/2003. (VII. 1.) Korm. határozat a költségvetési és PHARE forrásból megvalósult kincstári 
vagyonnak minősülő győri, pécsi és miskolci szennyvíztisztító létesítmények, továbbá a debreceni, 
szolnoki, székesfehérvári és dunaújvárosi szennyvíztisztító gépi berendezések ingyenes, a vagyontárgy 
elhelyezkedése szerinti helyi önkormányzat tulajdonába adásáról 
2154/2003. (VII. 17.) Korm. határozat egyes kétoldalú határvízi egyezmények alapján működő 
közös bizottságok magyar tagozatát érintő kinevezésekről, felmentésekről és megerősítésekről 
2195/2003. (VIII. 22.) Korm. határozat az elsivatagosodás elleni küzdelemről a súlyos aszállyal 
és/vagy elsivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára ENSZ Egyezményben 
Részes Országok Konferenciájának hatodik ülésszakán való magyar részvételről 
2196/2003. (VIII. 22.) Korm. határozat a Várpalota régió környezetvédelmi rehabilitációs program, 
ipari alprogram megvalósításáról című 2096/2002. (III. 29.) Korm. határozat módosításáról 
2267/2003. (X. 31.) Korm. határozat az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali 
Jegyzőkönyv részes országainak 15. Konferenciáján való magyar részvételről 
2269/2003. (X. 31.) Korm. határozat a Földhasználati és Vízgazdálkodási Stratégiai Nemzeti 
Bizottság létrehozásáról 
2283/2003. (XI. 26.) Korm. határozat az ENSZ EGB Határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi 
tavak védelméről és használatáról szóló Egyezmény részes feleinek harmadik értekezletén történő 
magyar részvételről 
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2284/2003. (XI. 26.) Korm. határozat az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek 
Konferenciájának kilencedik ülésszakán történő magyar részvételről 
2297/2003. (XII. 9.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya 
között a határvizek védelme és fenntartható hasznosítása céljából folytatandó együttműködésről szóló 
Egyezmény utólagos jóváhagyásáról 
2304/2003. (XII. 9.) Korm. határozat a balatoni vízpart-rehabilitáció megvalósítására vonatkozó 
intézkedésekről szóló 1212/2002. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról 
2313/2003. (XII. 10.) Korm. határozat a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának 
ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény 
módosításának jóváhagyásáról 
2328/2003. (XII. 16.) Korm. határozat a Balatoni Halászati Rt. részvényeinek a kincstári vagyonba 
történő átcsoportosításáról 
2333/2003. (XII. 16.) Korm. határozat a Magyar-Román Környezetvédelmi Vegyes Bizottság 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 

2004 
1033/2004. (IV.19.) Korm. határozat az 1075/2003. (VII.30.) Korm. határozatban foglaltak 
időarányos felülvizsgálatáról és a Balatonnal kapcsolatos további intézkedésekről 
1110/2004. (X. 27.) Korm. határozat a Nemzeti Erdőprogramról 2006-2015. 
1139/2004. (XII.11.) Korm. határozat a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer tervének hatáskörzetébe 
tartozó folyó és tájrehabilitáció elveiről és ezzel összefüggésben a magyar-szlovák tárgyalásokon 
képviselendő álláspontról 
2021/2004. (I. 31.) Korm. határozat a biológiai sokféleségről szóló egyezményhez kapcsolódó, a 
biológiai biztonságról szóló Cartagena jegyzőkönyvben részt vevők első találkozóján való magyar 
részvételről 
2027/2004. (II. 5.) Korm. határozat a Bálnavadászat Szabályozásáról szóló Nemzetközi 
Egyezményhez történő csatlakozásról 
2042/2004. (II. 28.) Korm. határozat a Duna szennyezettségének csökkentését célzó projekt 
előkészítéséhez a Magyar Köztársaságnak a Globális Környezetvédelmi Alap által a Világbank 
közvetítésével nyújtandó támogatásról szóló megállapodás levélváltás útján történő megkötéséről 
2095/2004. (IV. 27.) Korm. határozat a Duna-Tisza közi hátság területén bekövetkezett kedvezőtlen 
változások hatásainak mérsékléséről 
2118/2004. (V. 21.) Korm. határozat a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló 
Keretegyezmény jóváhagyásáról 
2136/2004. (VI. 8.) Korm. határozat az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról 
szóló Espooi egyezmény részes feleinek harmadik, és egyben az egyezményhez kapcsolódó stratégiai 
környezeti hatásvizsgálati Jegyzőkönyv aláíróinak első találkozóján való magyar részvételről 
2144/2004. (VI. 15.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság együttműködő tagságának 
meghosszabbításáról a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezetében 
(EUMETSAT) 
2211/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat a Tisza-Szamos Környezetvédelmi és Szolgáltató Közhasznú 
Társaság és a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Részvénytársaság átalakításáról 
2228/2004. (IX. 17.) Korm. határozat a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi 
kereskedelméről szóló Egyezmény részes országai konferenciájának ülésein való magyar részvételről 
2233/2004. (IX. 22.) Korm. határozat a bioüzemanyagok és egyéb megújuló üzemanyagok 
közlekedési célú felhasználására vonatkozó nemzeti célkitűzésekről 
2235/2004. (IX. 22.) Korm. határozat a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításának és 
elhelyezésének ellenőrzéséről szóló "Bázeli Egyezmény" Részes Felei Konferenciájának ülésein való 
magyar részvételről 
2293/2004. (XI 24.) Korm. határozat az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali 
Jegyzőkönyv részes országai Konferenciájának ülésein való magyar részvételről 


